Verzoek tot accreditering van algemene
of VA-specifieke bij- en nascholing
Gebruik formulier:
Dit formulier gebruikt u indien u als aanbieder van een (na)scholing bij de Registratie- en Accreditatiecommissie
van de VVAK een verzoek wilt indienen tot accreditering van uw scholing. Accreditatiebeoordeling door de RAC
vindt plaats conform het ‘Beoordelingskader Accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten april 2020 van de
VVAK, gebaseerd op Algemene Voorwaarden van het Accreditatie Overleg voor aanvragen van accreditatie door
aanbieders van nascholing van de KNMG (2015).
De kosten voor het aanvragen van accreditatie bij de VVAK bedragen € 50,00. U wordt verzocht dit bedrag over
te maken naar NL90 INGB 0004 5086 09 tnv Vereniging van Vertrouwensartsen onder vermelding van “aanvraag
accreditatie” en de naam van de scholing.
Nadat aan de betaling is voldaan zal de aanvraag door ons in behandeling worden genomen.

A. Contactpersoon/aanbieder van scholing
Datum

-

-

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

-

Email

@

B. Gegevens over de scholing
Titel
Aanbiedende
organisatie
Datum/data scholing
Geef een korte
beschrijving van de
inhoud en beschrijf
welke leerdoelen u
wenst te bereiken
Sprekers en hun
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functie

Programma, inclusief
spreek- en
pauzetijden
(graag digitaal
bijvoegen)
Vindt achteraf
evaluatie van docent
en inhoud plaats?
Eventuele sponsoren
Is deze scholing
eerder geaccrediteerd
door een beroepsvereniging als onder
(*) genoemd? Voor
hoeveel punten?
Is deze scholing
eerder geaccrediteerd
door een andere
beroepsvereniging
dan onder (*)
genoemd? Welke en
voor hoeveel punten?
Bent u van mening dat
deze scholing in
aanmerking komt te
worden
geaccrediteerd als VA
specifieke nascholing.
Motiveer uw antwoord.

(*) Beroepsverenigingen en accreditatiecommissies waarvan de VVAK na beoordeling op beroeps specifieke dan
wel non-specifieke scholing de scholing, als ‘geaccrediteerd’ overneemt: AbSg, ABAN, CvAH,
ABMS, NVK, NVvP, NVN, NOG, NVOG, NVvH, NVAVG, NVDV, NVVR, ELP NIP, K&J NIP, VKJP, NVO, NVRG
en FGzP.

C. Aanvullende gegevens over de scholing
Indien u in bezit bent van foldermateriaal of een uitdraai van internet waarop de inhoud van de
scholing beschreven staat, kunt u dit digitaal of per post meesturen.
Document als word document , met bijlagen, mailen naar:
accreditatie@vertrouwensartsen.nl
D. In te vullen door RAC
Geaccrediteerd als algemene / VA specifieke scholing voor …....

punten
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