
Accreditatie – richtlijnen en aanvraagformulier 2019     
 
Het is aan te raden om, voordat je gaat aanvragen, eerst het volgende goed door te lezen: 
 
Per registratieperiode (3 jaar) dien je minimaal 60 punten te behalen.  
Deze mogen allemaal antroposofisch zijn, maar mogen ook in de verdeling: 24 punten Vrije 
Ruimte en 36 punten Antroposofisch Medisch.  
NB 1: accreditatiepunten mogen niet meegenomen naar een volgende registratieperiode! 
De puntentelling: 1 effectief contactuur levert 1 punt op, tot maximaal 6 punten per dag  
(voor een avond max 2 punten). Pauzes en halve punten tellen niet mee.  
NB 2: Supervisie en intervisie zijn werkpunten, geen accreditatiepunten! 
 
Kijk eerst of de scholing waar je accreditatie voor aanvraagt reeds geaccrediteerd is. Dat 
bespaart jou (en de accreditatiecommissie) werk. Deze informatie kun je vinden op de lijsten 
bij het kopje “bij- en nascholing”. Dat betekent dat als er die datum al punten zijn gegeven 
voor een scholing/cursus je niet nog eens accreditatie hoeft aan te vragen.  
De docent en/of het instituut vraagt accreditatie aan vóór aanvang van de cursus. De punten 
kunnen dan vermeld worden in de aankondiging. Voor iedere nieuwe scholing dient een 
nieuwe aanvraag te worden gedaan, ook als hij vaker wordt gegeven. Docent en/of instituut 
dient dan wel lid van de NVKT of anderszins antroposofisch geschoold te zijn.  
Is een (externe) cursus niet vooraf geaccrediteerd dan kan achteraf door de deelnemer 
alsnog accreditatie worden aangevraagd. Gevolgde nascholing moet dan wel voldoen aan 
één van de volgende eisen: HBO-niveau of SNRO/Cipion geaccrediteerd. 
NB: Mail geen certificaten of andere bijlagen; die zijn voor de accreditatiecommissie niet 
relevant en worden niet gelezen.  
Aanvragen verstuurd via de post worden niet behandeld.  
 
Waar dient bij/nascholing voor kunstzinnige therapie aan te voldoen?  
Om in aanmerking te komen voor accreditatie op Antroposofisch Medisch gebied, dan zijn de 
criteria als volgt:  
Punten AM: De inhoud moet betrekking hebben op het antroposofisch gedachtengoed (in 

menskundige, medische en/of therapeutische zin. Bovendien moet de cursus 
gegeven worden door deskundige (antroposofisch geschoolde) docenten.  
Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de scholing gehonoreerd onder de 
noemer “antroposofisch medisch” (AM).  
 

Punten VR: Als de scholing niet gegeven wordt vanuit het antroposofische gedachtengoed 
dan kan deze worden geaccrediteerd onder de noemer “vrije ruimte” (VR). Deze 
punten dienen altijd achteraf door de deelnemer zelf te worden aangevraagd. 
Als jij van mening bent dat jij een cursus/training hebt gevolgd die voor jouw vak 
als therapeut relevant is kun je een gemotiveerde aanvraag doen. 

 
Voor het schrijven van een medisch-therapeutisch artikel voor het vakblad 
Reliëf geldt: in de inhoud dient het antroposofisch gedachtengoed in medisch, 
menskundig of therapeutisch opzicht aan de orde te komen. Er worden 
maximaal 3 punten AM toegekend per registratieperiode.  

 
Waar moet het certificaat aan voldoen?  
Op het certificaat dient de naam en de handtekening van de docent / cursusleider geplaatst 
te zijn. Verder moet vermeld worden: 

- Naam van de scholing 
- Naam van de deelnemer 
- Datum en plaats van de scholing 
- Toegekend accreditatienummer 

 


