
Laat uw scholing 
accrediteren
U organiseert symposia en klinische lessen, ontwikkelt e-learning en biedt verpleegkundigen 

en verzorgenden allerlei scholingsvormen aan. Met uw scholingen helpt u verpleegkundigen en 

verzorgenden deskundig te blijven, zodat zij de beste zorg kunnen leveren. Om te laten zien dat 

uw scholingen van kwaliteit zijn, vraagt u accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V aan. 

In deze folder staat precies aangegeven hoe het proces van accreditatie aanvragen verloopt, 

via de twee varianten van accreditatie.

Aanbodaccreditatie

Bij aanbodaccreditatie wordt elke scholing apart beoordeeld. U ontvangt zo per aanvraag 

feedback. Dit is de standaard accreditietatievorm. 

Basis tarief € 150,– per aanbod*

Gereduceerd tarief € 100,–  per aanbod*

Instellingsaccreditatie

Vanaf 35 accreditatieaanvragen per jaar, biedt instellingsaccreditatie een financieel voordeel. 

Met instellingsaccreditatie kunt u zelf, zonder tussenkomst van de accreditatiecommissie, uw 

scholingen accrediteren. Om instellingsaccreditatie te krijgen moet u aantonen dat aanbod 

van uw organisatie aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister V&V voldoet. Als u 

instellingsaccreditatie heeft worden er meerdere keren per jaar steekproeven gehouden onder 

uw aanbod. Voordat u instellingsaccreditatie aanvraagt, adviseren wij een aantal keren het 

proces van aanbodaccreditatie te doorlopen.

Basis tarief € 5.000,– per jaar (12 maanden)*

Gereduceerd tarief € 3.500,– per jaar (12 maanden)*

* Alle tarieven zijn exclusief BTW. Instellingen zonder winstoogmerk komen 

in aanmerking voor het gereduceerd tarief.

Vraag nu accreditatie aan



Accreditatie wordt alleen toegekend als:

• Er voorafgaand aan de scholing een opzet ligt hoe verpleegkundigen en verzorgenden hun 

kennis vergroten.

• Actuele kennis en ontwikkelingen hierin zijn meegenomen.

• De scholing didactisch goed in elkaar steekt.

• De scholing past binnen de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. 

• U de presentie van deelnemers achteraf doorgeeft aan het Kwaliteitsregister V&V via  

PE-online. Hiervoor heeft u het BIG- of relatienummer van de deelnemende 

verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

Accreditatie aanvragen

Accreditatie vraagt u per scholing online aan via PE-online. Hierbij heeft u de volgende  

informatie nodig om te laten zien dat uw scholing voldoet aan de criteria:

1. Een omschrijving van de inhoud van de scholing in max. 200 woorden, waarin de 

leerdoelen en de werkvorm helder staan beschreven. 

2. Tekst of documenten waaruit blijkt hoe de scholing de deskundigheid van 

verpleegkundigen en/of verzorgenden in stand houdt of verbetert.  

Tip: bekijk het beroepsprofiel.

3. Welke informatie gebruikt is voor de ontwikkeling van de scholing. Bijvoorbeeld literatuur, 

protocol of richtlijn. Vermeld hierbij de auteur, het jaar en de uitgave, zodat we weten dat 

de scholing op actuele informatie gebaseerd is.

4. Naam, titel en functie van sprekers of docenten, waaruit blijkt dat ze op de hoogte zijn van 

de inhoud en didactische kennis hebben.

5. Programma en tijdsduur van de scholing om het aantal punten te bepalen (Pauzes en 

zelfstudie tellen niet mee), 1 uur = 1 punt.

6. Richt de scholing zich op een specifieke groep? Vraag dan ook accreditatie aan voor een 

deskundigheidsgebied. 

Tip: Bekijk de expertisegebieden voor de onderbouwing van de aanvraag.

Bij e-learning: 
• URL, gebruikersnaam en wachtwoord van een testaccount.

Denk vast na over hoe u de scholing gaat evalueren.

Kijk voor meer informatie en de actuele versie van de uitvoeringsregeling op 

kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders
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http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Aanbieders/Deskundigheidsgebieden
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders
http://www.venvn.nl/beroepsprofielen
http://www.venvn.nl/Themas/Beroepsprofielen/Expertisegebieden


Bent u het niet eens met de afwijzing? Dien dan een zienswijze in waarin 

u beargumenteert waarom de (gedeeltelijke) afwijzing onterecht is. 

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u in beroep 

gaan. Bekijk hoe u beroep kunt indienden.

De aanvraag is gedeeltelijk 

goedgekeurd. Echter zijn niet 

alle aangevraagde punten 

of deskundigheidsgebieden 

toegekend. (Dit is een 

voorgenomen besluit.)

De aanvraag wordt opnieuw 

gedeeltelijk afgewezen. (Dit is 

een definitief besluit.)

De aanvraag is afgewezen. U 

ontvangt een toelichting met 

onderbouwing. (Dit is een 

voorgenomen besluit.)

De aanvraag wordt volledig 

afgewezen. 

(Dit is een definitief besluit.)

Binnen 5 weken

Binnen 6 weken

Binnen 6 weken

De scholing is geaccrediteerd 

voor een jaar. (Dit is een 

definitief besluit.)

De accreditatiecommissie controleert of de aanvraag goed is ingediend.

Als de aanvraag verkeerd is ingevuld, ontvangt u de 

vraag dit aan te passen.

Uw aanvraag is goed ingediend. U ontvangt een 

factuur.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie.

U betaalt de factuur.

Voer in PE-online het BIG- of relatienummer in van de verpleegkundigen en verzorgenden die deel hebben 

genomen aan de scholing. Pas als u presentie heeft opgevoerd wordt de scholing toegevoegd aan hun portfolio.

Wilt u na een jaar de accreditatie voor een jaar verlengen? Dan moet u opnieuw het accreditatieproces 

doorlopen. Echter kunt u de gegevens van de al geaccrediteerde scholing overnemen door in PE-online te kiezen 

voor de optie ‘kopie maken van scholing’.  

Bericht binnen 

5 werkdagen

Binnen 4 weken 

vanaf dag van betaling 

Binnen 6 weken 

na de scholing

De scholing is geaccrediteerd voor een jaar. (Dit is een definitief besluit.)

Aanbodaccreditatie

U ontvangt bericht vanuit PE-online dat autorisatie is toegekend.

Kies in PE-online voor accreditatie aanvragen / cursus beheer.

Meer weten?

• Over het aanvragen van een cyclus klinische lessen

• Over het uploaden van bewijslast?

• Over de criteria

Maak een account aan voor PE-online, zodat u kunt inloggen.

Vraag in PE-online autorisatie aan voor V&VN, zodat u een accreditatieaanvraag kunt indienen.

Bekijk vooraf de: 

• Uitvoeringsregeling

• Handleiding

Per scholingsaanbod

eenmalig

http://www.venvn.nl/V-VN/Bezwaar-en-beroep
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders/accreditatie
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Aanbieders/Gebruik-PE-online
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Portals/34/Over%20het%20register/Reglement%20uitvoeringsregeling%20accreditatie.pdf
http://www.pe-online.org/edu
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders/accreditatie


Instellingsaccreditatie wordt jaarlijks toegekend.  

U ontvangt een factuur, overeenkomst en 

handleiding van V&VN.

U ontvangt bericht vanuit PE-online dat autorisatie is toegekend voor V&VN.

Vraag in PE-online autorisatie aan voor V&VN, zodat u een accreditatieaanvraag kunt indienen.

Bekijk vooraf de: 

• Uitvoeringsregeling

• Handleiding

Binnen 1 week 

Voer de scholing zelf als geaccrediteerd aanbod op in PE-online.

Kies in PE-online voor accreditatie aanvragen / cursus beheer.

Meer weten?

• Over het aanvragen van een cyclus klinische lessen

• Over het uploaden van bewijslast?

• Over de criteria

Per scholingsaanbod

Steekproeven
Meerdere keren per jaar wordt er een steekproef gehouden onder uw aanbod. U krijgt bericht van de conclusies 

en eventueel tips voor verbetering. Op basis van wat u doet met deze tips wordt elk jaar bekeken of uw 

instellingsaccreditatie verlengd wordt.

Accreditatie verlengen
Wilt u na een jaar de accreditatie voor een jaar verlengen? Dan moet u opnieuw het accreditatieproces 

doorlopen. Echter kunt u de gegevens van de al geaccrediteerde scholing overnemen door in PE-online te kiezen 

voor de optie ‘kopie maken van scholing’.  

De scholing is geaccrediteerd voor een jaar.

Voer in PE-online het BIG- of relatienummer in van de verpleegkundigen en verzorgenden die deel hebben 

genomen aan de scholing. Pas als u presentie heeft opgevoerd wordt de scholing toegevoegd aan hun portfolio.

Binnen 6 weken 

na de scholing

Voorafgaand 

aan de scholing

Instellingsaccreditatie

Wilt u instellingsaccreditatie aanvragen? Mail dan naar registers@venvn.nl.

Bekijk vooraf of u voldoet aan de eisen en loop de checklist hiervoor na.

Maak een account aan voor PE-online, zodat u kunt inloggen.

Binnen maximaal 

4 weken 

Instellingsaccreditatie is niet toegekend. U ontvangt 

een onderbouwing voor de afwijzing en kunt via 

aanbodaccreditatie alsnog per scholing accreditatie 

aanvragen. 

eenmalig

http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Aanbieders/Gebruik-PE-online
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Portals/34/Over%20het%20register/Reglement%20uitvoeringsregeling%20accreditatie.pdf
http://www.pe-online.org/edu
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders/accreditatie
mailto:registers@venvn.nl
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/aanbieders/accreditatie
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