Beleidsregels Kaderregeling accreditatie herregistratie
Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie in haar vergadering van 27 januari 2015, en
herzien per 1 juli 2016.

Uitwerking artikel 13: inhoud van de aanvraag
Lid 1 sub g: een omschrijving van de wijze waarop casuïstiekbespreking tijdens terugkomdag(en)
plaatsvindt dient de volgende elementen te bevatten: de werkvorm(en) die worden gehanteerd, de
groepsgrootte waarin de casuïstiek wordt besproken, de samenstelling van de groep (kwalificaties
deelnemers en docenten), of er voorbereiding aan vooraf dient te gaan, en zo ja, wat die voorbereiding
inhoudt.
Lid 2: in aanvulling op het vermelde in lid 2 van artikel 13: het wordt aanbevolen de inloggegevens van
een e-learning-activiteit te overleggen.

Uitwerking artikel 14: inhoudelijke criteria bij- en nascholing
Lid 2 sub a 4: scholing waarvan mag worden verwacht dat de inhoud van de scholing tot de algemene
kennis behoort van gezondheidszorgpsychologen wordt afgewezen.
Bovenstaande beleidsregel is in ieder geval van toepassing op cursussen die betrekking hebben op DSM5, en geen uitwerking naar de klinische praktijk behandelen op het niveau van de opleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog-specialist BIG.

Uitwerking artikel 15: toekenning accreditatiepunten
Lid 2: bij- en nascholing die niet, of niet geheel, minimaal op het specialistische niveau van de opleiding
tot gezondheidszorgpsycholoog- specialist BIG ligt, maar wel deskundigheidsbevorderend is voor het
betreffende specialisme, kan worden geaccrediteerd, waarbij inhoudelijke contacturen in mindering
worden gebracht.
In de volgende gevallen wordt minimaal 30% van het totaal aantal inhoudelijke contacturen in mindering
gebracht als zijnde onderwijs dat niet op het niveau van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoogspecialist BIG ligt:
- bij basiscursussen EMDR,
- bij basiscursussen Mentalisatie Bevorderende Therapie,
- bij basiscursussen met betrekking tot psychotherapeutische methodieken (waaronder basiscursussen
gedragstherapie en schematherapie vallen).

Lid 5: intervisie en supervisie tellen niet mee als contacturen in het geval het gaat om gevolgde intervisie
en supervisie. Scholing met betrekking tot het geven van supervisie komt wel voor accreditatie in
aanmerking, mits aan de inhoudelijke criteria genoemd in artikel 14 wordt voldaan.

Uitwerking artikel 26: visitatie
De Accreditatiecommissie kan een aanbieder verzoeken een door specialisten ingevuld evaluatieformulier
te overleggen na afloop van de uitvoering, als alternatief voor visitatie.

