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Accreditatie – richtlijnen en aanvraagformulier 
 

 

De link naar het aanvraagformulier voor accreditatie vind je onderaan deze pagina.  

 

Het is aan te raden om, voordat je gaat aanvragen, eerst het volgende goed door te lezen:  

Kijk of de scholing waar je accreditatie voor aanvraagt misschien reeds geaccrediteerd is. Dat 

bespaart jou (en de accreditatiecommissie) werk. Deze informatie kun je vinden op de website bij het 

kopje “bij- en nascholing”. 

De accreditatiecommissie geeft punten voor cursussen en niet voor personen. Dat betekent dat als er 

al punten zijn gegeven voor een cursus er niet nog eens accreditatie hoeft te worden aangevraagd.| 

Idealiter vraagt een docent en/of instituut accreditatie aan voor aanvang van de cursus. De punten 

kunnen dan vermeld worden in de aankondiging. Is een cursus echter niet vooraf geaccrediteerd dan 

kan achteraf alsnog accreditatie worden aangevraagd.  

Mail geen certificaten of andere bijlagen; die zijn voor de accreditatiecommissie niet relevant en 

worden niet gelezen.  

Aanvragen die verstuurd zijn via de post worden niet in behandeling genomen.  

Waar dient bij/nascholing voor kunstzinnige therapie aan te voldoen?  

Wil de cursus in aanmerking komen voor accreditatie op antroposofisch / medischgebied, dan zijn de 

criteria als volgt: de inhoud moet betrekking hebben op het antroposofisch gedachtengoed; in 

menskundige, medische en / of therapeutische zin, of betrekking hebben op patiënten, samenwerking 

en / of scholingsweg. 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).  

Als de scholing niet gegeven wordt vanuit het antroposofische gedachtengoed dan kan deze worden 

geaccrediteerd onder de noemer “vrije ruimte” (VR).  

Daarnaast kan de volgende bij/nascholing geaccrediteerd worden: 

-     creatieve cursussen (schilder-beeldhouw-muzieklessen) en overige vaardigheden. 

-     cursussen waarbij de praktijkvoering wordt gedoceerd, bijvoorbeeld bijeenkomsten van de Kamer 

van Koophandel, en cursussen met betrekking tot computergebruik en het bouwen en beheren van 

een website. 

-     cursussen mindfullness, yoga, familie-opstellingen worden alleen geaccrediteerd als deze 

voldoende gemotiveerd zijn. 

-     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 toegekend per registratieperiode.  

De puntentelling  

-     1 effectief contactuur levert 1 punt op. Pauzes tellen niet mee! Houd daar rekening mee als je het 

aanvraagformulier invult. 

-     Een cursus wordt met maximaal 30 punten gehonoreerd.  

-     Let op: accreditatiepunten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende 
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registratieperiode.  

-     De registratieperiode beslaat 3 jaar. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient men 

minimaal 60 punten in 3 jaar te verzamelen. Minimaal 36 punten dienen daarbij uit AM 

(antroposofisch–medische nascholing) verworven te zijn. Men mag dus maximaal 24 punten VR (vrije 

ruimte) opvoeren.  

Waar moet het certificaat aan voldoen?  

-     op het certificaat dient de naam en de handtekening van de docent / cursusleider geplaatst te zijn. 

-     het aantal effectieve contacturen (zonder pauzes) dient vermeld te worden. Daaruit volgt het 

aantal punten (1 per uur, met een maximum van 30). 

-     verder moet vermeld worden: de naam van de scholing, de plaats waar deze gegeven wordt en de 

datum / data en tijden. 

Voor het aanvragen van accreditatie als aanbieder of deelnemer, klik hier. 
 

https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/werkgroepen%20en%20commissies/accreditatie/accreditatieformulier%20april%202014%20(1).doc

