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1. GAIA 
Aanbieders van nascholing kunnen accreditatieaanvragen indienen bij de betreffende wetenschap-
pelijke of beroepsverenigingen via de internetapplicatie GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie In-
ternet Applicatie). GAIA ondersteunt op eenvoudige wijze het proces rondom accrediteren en herre-
gisteren. GAIA is toegankelijk voor een grote groep gebruikers: beroepsverenigingen, registratiecom-
missies en aanbieders van nascholing. GAIA kent een uniforme werkwijze, resulterend in een hoge 
mate van efficiency en overzichtelijkheid 

• De bachelor medisch hulpverlener (professional) heeft de mogelijkheid binnen GAIA te zoe-
ken naar geaccrediteerde nascholing. Punten toegekend aan deze nascholing worden auto-
matisch bijgeschreven aan het persoonlijk dossier wanneer de BMH’er de nascholing heeft 
bijgewoond. 

• Beroepsverenigingen gebruiken GAIA t.b.v. het proces rondom accreditatie van nascholing. 
• Aanbieders van nascholing (opleiders) kunnen middels GAIA nascholingen aanbieden ter ac-

creditatie. 

2. Verantwoordelijkheden van aanbieders van nascholing 
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van nascholing om de accreditatieaanvraag op de 
juiste wijze via GAIA in te dienen, met een juiste en volledige inhoud.  

Tijdens het invoeren van de gegevens zal het systeem enkele controles uitvoeren, bijvoorbeeld of 
een datumveld correct is ingevuld of dat alle verplichte gegevens zijn ingevuld.  

Nadat uw accreditatieaanvraag is ingediend, zal de NVBMH uw aanvraag controleren op inhoud en 
volledigheid. U krijgt hierover bericht, met eventueel het verzoek om gegevens aan te passen of in-
formatie toe te voegen. In alle gevallen blijft u als aanbieder van nascholing verantwoordelijk voor 
het wijzigen en indienen van uw aanvraag.  

Zodra de accreditatieaanvraag is ontvangen door de NVBMH zal er een factuur worden aangemaakt. 
Het verschuldigde bedrag dient u te betalen alvorens de NVBMH start met het beoordelen van de 
aanvraag. Als aanbieder van nascholing bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste 
wijze betalen van het verschuldigde bedrag. Tijdig betekent in dit geval binnen de termijn die op de 
factuur staat. Op de juiste wijze betekent dat u het juiste bedrag overmaakt op het juiste bankreke-
ningnummer, met het juiste betalingskenmerk. 

Wanneer de NVBMH uw betaling heeft ontvangen, ontvangt u binnen 8 weken de beoordeling van 
uw nascholing. 

3. Accreditatie aanvragen 
Organiseert u een nascholing en wilt u deze laten accrediteren? Dan kunt u gemakkelijk gebruik ma-
ken van GAIA. Vraag een account aan en/of laat uw organisatie autoriseren door de NVBMH. 

3.1. Autorisatie van uw account 
Ga naar https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19, log in in uw account en vraag autori-
satie aan voor NVBMH-GAIA. Vul het informatiescherm in en klik op OK. U ontvangt dan zo snel mo-
gelijk een bericht over uw autorisatieaanvraag. U kunt vanuit één account voor meerdere organisa-
ties tegelijkertijd autorisatie aanvragen en ontvangen. Via de knop ‘Organisatiegegevens’ in uw ac-
count kunt u de gegevens van uw organisatie altijd zelf aanpassen. 

https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19
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Een accreditatieaanvraag voor zowel medisch inhoudelijke als voor niet medisch inhoudelijke na-
scholing kan alleen worden ingediend via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 
(GAIA). Ga naar https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19 op de website van PE-online. 

3.2. Accreditatie aanvragen 
Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u accreditatieaanvragen indienen.  

3.2.1. Na de toewijzing van autorisatie kunt u via de knop ‘Aanvraag indienen’ onder het 
menu accreditatieaanvragen alle gegevens versturen voor de accreditatieaanvraag. Na 
het doorlopen van alle stappen wordt de aanvraag verstuurd naar de NVBMH. Volg 
hierbij de aanwijzingen, de tekst op het scherm en de helptekst onder het vraagteken-
tje. Check het scherm ook op andere icoontjes met informatie (d.m.v. mouse-over).  

3.2.2. Na het insturen van de aanvraag ontvangt u via GAIA een factuur. Volg de betaalin-
structies die op de factuur vermeld staan voor een juiste en snelle verwerking van de 
betaling. Na betaling volgt de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag door de Com-
missie Accreditatie. Uw aanvraag kan worden teruggestuurd bijvoorbeeld wanneer er 
inhoudelijke informatie ontbreekt. Uw aanvraag kan afgewezen worden op inhoude-
lijke gronden of geaccrediteerd worden voor een bepaalde termijn. Uitvoeringsdata 
van herhalingen van uw nascholing kunt u invoeren binnen de accreditatietermijn die is 
toegekend. 

3.3. Voorwaarden accreditatie aanvraag  
(Zie tevens de documenten ‘Richtlijn accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten Bachelor Medisch 
Hulpverleners’ en ‘Algemene voorwaarden voor aanbieders na- en bijscholingsactiviteiten’, te vin-
den op www.nvbmh.nl) 

3.4. Aanvraagtermijn 
3.4.1. Voor een goede en tijdige afhandeling van de aanvraag dient deze minimaal 8 weken 

voor de aanvangsdatum ingediend te worden. De betalingstermijn is 14 dagen na het 
indienen van de aanvraag. Pas na betaling van de factuur wordt de aanvraag in behan-
deling genomen. Vanaf dat moment ontvangt u binnen de termijn van 6-10 weken een 
antwoord van de Commissie Accreditatie van de NVBMH, mits er geen vragen zijn.  

3.4.2. Indien een aanvraag korter dan 8 weken voor de uitvoering van het desbetreffende 
programma wordt aangevraagd, wordt deze niet meer in behandeling genomen. 

3.4.3. Aanbieders van bij- en nascholing kunnen accreditatie uitsluitend voorafgaand aan een 
bij- of nascholingsbijeenkomst aanvragen. Aanvragen achteraf worden niet in behande-
ling genomen. 

3.5. In te sturen informatie 
3.5.1. De NVBMH neemt een accreditatieaanvraag pas in behandeling nadat:  

a. Aan de betalingsvoorwaarden van de Accreditatie Commissie is voldaan;  
b. De Accreditatie Commissie een volledig ingevulde aanvraag heeft ontvangen;  
c. De Accreditatie Commissie het programma en cursusmateriaal heeft ontvangen;  
d. Al het foldermateriaal m.b.t. de bijeenkomst met de aanvraag is toegevoegd.  

3.5.2. Indien een eerdere editie van de bij- of nascholingsbijeenkomst is geaccrediteerd, ver-
zoekt de NVBMH de aanvrager zo mogelijk een overzicht met het aanvraagformulier 
mee te zenden van de resultaten van de meest recente evaluatie onder de deelnemers.  

3.5.3. De aanvrager dient binnen 6 weken na afloop van de bijeenkomst de presentielijst van 
de deelnemers in te voeren in GAIA. Hierbij hanteert de aanvrager per deelnemer het 
registratienummer Kwaliteitsregister NVBMH. Voorafgegaan door NVBMH en een lig-
gend streepje. Bijvoorbeeld: NVBMH-11115  

3.5.4. De aanbieder van de nascholing dient aan het eind van een activiteit een certificaat op 
naam van de deelnemer als bewijs van deelname uit te reiken.  

https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19
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3.5.5. De relatie met een eventuele sponsor moet duidelijk zijn voor deelnemers. Aan de 
sponsoring zijn geen inhoudelijke voorwaarden verbonden en het mag de organisato-
ren niet beperken.  

3.6. Evaluatie 
De cursusinhoud en het rendement van de cursus moeten geëvalueerd worden. Aanbieder is ver-
plicht om evaluaties en presentielijsten zelf te bewaren voor een periode van minimaal 5 jaar (ter-
mijn van herregistratie). 

4. Periode toekenning 
De NVBMH geeft een Accreditatie af voor een periode van één jaar. Herhaling van eerder geaccre-
diteerde bij- en nascholing dient de aanbieder opnieuw aan te vragen tenzij deze identiek (wat be-
treft inhoud en sprekers) zijn en wanneer deze binnen de termijn vallen van één jaar na de eindda-
tum van de geaccrediteerde bijeenkomst. Een aanvrager kan alleen een zelf aangeboden bij- en na-
scholing bij herhaling aanvragen. 

5. Presentie invoeren 
5.1. Indien de nascholing geaccrediteerd is door de NVBMH dan is de aanbieder van de nascho-

ling verantwoordelijk voor het invoeren van de presentielijst van de betreffende nascholing 
in het GAIA-systeem, u krijgt hier automatisch meldingen over. 

5.2. De presentielijst invoeren: 
5.3. Ga naar https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19 en log in in uw account. 

• Het invoeren van presentie van deelnemers gebeurt op naam of Kwaliteitsregistra-
tienummer. 

• Het verwerken van presentie kan via de betreffende nascholingsaanvraag zelf (klik-
ken op de nascholing en daarna op de link ‘presentie’) of via de knop ‘presentie’ 
bovenin het scherm. U heeft dan de volgende mogelijkheden: 

• Invoeren van een nieuwe lijst deelnemers; 
• Toevoegen deelnemers aan een bestaande lijst; 
• Verwijderen deelnemers uit een bestaande lijst (klik op prullenbakje). 
• Via de knop ‘presentie’ bovenin het scherm krijgt u een overzicht van alle nog 

openstaande presenties en daarnaast de mogelijkheid om: 
• Presentie in te voeren voor een uitvoering/bijeenkomst die niet doorging of waar-

voor geen deelnemers van betreffende organisatie aanwezig waren (icoontje rood 
stopbord); 

• Zoeken van bijvoorbeeld ingevoerde deelnemers op naam of Kwaliteitsregistratie-
nummer in alle presentielijsten of presentielijst per nascholing/uitvoering. 

5.4. Met het doorgeven van de presentie zullen de geaccrediteerde punten automatisch wor-
den bijgeschreven in het dossier van de betreffende Bachelor Medisch Hulpverlener;  

5.5. De presentielijst dient binnen 60 dagen na plaatsvinden van de nascholing zijn ingevoerd 
(zo niet, dan wordt het account geblokkeerd voor het aanmaken van nieuwe aanvragen in 
GAIA);  

5.6. NB. Als er niemand aanwezig was of de scholing ging niet door, dan moet u dit melden in 
het systeem. Anders blijft het systeem herinneringen versturen.  

5.7. Ten behoeve van de presentie moet bij iedere deelnemer het Kwaliteitsregistratienummer 
van de bachelor medisch hulpverlener zijn opgenomen.  

  

https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19
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Bijlage 

Tarieven NVBMH 

Nascholingen  
Categorie A 
Kosteloos aangeboden niet-gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector. 
 
Categorie B  
Niet-gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector.  
 
Categorie C  
Gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector óf nascholing van een aanbieder 
uit de profitsectors, onafhankelijk van de (farmaceutische) industrie.  
 
Categorie D  
Nascholing van of in opdracht van de (farmaceutische) industrie.  
 
 
 

 Tarief in € excl. 21% 
BTW 

Tarief in € incl. 21% BTW 

Programma-accreditatie vakinhoude-
lijke nascholing* 

  

Categorie A 25 30,25 
Categorie B 100 121 
Categorie C 200 242 
Categorie D 300 363 
E-learning**  
 

  

Categorie A 50 60,50 
Categorie B 100 121 
Categorie C 200 242 
Categorie D 300 363 

 

*Accreditatie geldend voor 1 jaar 

**Accreditatie geldend voor 2 jaar 

 

Toelichting op de tarieven  
De aanvrager betaalt per accreditatieaanvraag één vast tarief, ongeacht de duur van de activiteit.  
De accreditatietermijn voor programma-accreditatie is één jaar. Gedurende die periode kan de aan-
vrager onbeperkt en kosteloos uitvoeringen toevoegen.  
 
Na het verstrijken van de accreditatietermijn van één jaar dient een nieuwe aanvraag te worden  
Ingediend.  
 
Het tarief voor e-learning is vastgesteld op basis van een programma van maximaal 4 uur.  
De accreditatietermijn voor e-learning en andere vormen van individuele nascholing (schriftelijk en 
Cd-rom) is twee jaar.  
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De aanvrager ontvangt na versturen van de aanvraag een factuur ter grootte van het vastgestelde 
bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De NVBMH neemt de aanvraag pas in 
behandeling nadat de betaling is bijgeschreven op de rekening van de NVBMH.  
 
Na het verstrijken van de accreditatietermijn dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.  
Voor een aanvraag die onvoorzien excessief veel tijd kost, kunnen extra gemaakte uren (uurtarief € 
100,- excl. 21% BTW) worden doorberekend. Dit gebeurt alleen na overleg met de aanbieder van de 
nascholing.  
 
De NVBMH wijst een aanvraag af die na een eerste herziening niet aan de eisen voldoet. Wel kan 
de NVBMH deze aanvraag als een nieuwe aanvraag in behandeling nemen na een tweede herzie-
ning (met de daarbij behorende kosten).  
 
 


