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Inleiding 
 

Een registratie als systeemtherapeut (ST) is vijf jaar geldig. Deze registratie kan steeds 

voor een periode van vijf jaar verlengd worden, mits aan de voorwaarden voor 

herregistratie wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is het volgen van bij- en 

nascholingsactiviteiten1. Voorbeelden van deze activiteiten zijn cursussen, 

workshops, trainingen, congressen, symposia en wetenschappelijke bijeenkomsten.  

In dit document worden de procedure voor het aanvragen van accreditatie en de 

criteria voor accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten beschreven.  

Aanvraagprocedure 
 

• Aanvragen tot accreditatie worden in behandeling genomen door de 

Accreditatiecommissie (AC). De AC beoordeelt de aanvragen aan de hand van 

de accreditatie criteria.  

• De AC beoordeelt de aanvraag binnen zes weken na ontvangst van de 

aanvraag. 

• Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

• De aanvraag wordt ten minste twee maanden voor aanvang van de bij- en 

nascholingsactiviteit digitaal ingediend via PE-online. 

• De aanvraag betreft een bij- en nascholingsactiviteit met een omvang van 

minimaal twee contacturen. 

• Accreditatie kan aangevraagd worden voor één of voor drie jaar. 

• Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag. De actuele tarieven staan op de 

website van de NVRG. 

• Een accreditatieaanvraag wordt in behandeling genomen als de factuur voor 

de aanvraag is voldaan. 

• Wanneer een verzoek tot accreditatie niet wordt gehonoreerd, vindt geen 

restitutie plaats. 

• Wanneer een aanvrager het niet eens is met het besluit van de AC kan hij dit 

kenbaar maken door een email te sturen aan accreditatie@nvrg.nl. 

 
1 zie het Opleidingsreglement en het Herregistratiereglement voor meer informatie over de registratie als 
systeemtherapeut en de voorwaarden voor herregistratie 

https://www.nvrg.nl/accreditatie-aanvragen
mailto:accreditatie@nvrg.nl


  

 

Criteria voor accreditatie 
 

1. Criteria voor de inhoud van de aanvraag 

De aanvraag tot accreditatie bevat de volgende gegevens: 

a. Een omschrijving van de leerdoelen en de inhoud van de bij- en 

nascholingsactiviteit; 

b. Een omschrijving van de wijze waarop kennisoverdracht en/of 

vaardigheidstraining plaatsvindt; 

c. Een programma per bijeenkomst, met specificatie van contacturen en 

pauzes; 

d. Het aantal contacturen van de bij- en nascholingsactiviteit (pauzes tellen 

niet mee); 

e. Toelatingsvereisten; 

f. De beoogde doelgroep; 

g. Toelichting op het belang van de bij- en nascholingsactiviteit voor 

systeemtherapeuten;  

h. Het aantal uitvoeringen van de bij- en nascholingsactiviteit in de periode 

waarvoor accreditatie wordt aangevraagd; 

i. De start- en einddatum per uitvoering; 

j. De aanvang- en eindtijd per datum; 

k. Het maximum aantal deelnemers; 

l. De wijze van toetsing; 

m. De naam en kwalificaties van de verantwoordelijke docenten. 
 

2. Criteria voor de inhoud van de bij- en nascholingsactiviteit 
a. De bij- en nascholingsactiviteit is van postmaster niveau; 

b. De inhoud van de bij- en nascholingsactiviteit is gebaseerd op actuele, 

valide en betrouwbare vakkennis dan wel wetenschappelijke kennis; 

c. De inhoud van de bij- en nascholingsactiviteit is relevant voor de 

beroepsuitoefening van de systeemtherapeut; 



 

 

d. De bij- en nascholingsactiviteit is een verdieping of een verbreding van de 

competenties die aan de orde zijn geweest tijdens de opleiding tot 

systeemtherapeut2. 

 

3. Criteria voor de docenten 
a. De docenten zijn NVRG-geregistreerde systeemtherapeuten of beschikken 

over een gelijkwaardig niveau van deskundigheid gerelateerd aan het 

onderwerp van de bij- en nascholingsactiviteit; 

b. In bijzondere situaties en op een specifiek kennisveld accepteert de AC 

bij- en nascholingsactiviteiten van docenten die niet aan boven gesteld 

criterium voldoen. 

 

4. Criteria voor de uitvoering 
a. Voor het toekennen van accreditatiepunten geldt een minimaal 

aanwezigheidspercentage van 90%; 

b. Deelnemers die de bij- en nascholingsactiviteit met voldoende resultaat 

hebben afgerond en die voldoen aan de aanwezigheidsnorm ontvangen 

een certificaat; 

c. Op het certificaat staat minimaal vermeld:  

i. naam deelnemer; 

ii. het aantal toegekende accreditatiepunten; 

iii. ID-nummer van de PE-accreditatie. 

d. De docent voegt de presentie van de gecertificeerde deelnemers toe 

aan de bij- en nascholingsactiviteit in PE-online; 

e. De bij- en nascholingsactiviteit wordt geëvalueerd door de deelnemers. 

De evaluatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld aan de NVRG; 

f. Uitkomsten van de evaluatie worden benut voor kwaliteitsverbetering van 

de bij- en nascholingsactiviteit. 

  

 
2 Zie het document “20151102 Competenties ST” voor een beschrijving van de competenties waarover een 

systeemtherapeut moet kunnen beschikken. 



  

 

Toekenning accreditatiepunten 
 

Als de AC oordeelt dat de bij- en nascholingsactiviteit voldoet aan de 

accreditatiecriteria gaat zij over tot het toekennen van accreditatiepunten. Hierbij 

worden de volgende regels gehanteerd:  

• 1 contactuur komt overeen met 1 accreditatiepunt. 

• Aan een activiteit van een halve dag worden maximaal 3 accreditatiepunten 

toegekend. 

• Aan een activiteit van een hele dag worden maximaal 6 accreditatiepunten 

toegekend. 

• Aan een meerdaagse nascholing worden maximaal 60 accreditatiepunten 

toegekend.  

• Bij het toekennen van accreditatiepunten tellen alleen educatieve programma-

onderdelen als kennisoverdracht, kennisuitwisseling en vaardigheidstraining mee. 

 

 

 


