
Accreditatierichtlijnen DOCENTEN en aanvraagformulier 2019     
(klik hier voor het meest recente formulier) 
 
Graag voordat je gaat aanvragen, eerst het volgende goed doorlezen: 
 
De docent en/of het instituut vraagt accreditatie aan vóór aanvang van de cursus (liefst 6 
weken van te voren). Het aantal punten kan dan worden vermeld in de aankondiging.  
De docent en/of het instituut dient lid te zijn van de NVKT/NVAZ of anderszins antroposofisch 
geschoold. 
 
Voor iedere nieuwe scholing dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan, ook als hij 
vaker wordt gegeven!  
Na de aanvraag krijgt elke cursus/scholing een apart nummer dat vervolgens op de 
accreditatielijst verschijnt. Dit nummer zou de registratiecommissie graag vermeld zien op het 
deelnemerscertificaat. Dit is om de registratie soepel te kunnen laten verlopen.  
 
Een niet-antroposofische cursus kan niet vooraf geaccrediteerd worden en moet achteraf 
door de deelnemer worden aangevraagd. Alle niet-antroposofische nascholing moeten 
gegeven worden op HBO-niveau of SNRO/Cipion erkend zijn. 
 
Waar dient bij/nascholing voor kunstzinnige therapie aan te voldoen?  
Criteria voor accreditatie op Antroposofisch Medisch gebied zijn 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 de antroposofische gezondheidszorg 
dan kan deze niet worden aangevraagd door de docent zelf. 
Deze VR-punten (VR=Vrije Ruimte) dienen altijd achteraf door de deelnemer 
te worden aangevraagd middels een gemotiveerde aanvraag. 

 
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 
- Het aantal punten AM 
- Het toegekende accreditatienummer (indien reeds zichtbaar op de accreditatielijst) 


