Toekenning van accreditatiepunten of -uren aan bijeenkomsten
Internationaal worden zowel accreditatiepunten als accreditatie-uren toegekend.
Sommige wetenschappelijke verenigingen spreken van accreditatiepunten en andere van
accreditatie-uren. Eén klokuur onderwijs = 1 accreditatiepunt of- uur.
Totaliseren en afronden op hele accreditatiepunten of -uren:
 Het aantal accreditatiepunten of -uren wordt per (meerdaagse) cursus
getotaliseerd en daarna wordt het totaal aantal accreditatiepunten of -uren
afgerond.
 Minder dan 30 minuten = 0 accreditatiepunten of -uren.
 Gelijk aan of meer dan 30 minuten = 1 accreditatiepunt of -uur.
Uitsluitend educatieve programmaonderdelen tellen mee:
 Kennisoverdracht.
 Kennisuitwisseling.
 Individuele en groepsoefeningen (tijdens het programma).
 Vaardigheidsoefeningen onder supervisie (tijdens het programma).
Wanneer wel of geen accreditatiepunten of -uren:
 Opening en afsluiting van de bijeenkomst tellen niet mee, tenzij deze een
inhoudelijke bijdrage aan het programma betreffen.
 Een voorbereidende bijeenkomst of een voorprogramma telt niet mee, tenzij deze
in verband staat met het inhoudelijke programma en aan de beoordelingscriteria
voor bij- en nascholing voldoet.
 Speeches van politici, bestuurders enzovoort tellen niet mee, tenzij deze een
inhoudelijke bijdrage aan het programma betreffen.
 Plenaire discussies, subsessies en paneldiscussies tellen mee.
 Cabaretvoorstellingen, prijsuitreikingen enzovoort tellen niet mee.
 Pauzes en informatiemarkten tellen niet mee.
 In het programma opgenomen postersessies met uitleg tellen mee, maar
posterpresentaties in pauzes tellen niet mee.
 In het programma opgenomen internetsessies met uitleg tellen mee, maar
internetsessies in pauzes tellen niet mee.
Voorbeeld van toekenning accreditatiepunten of -uren aan een bijeenkomst
Accreditatie
10.00 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.15
17.15 - 18.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Opening door de dagvoorzitter
15 minuten
Inhoudelijke toespraak door de minister 30 minuten
Lezing
45 minuten
Pauze + posters
30 minuten
Lunch + informatiemarkt
90 minuten
Subgroepsessies
120 minuten
Pauze
15 minuten
Lezing
45 minuten
Paneldiscussie
30 minuten
Conclusies door de dagvoorzitter
15 minuten
Borrel
45 minuten

30 minuten
45 minuten
120 minuten
45 minuten
30 minuten
15 minuten

Totaal: (30+45+120+45+30+15) / 60 minuten = 285 / 60 = 4,75 uren = 5 accreditatiepunten of –uren

