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Reglement instellingsaccreditatie  
Het reglement instellingsaccreditatie beoogt het bestaande stelsel van accreditatie voor de Commissie 
Accreditatie van de NVBMH te verlichten. Daartoe is de mogelijkheid tot instellingsaccreditatie in het leven 
geroepen waarbij instellingen (aanbieders van scholingen in de gezondheidszorg) worden getoetst op het 
gebied van kwaliteitszorg. Indien een instelling een positieve beoordeling op het gebied van kwaliteitszorg 
ontvangt, leidt dit tot een instellingsaccreditatie. De beoordeling van de afzonderlijke opleidingen kan dan 
beperkt worden tot de inhoud en de resultaten van deze opleidingen. 

Een instellingsaccreditatie geeft een aanbieder van scholing de bevoegdheid zelf te accrediteren. Aanbieders 
van nascholingen die gedurende minimaal één jaar hebben aangetoond dat zij kwalitatief onberispelijke 
nascholingen maken, kunnen in aanmerking komen voor instellingsaccreditatie.  

De NVBMH onderscheidt instellingsaccreditatie voor drie verschillende soorten scholing; 

 Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst 

 E-learning 

 Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal 

Het verlenen van instellingsaccreditatie is alleen mogelijk voor niet gesponsorde aanbieders van nascholing en 
de aanbieder is verplicht de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA/PE-online) te 
gebruiken. 

Instellingsaccreditatie voor aanbieders van scholing 
 

Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun 
aanbod te kunnen garanderen. In dit reglement staat beschreven hoe u voor een instellingsaccreditatie in 
aanmerking kunt komen. 
 

Om voor een instellingsaccreditatie in aanmerking te kunnen komen kan een aanvraag worden ingediend bij de 

Commissie Accreditatie van de NVBMH door middel van het aanvraagformulier.  

 

Bij instellingsaccreditatie wordt aan een aanbieder van scholingen onder voorwaarden instellingsaccreditatie 

verleend om alle algemene scholingen en scholingen voor de deskundigheidsgebieden als geaccrediteerd aan 

te bieden in de scholingsagenda van het Kwaliteitsregister van de NVBMH. De accreditatie van fysieke 

bijeenkomsen en e-learnings vallen hier onder. 

In de regel accrediteert de Commissie Accreditatie van de NVBMH. Als uitzondering op deze regel is het 

mogelijk instellingsaccreditatie aan te vragen. Instellingsaccreditatie heeft als voordeel dat het bij een groot 

aanbod goedkoper is dan het los accrediteren van scholingen. Ook kunt u zelf scholingen aanbieden zonder 

tussenkomst van de Commissie Accreditatie. De Commissie Accreditatie toetst deze scholingen met behulp van 

steekproeven en visitaties. U betaalt een jaarlijks tarief. 

Tarieven per 1 januari 2020  

De jaarlijkse kosten voor een instellingsaccreditatie bedragen € 500,- ex 21% BTW. 

Het tarief is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder de 3-jaarlijkse visitatie en ondersteuning 
door de Commissie Accreditatie van de NVBMH. 
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Voor een instellingsaccreditatie geldt de voorwaarde dat de aanbieder van scholing kwalitatieve nascholing 
maakt voor Bachelor Medisch Hulpverleners zoals beschreven in de Richtlijn accreditatie van bij- en nascholing 
van de NVBMH van november 2019.  
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Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan? 
 

Doorloop de volgende stappen wanneer u instellingsaccreditatie wilt aanvragen: 

1. Verdiep u in het kwaliteitsbeleid van de NVBMH en specifiek het beleid voor de aanbieder van 

scholing over de uitvoeringsregeling accreditatie. De meest recente versies zijn te downloaden van 

https://www.nvbmh.nl/kwaliteitsbeleid/informatie-voor-aanbieders-van-scholing/. 

2. Maak een afspraak met het uitvoerorgaan Commissie Accreditatie voor een visitatie van uw 

organsatie. De Commissie Accreditatie komt kennis maken en verdiept zich in de aangeboden 

scholing. Het afspraakverzoek kan worden gemaild naar accreditatie@nvbmh.nl.  

3. Vul het aanvraagformulier instellingsaccreditatie NVBMH in en onderteken het. 

4. Mail vervolgens de volgende informatie naar: accreditatie@nvbmh.nl  

● Het ingevulde aanvraagformulier voor instellingsaccreditatie 

● Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel 

● Een jaarplan scholing of opleidingsbrochure of hoe nascholingen worden georganiseerd 

● Een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen 

● Statuten of reglement van de organisatie. In dit reglement moet een beschrijving zijn 

opgenomen van de structuur van het bestuur en de wijze waarop het curriculum tot stand 

komt.  

 

Na het indienen van de aanvraag (inclusief de gevraagde bijlagen) ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraag 

in behandeling is genomen. Daarna ontvangt u binnen vier weken bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd of 

afgewezen. 

Indien de aanvraag wordt afgewezen krijgt u een motivatie van afwijzing. Indien de aanvraag wordt 

goedgekeurd, mag u drie jaar lang gebruik maken van de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. U activeert 

de instellingsaccreditatie door het jaarlijks vastgestelde tarief voor instellingsaccreditatie te betalen. U 

ontvangt hiervoor jaarlijks een factuur. 

De instellingsaccreditatie start de eerste dag van de maand nadat de factuur is betaald. Vanaf dat moment kunt 

u aan de slag en zelf uw scholingsactiviteiten als geaccrediteerd opvoeren in de scholingsagenda's van het 

Kwaliteitsregister van de NVBMH (GAIA/PE-online). 
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Bijlage 1: Aanvraagformulier Instellingsaccreditatie NVBMH 
 

Bijlage 2: Aanvullende voorwaarden beoordeling e-

learning NVBMH 
 


