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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 
www.nvbmh.nl. 

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 
 Aanvraagformulier Instellingsaccreditatie NVBMH  
  
Naam organisatie: […………………………………………………………………………………………………………………………..]  
Adres: [………………………………………………………………………………...............................................................]  
Postcode en plaats: [………………………………………………………………………………………………………………………….]  
Telefoonnummer: [………………………………………………….]  website: [……………………………………………………..]  
Naam contactpersoon/aanvrager: [………………………………………………………………………………………………….]  
Man/Vrouw*    
Onze organisatie is geautoriseerd om scholingen in te voeren in het Kwaliteitsregister van de 
NVBMH. Onze autorisatie voor de invoer van scholing in GAIA/PE-online is gekoppeld aan het e-
mailadres: […………..……………………………………………………………………………………………………]  
  
Onze organisatie staat geregistreerd als:  
[  ]   Zorginstelling     [  ]   Scholingsinstelling    [  ]  Congresbureau  
[  ]   Anders, namelijk: [……………………………………………………………………………………………………………………..]  
Gewenste startdatum instellingsaccreditatie:[…………………………………………](datum invullen)  
Nb. : Instellingsaccreditatie wordt afgegeven na goedkeuring en betaling van de factuur. 
Instellingsaccreditatie wordt niet met terugwerkende kracht afgegeven.  
Onze organisatie kent de volgende rechtspersoon:  
[  ]  Stichting    [  ]  Vereniging    [  ] BV      [  ] NV     [  ] VOF  
[  ]   Anders, 
namelijk:[…………………………………………………………………………………………………………………………]  
Onze organisatie heeft een winstoogmerk            Ja/Nee*   
Nb.:  De volgende gegevens dient u digitaal mee te sturen:  

• Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel  
• Indien uit de KvK stukken niet blijkt wat de hoofddoelstelling(en) is/zijn,  dan het 
reglement of de Statuten meesturen van uw organisatie waaruit dit wel blijkt.  

[  ]  Onze organisatie heeft een jaarplan voor scholingen of een opleidingsbrochure met een 
beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen.  
[  ]  Onze organisatie heeft een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen.  
  
Nb.: De volgende gegevens dient u digitaal mee te sturen:  

• Jaarplan scholing of een opleidingsbrochure  
• Beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen  

Namens bovengenoemde organisatie verklaart ondergetekende:  
a. Te zullen voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld in de Richtlijn Accreditatie van 
bij- en nascholingen van de NVBMH en zich te zullen houden aan de beoordelingscriteria 
van de verschillende scholingen zoals vermeld in deze richtlijn.  
b. De NVBMH volgt het beoordelingskader van de KNMG voor bij- en nascholing. De 
organisatie neemt derhalve bedoelde beoordelingskader voor bij- en nascholing van de 
KNMG in acht.  
c. Medewerking te zullen verlenen bij de toetsing van het scholingsaanbod en bij 
visitatie door de Commissie Accreditatie van de NVBMH.  
d. De organisatie betaalt gedurende de looptijd het aan deze  overeenkomst verbonden 
jaarlijkse bedrag van € 500,-  aan de NVBMH. De instellingsaccreditatiebijdrage van de 
NVBMH wordt jaarlijks geïndexeerd.  
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Indien onderstaande contactpersoon voor de aanvraag van deze instellingsaccreditatie niet dezelfde 
persoon is als de contactpersoon in het GAIA/PE-online systeem (d.w.z. de persoon aan wiens e-
mailadres de autorisatie is gekoppeld), dan wordt hieronder tevens dat  e-mailadres ingevuld.  
NVBMH     Naam organisatie: […………………………………………………]  
Naam: [……………………………………………….] Naam  aanvrager: [………………..…………………………………]  
Functie: […………………………………………….] Functie: [………………………………………………………………….]  
E-mailadres: accreditatie@nvbmh.nl  E-mailadres: […………………………………………………………..]  
  
Handtekening     Handtekening  
  
  
Datum dagtekening: […………………………]  Datum dagtekening: […………………………………]  
  
  
Wij verzoeken u het ingevulde formulier na ondertekening samen met de bijlagen via de e-
mail te sturen naar accreditatie@nvbmh.nl.  
Alleen dan kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.   
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Bijlage 2: Aanvullende voorwaarden beoordeling e-
learning NVBMH 
 

Aanvullende beoordelingsvoorwaarden  E-learning  
Onderstaande regels mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van Richtlijn Accreditatie van bij- en 
nascholingsactiviteiten van NVBMH.  
De commissie accreditatie van NVBMH beoordeelt zowel de kwaliteit van het format van e-learnings, 
d.w.z. de techniek en de didactiek van de e-learning, als de (medische) inhoud .   
Er worden verschillende vormen van e-learning onderscheiden waarvoor onderstaande regelgeving 
geldt.    

1.1 E-learning    
1.1.1 E-learning wordt gedefinieerd als alle deskundigheidsbevordering (DKB) waar de BMHer niet 
fysiek aanwezig is en waarvan de inhoud verspreid wordt via elektronische media.    
1.1.2 Onder format wordt verstaan de indeling, structuur, opmaak of opzet waarin de inhoud van de 
cursus vervat is (techniek en didactiek). Het gekozen format moet passen bij de inhoud en de 
gestelde leerdoelen.    
1.1.3 Accreditatie voor e-learning wordt aangevraagd bij de commissie accreditatie van NVBMH. 
Deze commissie beoordeelt het format van de e-learning op techniek en didactiek. Na beoordeling 
van het format kan de e-learning inhoudelijke beoordeeld worden.    
1.1.4 Een aanvraag kan bestaan uit meerdere didactische eenheden, maar de aanvraag als geheel 
moet ook een didactische eenheid zijn. De kleinste didactische eenheid in e-learning is 30 minuten 
(inclusief toets) waarbinnen de leercirkel geborgd moet zijn. Er wordt geen maximum gehanteerd 
maar of er voldoende inhoudelijk samenhang bestaat, is ter beoordeling van de 
accreditatiecommissie.    
De accreditatie van e-learning wordt ook in halve uren toegekend en niet afgerond op hele uren. De 
definitie van een half uur is: minimaal 30 minuten. Voor alle duidelijkheid:  1 uur is minimaal 60 
minuten,  1,5 uur is minimaal 90 minuten et cetera.               
1.1.5 Criteria waaraan de aanvraag voor beoordeling van een e-learning moet voldoen,  zijn:   
- Er dient een omschrijving te zijn van de leerdoelen en de wijze waarop deze bereikt gaan worden.    
- Er moet duidelijk gemaakt worden dat en hoe de leercirkel binnen het programma doorlopen 
wordt.    
- Er bestaat een controle op het actief volgen/doorlopen van de e-learning mede met behulp van 
interactieve delen.    
- Indien een programma meerdere modules en/of didactische eenheden omvat, wordt aangegeven 
wanneer een module afgerond is. Daarnaast wordt na het doorlopen van een module het nemen van 
een pauze bij de deelnemer gestimuleerd.    
- Hyperlinks naar relevant sites wordt geadviseerd, hyperlinks naar promotionele sites is verboden.    
- De e-learning bevat bij voorkeur een entreetoets en verplicht een substantiële eindtoets zodat het 
korte termijn leereffect gemeten kan worden. Het toevoegen van een uitgestelde toets is optioneel 
maar nadrukkelijk gewenst zodat ook de retentie (d.i. het beklijven  of ‘vasthouden’ van de leerstof) 
gemeten kan worden. Hier kunnen extra accreditatie-uren tegenover staan.    
- De e-learning mag geen reclamedoelstelling hebben.    
- Het moet voor de accrediteurs mogelijk zijn om vrijelijk door een programma te bewegen, zonder 
dat dit consequenties heeft voor het doorlopen van een programma; d.w.z. dat de accrediteurs 
geautoriseerd moeten zijn om gebruik te maken van een skipfunctie in het systeem.    
1.1.6 Een eindtoets moet aan de volgende criteria voldoen:    
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- Een deelnemer is geslaagd als hij minimaal 70% van de vragen correct heeft beantwoord. Hiervoor 
heeft hij 3 toetspogingen; d.w.z. maximaal 2 herkansingen bij resultaat <70%.    
- Bij voorkeur wordt bij elke herkansing de volgorde van de antwoordmogelijkheden per vraag 
gewijzigd en worden er andere vragen gesteld.    
- Als de deelnemer niet geslaagd is, dan wordt alleen getoond welke vragen hij goed of fout heeft. Is 
de deelnemer wel geslaagd, dan worden tevens alle juiste antwoorden getoond.    
1.1.7 Voor de inhoudelijke beoordeling gelden de voorwaarden en bepalingen van de Richtlijn 
Accreditatie bij- en nascholingsactiviteiten van NVBMH.    
1.1.8 Een update van de inhoud dient bij de commissie accreditatie te worden gemeld en herkenbaar 
te worden vermeld in het programma.    
1.1.9 De commissie accreditatie moet op elk moment een programma kosteloos kunnen visiteren. 
Daarbij moet vrijelijk door het programma kunnen worden gescrold. Na een visitatie worden de 
bevindingen aan de aanbieder gerapporteerd.    
1.1.10 Resultaten van evaluatie van cursussen en voortgang van cursisten moeten op aanvraag aan 
de commissie accreditatie en/of visitatie commissie van NVBMH ter beschikking gesteld worden.    
1.1.11 De aanbieder van de e-learning zorgt dat bij behalen van voldoende resultaat de punten aan 
de deelnemer in GAIA toegekend worden.    
1.1.12 Er geldt een aanvraagtermijn van ten minste 6 weken waarbinnen het format en inhoud van 
de e-learning door de commissie accreditatie beoordeeld moet kunnen worden.    
1.1.13 Een afgegeven accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van 
toekenning van de accreditatie.    
1.1.14 Instellingsaccreditatiehouders mogen het format en de inhoud van hun eigen e-learning alleen 
accrediteren indien zij daartoe een aparte overeenkomst hebben gesloten met de NVBMH en als de 
aanbieder tenminste bekend is met en tenminste 1 jaar ervaring heeft met GAIA.    
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