Register Vaktherapie
Accreditatiereglement bij- en nascholing
Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register moet minimaal 100 punten
aan bij- en nascholing worden behaald.

Definitie

Het volgen van bij- en nascholing die bijdraagt aan het verhogen van de
kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Punten

Bij scholingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van studiebelastingsuren. Elk
studiebelastingsuur (SBU) staat gelijk aan één punt
Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Voor leertherapie dat elk
(studie)belastingsuur gelijk staat aan twee punten. Voor de nadere regels
omtrent leertherpie zie bijlage 1.
Hierbij wordt meegeteld:
 De tijd besteed aan studieactiviteiten of onderwijsdeelname;
 De tijd besteed aan zelfstudie, als onderdeel van een
scholingsactiviteit aangeboden door een scholingsaanbieder. De
zelfstudie is onderbouwd door de scholingsaanbieder met een
beschrijving van de opdrachten;
 De tijd besteed aan toetsen/examens;
 De tijd besteed aan scripties en werkstukken;
 De tijd besteed aan stages.
Niet meegeteld worden pauzes (koffie, thee, lunch, diner) en reistijd.
Per afzonderlijke bij- en nascholing kan maximaal 75 punten worden behaald.
Dat betekent dat aan een geaccrediteerde bij- of nascholingsactiviteit die
meer dan 75 uur studiebelasting vergt toch niet meer dan 75 punten worden
toegekend.

Bewijslast

(Deel)certificaat of bewijs van deelname afgegeven door de
organisator/docent voorzien van handtekening van de organisator.
Voor leertherapie geldt de verklaring van de leersupervisor als bewijs.

Wel

1. Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten:
De scholing is gericht op de patiënt/cliëntgebonden beroepsuitoefening en
dient te voldoen aan onderstaande criteria:
 De inhoud van scholing sluit aan bij de beroeps- en functieuitoefening;
 Afgeleid van het beroepscompetentieprofiel;
 Dde scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v.
kennis, vaardigheden en/of attitude;
 De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de
gezondheidszorg;
 De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende
richtlijnen.
Voorbeelden van beroepsspecifieke scholingsactiviteiten zijn:
 Studiedagen van FVB, beroepsverenigingen, werkveldgroepen;
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Muziektherapie en angermanagement;
Cursus schematherapie voor vaktherapeuten;
Festival forensische zorg;
Cursus cognitieve therapie en PMT.

2. Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten
Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn alle andere bij- en
nascholingsactiviteiten waarbij een link gelegd kan worden naar het
beroepscompetentieprofiel.
Voorbeelden van beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn:
 Zorgbeleid en organisatie in de zorg;
 Cursus stagebegeleiding;
 Herhalingscursus reanimatie;
 Training strategisch profileren voor vaktherapeuten.
Voor zowel beroepsspecifieke als beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten
zijn onderstaande vormen mogelijk: (Master)opleiding, (internationaal)
congres, symposium, klinische les, refereeravond, cursus, training, studiedag,
E-learning e.d.
Niet

Algemene scholing zonder link naar het eigen beroepsprofiel.
Voorbeelden:
 Algemene computercursussen zoals Word, Excel, Access, Outlook,
Powerpoint e.d.;
 Bedrijfshulpverlening.

Accreditatie De scholingsactiviteit waarvoor accreditatie wordt aangevraagd dient
minimaal 4 uur te omvatten.
Bij- en nascholing die wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van
de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen, wordt automatisch
geaccrediteerd, mits deze van tevoren worden aangemeld.
Voor alle overige bij- en nascholing dient door de aanbieder accreditatie te
worden aangevraagd bij het Register Vaktherapie.
Voor het accrediteren van bij- en nascholing kunnen kosten in rekening
gebracht worden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoogte van dit bedrag.
Een overzicht van de kosten en de geaccrediteerde bij- en nascholing is te
vinden op www.registervaktherapie.nl
Geregistreerden kunnen achteraf zelf accreditatie aanvragen voor bij- en
nascholing die reeds heeft plaatsgevonden, en waarvoor niet al door de
aanbieder accreditatie is aangevraagd bij de SRVB.
Dit kan alleen m.b.t. bij- en nascholing die plaatsvond in het voorgaande
kalenderjaar. Dat betekent voor 2014 dat alleen voor bij- en nascholing die is
aangeboden ná 1-1-2013 accreditatie kan worden aangevraagd, enzovoort.
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Aanvragen accreditatie voor bij- en nascholing
Het aanvragen van accreditatie voor bij- en nascholingsactiviteiten kan alleen via het
daartoe bestemde elektronische aanvraagformulier op www.registervaktherapie.nl.

U dient de volgende informatie te verstrekken voor de accreditatie aanvraag:
 Contactgegevens aanvrager en de aanbiedende instantie van het scholinsgaanbod
 Datum van aanvraag
 Naam van deze scholing
 Locatie scholing
 Niveau scholing (bijv. HBO, post HBO, Academisch). Beschrijf de doelgroep voor de
scholing.
 Datum scholing
 Programma (Dag)
 Aantal uren daadwerkelijke scholing (contact tijd) (exclusief pauzes, inloop, borrel
etc!)
 Aantal uren zelfstudie t.b.v. de scholing. Dit moet door de aanbieder vermeld zijn in
de omschrijving van de scholing.
 Omschrijf in maximaal 1200 tekens de inhoud van deze scholing. Beschrijf welke
bijdrage de scholing levert aan het verhogen van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening als vaktherapeut.
 Directe websitelink naar de betreffende webpagina waarop het programma, het
aantal contacturen en het aantal zelfstudie-uren te vinden zijn.
 Scholing d.m.v. e-learning: daarvoor dient ook informatie te worden verstrekt o.b.v.
bovenstaande punten. Geef ook in dit geval een directe link naar de webpagina
waarop de betreffende scholing, het aantal studie-uren e.d. worden vermeld.
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Voorwaarden aanvraag status ‘geaccrediteerd aanbieder’
Behalve de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor een op zichzelf staande bij- of
nascholingsactiviteit, is het voor opleidingsinstellingen mogelijk om de status te krijgen van
‘geaccrediteerd aanbieder’. Alle aangeboden bij- en nascholing van een aanbieder met deze
status wordt automatisch geaccrediteerd na het melden van een bij- of nascholingsactiviteit.
Dit geldt alleen voor bij- en nascholing die relevant is voor vaktherapie.
De status van ‘geaccrediteerd aanbieder’ wordt steeds verleend voor een periode van drie
jaar. Daarna moet de accreditatiestatus opnieuw worden aangevraagd.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten aanbieders aan minimaal één van de
volgende criteria voldoen:
1. Door de FVB erkend als initiële opleidingen;
2. Bij de Stichting Post HBO (SPHBO) geregistreerd (Registeropleidingen);
3. Biedt reeds aan andere beroepsgroepen in de GGZ (of andere werkvelden waar
vaktherapeuten werkzaam zijn) geaccrediteerde nascholing aan;
4. Erkend als GGZ opleidingsinstelling;
5. Erkend als GZ opleidingsinstelling.
Daarnaast moet de aanbieder in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag aantoonbaar
minimaal drie cursussen hebben aangeboden en uitgevoerd, (mede) gericht op de doelgroep
vaktherapeuten.
De status als ‘geaccrediteerd aanbieder’ kan door middel van een onderbouwde aanvraag
worden ingediend bij de SRVB, ter attentie van de accreditatiecommissie:
aanbieder@registervaktherapie.nl.

N.B. Alle bij- en nascholing die wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de
FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen wordt automatisch geaccrediteerd,
mits deze van tevoren wordt aangemeld.
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