Reglement Instellingsaccreditatie
Reglement per 1 januari 2016 over toewijzing van de bevoegdheid tot instellingsaccreditatie.
Akkoord Ledenraad: 16 december 2015
Herzien: 4 december 2020
1. Algemeen
a.
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) kan instellingen de bevoegdheid verlenen bij- en
nascholingsactiviteiten te accrediteren.
b.
De NVvP kan daartoe instellingsaccreditatie toekennen.
c.
Instellingsaccreditatie is het voorwaardelijk recht dat een instelling wordt toegekend om in eigen
beheer of eigen regie ontwikkelde bij- en nascholingsactiviteiten te accrediteren en aan te bieden.
2. Aanvraag Instellingsaccreditatie
a.
De aanvraag tot het verkrijgen van de bevoegdheid tot instellingsaccreditatie wordt ingediend bij de
coördinator van de NVvP.
b.
De aanvraag bevat in ieder geval: een met redenen omkleed verzoek tot het toekennen van
instellingsaccreditatie, datum, naam contactpersoon, naam instelling, en wordt ondersteund door
benodigde onderliggende (bewijs) stukken. Stukken die in ieder geval meegestuurd dienen te worden:
 Huidig meerjarenplan van de nascholingsactiviteiten
 Jaarverslag van de scholingsorganisatie en eventueel van de overkoepelende organisatie.
 Statuten of reglement van de organisatie. In dit reglement moet een beschrijving zijn
opgenomen van de structuur van het bestuur van de scholingsorganisatie en de wijze
waarop het curriculum tot stand komt.
 Tevens moet uit de bijgevoegde stukken duidelijk zijn hoe nascholingen voor psychiaters
worden georganiseerd en hoe de kwaliteitsborging plaatsvindt, en met name hoe geborgd
wordt dat de geboden nascholing (blijvend) aansluit bij de NVvP criteria voor accreditatie
van bij- en nascholingsactiviteiten.
 Overzicht van alle nascholingsactiviteiten van de afgelopen 3 jaar, waarbij de
geaccrediteerde nascholingen tevens voorzien zijn van een ID-nummer.
 Geaggregeerd overzicht van de evaluaties van alle nascholingsactiviteiten van de afgelopen
3 jaar
c.
Uiterlijk 8 weken na ontvangst van het verzoek beslist de NVvP over de toekenning van
instellingsaccreditatie. De NVvP kan deze termijn eenmaal verlengen met 8 weken. De indiener van
het verzoek wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De toekenning van de accreditatiebevoegdheid wordt in een overeenkomst met de aanvrager vastgelegd
en bekend gesteld.
3. Voorwaarden aan instellingen
a.
Instellingsaccreditatie kan worden toegekend aan instellingen die (mede) als doel hebben
deskundigheidsbevordering voor psychiaters te ontwikkelen.
b.
Instellingsaccreditatie kan slechts worden toegekend aan een instelling waarvan de kwaliteit van het
aanbod van deskundigheidsbevordering aangetoond constant van goede kwaliteit is gedurende
meerdere jaren en waar geborgd is dat de geboden nascholing (blijvend) aansluit bij de NVvP criteria
voor accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten.
c.
De instelling waaraan instellingsaccreditatie wordt toegekend dient aan te tonen onafhankelijk te zijn
van externe partijen met conflicterende belangen, zoals financiers, farmaceuten, verzekeraars en
commerciële aanbieders van psychotherapeutische behandelingen. Dit
houdt in dat zowel het
onderwerp als het programma onafhankelijk tot stand komt en past binnen de onderwijsbehoefte
van
de
betreffende specifieke groep psychiaters op wie de nascholing zich richt (de adherente groep psychiaters).
d.
Om in aanmerking te komen voor instellingsaccreditatie dient de instelling aan te tonen dat zij zich
richt op de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de (adherente groep) psychiaters en dient de
instelling een meerjarenonderwijsplan en een daarvan afgeleid jaarplan te hebben.
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4. Duur van de toekenning en verlenging
a.
De instellingsaccreditatie wordt voor een periode van 3 jaar toegekend.
b.
Minimaal 8 weken voor de einddatum van de instellingsaccreditatie kan de instelling een verzoek tot
verlenging van de instellingaccreditatie indienen. Dit verzoek bevat de informatie en stukken zoals vereist
bij de initiële aanvraag, zie onderdeel 2.
c.
Na ontvangst van een verzoek tot verlenging van de instellingsaccreditatie, wordt een overleg gepland
tussen de accreditatiecommissie en de instelling. Ter voorbereiding hierop bekijkt de
accreditatiecommissie alle aangeleverde stukken en voert de accreditatiecommissie steekproeven uit.
d.
Na een verzoek tot verlenging kan, afhankelijk van de bevindingen tijdens de steekproeven, en de uitkomst
van het overleg tussen ABNA en de instelling, nogmaals telkens voor een periode van 3 jaar de
bevoegdheid worden toegekend. Hierbij
wordt aan dezelfde criteria getoetst die gelden voor de
initiële toekenning.
e.
De bevoegdheid tot instellingsaccreditatie vervalt indien aan een van de in artikel 3 genoemde
voorwaarden niet meer wordt voldaan. Indien blijkt dat de instelling op andere wijze niet voldoet aan
eisen en beginselen die van een accrediterende instelling kunnen worden verlangd, kan de NVvP de
instellingsaccreditatie gemotiveerd intrekken.
f.
Indien daarvoor redenen aanwezig zijn kan de NVvP, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid,
onder opgave van die redenen besluiten instellingsaccreditatie voor een kortere periode toe te
kennen.
5. De bevoegdheid tot accrediteren.
a.
Instellingen, waaraan instellingsaccreditatie is toegekend, zijn bevoegd in eigen beheer ontwikkelde
bij- en nascholingen te accrediteren en aan te bieden.
b.
Bij het accrediteren toetst de instelling of de bij- en nascholing aan de eisen voor accreditatie zoals die
omschreven zijn in de algemene voorwaarden accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten van de NVvP,
voldoet.
c.
Bij het accrediteren volgt de instelling de set van toetsingscriteria van de NVvP.
d.
Het is instellingen niet toegestaan vormen van individueel onderwijs te accrediteren.
6. Administratie
a.
De instelling gebruikt het administratieve systeem van de NVvP (Gemeenschappelijke Accreditatie
Internet Applicatie; GAIA) en voert van elke nascholing het gehele aanvraagformulier met bijbehorende
bijlagen in.
b.
De instelling geeft een jaarverslag uit.
7. Tarieven
Het jaarlijkse tarief voor instellingsaccreditatie is afhankelijk van de aard van de organisatie.
Sinds 1 januari 2022 gelden de volgende tarieven:
 Categorie A (€1635,09,- exclusief BTW)
 Categorie B (€580,33,- exclusief BTW)
Categorie A: Door een aanbieder uit de profitsector georganiseerde nascholingen die (gedeeltelijk) gesponsord
zijn en/of waarvoor deelnemers een toegangsprijs betalen.
Categorie B: Door een aanbieder uit de non-profitsector georganiseerde nascholingen, zonder toegangsprijs of
sponsoring.
8. Uitsluitsel
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onhelder is, beslist de NVvP.
9. Inwerkingtreding
Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2016 en herzien op 4 december 2020
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