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NVN-criteria voor de beoordeling van verzoeken van aanbieders om 
nascholing op voorhand te accrediteren 
 

 

1. Inleiding 

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) kan nascholingen op voorhand accrediteren. Dat 

houdt in dat van bewezen goede kwaliteit van de nascholing wordt uitgegaan. De aanbieder of 

aanvrager hoeft dan geen terugkerende kosten te betalen voor accreditatie. De NVN-medewerker kan 

dergelijke aanvragen afhandelen zonder dat de leden van de subcommissie Individuele 

Kwaliteitsbevordering (IKB) de nascholingen inhoudelijk beoordelen. Een individuele aanvraag van een 

buitenlandse nascholing moet de neuroloog wel zelf aan zijn GAIA-dossier toevoegen. 

De toenemende vraag naar accreditatie op voorhand, de verdergaande subspecialisaties en de reeds 

lange lijst van op voorhand geaccrediteerde nascholing vormden aanleiding criteria vast te stellen 

waaraan de verzoeken kunnen worden getoetst. Om de kwaliteit van de nascholingen te blijven 

waarborgen, worden de nascholingen die aan de criteria voldoen, periodiek herbeoordeeld. 

 

Naast de ‘Algemene beoordelingsregels van het Accreditatie Overleg voor de accreditatie van 
deskundigheidsbevordering’ hanteert de subcommissie IKB van de NVN de volgende criteria voor de 

beoordeling en herbeoordeling van verzoeken van aanbieders om een nascholing op voorhand te 

accrediteren: 

 

 

2. Voorwaarden voor alle bijeenkomsten  

2.a De betreffende nascholing moet binnen het deelgebied een breed draagvlak hebben. 

2.b De nascholing wordt jaarlijks of tweejaarlijks georganiseerd. 

2.c De subcommissie IKB beslist op grond van onderstaande criteria. Echter, ze behoudt de vrijheid 

om beargumenteerd van de criteria af te wijken. 

 

 

3. Criteria voor Nederlandse nascholing 

Nederlandse nascholing dient aan de navolgende criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor 

accreditatie op voorhand: 

3.a De nascholing dient georganiseerd te zijn door de NVN, een werkgroep van de NVN, de 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) of de Nederlandse Vereniging 

voor Kinderneurologie (NVKN). 

3.b.1 Ingeval het jaarlijks georganiseerde nascholing betreft: op het moment dat verzocht wordt om 

accreditatie op voorhand, dient de nascholing ten minste vijfmaal in de vijf direct daaraan 

voorafgaande jaren te hebben plaatsgevonden. 

3.b.2 Ingeval het tweejaarlijks georganiseerde nascholing betreft: op het moment dat verzocht wordt 

om accreditatie op voorhand, dient de nascholing ten minste  vijfmaal in de direct daaraan 

voorafgaande tien jaar te hebben plaatsgevonden. 

3.c Het aantal accreditatie-uren is minimaal vier. 
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4. Criteria voor buitenlandse nascholing 

Buitenlandse nascholing dient aan de navolgende criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor 

accreditatie op voorhand: 

4.a De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. 

4.b De bijeenkomst vindt plaats gedurende minimaal drie achtereenvolgende dagen. 

4.c.1 Ingeval het jaarlijks georganiseerde nascholing betreft: op het moment dat verzocht wordt om 

accreditatie op voorhand, dient de nascholing ten minste vijfmaal in de vijf direct daaraan 

voorafgaande jaren te hebben plaatsgevonden. 

4.c.2 Ingeval het tweejaarlijks georganiseerde nascholing betreft: op het moment dat verzocht wordt 

om accreditatie op voorhand, dient de nascholing ten minste  vijfmaal in de direct daaraan 

voorafgaande tien jaar te hebben plaatsgevonden. 

4.d Indien er een werkgroep van de NVN functioneert op het aandachtsgebied van de desbetreffende 

nascholing, informeert de subcommissie IKB deze werkgroep dat een nascholing aan de lijst met 

op voorhand geaccrediteerde nascholing wordt toegevoegd. Wanneer de werkgroep binnen zes 

weken geen bezwaar maakt, wordt van instemming door de werkgroep uitgegaan. 

 

 

5. Herbeoordeling 

De subcommissie IKB herbeoordeelt de bijeenkomsten periodiek: jaarlijkse bijeenkomsten na vijf jaar, 

tweejaarlijkse bijeenkomsten na tien jaar. 

 


