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2. Categorieën 
De aangemelde activiteit wordt ingedeeld in een van de hieronder vermelde categorieën. 
 
2.1 Categorie 1 
Het betreft een activiteit waar de cursist tussen de 5 en 8 uur aan moet besteden. De noodzakelijke 
voorbereidingstijd wordt hierin meegenomen. Voorbeelden van activiteiten die in deze categorie 
vallen zijn: het volgen van een 'stevige' (omvangrijke) cursus, congressen, seminars. 
 
2.2 Categorie 2 
Het betreft een activiteit waar de cursist tussen de 2 en 4 uur aan moet besteden. Het door de cursist 
voorbereiden van de activiteit wordt meegerekend in de tijdsbesteding. Voorbeelden van activiteiten 
die in deze categorie vallen zijn: het volgen van een korte cursus, workshops en kleine seminars. 
 
2.4 Categorie 3 
Dit betreft de beoordeling van een activiteit van categorie 1 of 2 die reeds eerder is aangemeld, 
maar waarvan de accreditatie is verlopen. 
 
 
3. Beoordelingscriteria 
De aangemelde activiteiten worden beoordeeld door de Accreditatiecommissie. Deze maken 
gebruik van de beoordelingscriteria (hoofdstuk 3) en de puntentoekenning zoals in hoofstuk 4 
verwoord. 
 
3.1 Algemene criteria 

 Aspect Eis Hoe toetsen 
3.1.1 Niveau Minimaal MBO niveau Accreditatiecommissie bepaalt 

dit aan de hand van inhoud en 
basisniveau van de cursist 

3.1.2 Toetsingsmoment Dient aanwezig te zijn voor 
of na afloop van de 
activiteit bijv. d.m.v. een 
vragenlijst via een 
webapplicatie 

Opvragen van de vragenlijst 
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3.1.3 Certificaat Na afloop moet de 
cursusaanbieder aan iedere 
deelnemer een certificaat 
uitreiken, op naam, 
inclusief de naam van de 
cursus en het aantal 
accreditatiepunten met de 
vermelding van SEMH 

Dit dient te zijn aangegeven op 
het aanvraagformulier 

3.1.5 Principiële fouten In de aangeboden 
nascholingsactiviteiten 
mogen geen principiële 
fouten voorkomen 

Accreditatiecommissie bepaalt 
dit aan de hand van de inhoud 

 
Indien één van bovenstaande Algemene criteria worden overtreden wordt de aanvraag afgewezen. 
Na correctie komt de activiteit voor aanvraag in aanmerking voor een herbeoordeling. Voor deze 
herbeoordeling worden extra kosten in rekening gebracht. 
 
 
3.2 Specifieke criteria 
3.2.1 Aanvullende criteria voor activiteit van categorie 1 

 Aspect Eis Hoe toetsen 
3.2.1.1 Tijdsbesteding cursist Tussen de 6 en 8 uur  Aan de hand van de opgave 

van de aanbieder en de 
inschatting van de Commissie 

3.2.1.2 Aantal contacturen Minimaal 6 Aan de hand van de opgave 
van de aanbieder en de 
inschatting van de Commissie 

3.2.1.3 Vorm De activiteit moet een 
inhoudelijk en algemeen 
deel hebben 

Aan de hand van de opgave 
van de aanbieder 

3.2.1.4 Reclameregels De reclameregels mogen 
niet worden overtreden 
(zie bijlage a) 

Aan de hand van de opgave 
van de aanbieder en de vorm 
van de activiteit en de 
verklaring door de 
cursusaanbieder 
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3.2.2 Aanvullende criteria voor activiteit van categorie 2 

 Aspect Eis Hoe toetsen 
3.2.2.1 Tijdsbesteding cursist Tussen de 2 en 4 uur  Aan de hand van de opgave 

van de aanbieder en de 
inschatting van de 
Accreditatiecommissie 

3.2.2.2 Aantal contacturen Minimaal 2 Aan de hand van de opgave 
van de aanbieder en de 
inschatting van de 
Accreditatiecommissie 

3.2.2.3 Reclameregels De reclameregels mogen 
niet worden overtreden 
(zie bijlage a) 

Aan de hand van de opgave 
van de vorm van de activiteit 
en de verklaring door de 
cursusaanbieder 

 
 
3.2.4 Aanvullende criteria voor activiteit van categorie 3 

 Aspect Eis Hoe toetsen 
3.2.4.1 Algemeen De activiteit moet 

minimaal hetzelfde aantal 
punten scoren als bij de 
vorige aanmelding  

Aan de hand van bovenstaande 
criteria 

 
Toelichting: Als de activiteit minder punten scoort is sprake van een activiteit in categorie 1 of 2. 
 
 
 
4. Puntentoekenning 
1. De scholingsactiviteit wordt aan de hand van het programma ingedeeld in blokken 
2. Elk blok wordt door de commissieleden gewaardeerd met een gewichtsfactor 
3. De gewichtsfactoren gaan uit van het volgende:  
- een blok met een hoge kwaliteit (bijv. een interactief blok dat wordt gegeven door een 

professor) wordt hoger gewaardeerd dan een laag kwalitatief blok. 
- een interactiviteit blok wordt hoger gewaardeerd dan een voordracht 

4. De waardering van een blok is gebaseerd op de gemiddelde waardering van de commissieleden 
en de hoeveelheid tijd die ervoor in het programma staat. 
5. Het totale aantal toegekende hoeveelheid accreditatiepunten is de som van de waarderingen van 
de blokken. Er wordt een extra punt toegekend aan de cursist als deze de eindtoets met goed gevolg 
maakt 
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 Bijlage a 
 
Reclameregels 
Voor de nascholingsactiviteiten gelden de onderstaande regels ten aanzien van reclame 
- Op convocatie en ander wervingsmateriaal is naamsvermelding van een sponsor toegestaan. 
- Merknamen en productinformatie komen niet voor op convocaties, folders, syllabi, werkmappen, 

audiovisuele en andere leermiddelen. 
- Presentatie van producten en productinformatie is alleen toegestaan buiten de cursusruimte.  
- Producten worden aangeduid in generieke termen en niet bij hun merknaam. 
 
Hiernaast is een gemodificeerde versie van de Europese richtlijn 1994 en met artikel 14 van de wet 
"Reclamebesluit geneesmiddelen" van toepassing: 
 
Lid 1: het is verboden om in het kader van de bevordering van de verkoop van hulpmiddelen, aan 
personen die bevoegd zijn om deze voor te schrijven dan wel de keuze in belangrijke mate te 
beïnvloeden, premies of voordelen in geld of natura toe te kennen, aan te bieden of in het 
vooruitzicht te stellen, tenzij deze een geringe waarde hebben en van betekenis zijn voor de 
uitvoering van het vak. 
Lid 2: Het eerste lid vormt geen belemmering voor de gastvrijheid die direct of indirect wordt 
geboden bij manifestaties met een uitsluitend beroepsmatig of wetenschappelijk karakter waaraan 
een of meer producerende ondernemingen een financiële bijdrage te leveren. De gastvrijheid moet 
steeds binnen redelijke perken blijven en ondergeschikt zijn ten opzichte van het wetenschappelijke 
hoofddoel van de bijeenkomst: zij mag niet uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren. 
 
 
Toelichting op artikelen 
Aard van de bijeenkomst: Het reclamebesluit staat het verlenen van gastvrijheid door de 
industrie en het accepteren hiervan door de cursisten alleen dan toe indien sprake is van een 
manifestatie met een "uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter". Dat houdt in dat het 
aanbieden en aannemen van gastvrijheid buiten dat kader niet langer is toegestaan. Daarbij valt te 
denken aan allerhande vormen van recreatie, bezoek aan theater of museum, wijnproeverijen, 
sportbeoefening, e.a. Dit betekent niet dat nascholing niet gecombineerd mag worden met 
recreatieve elementen, doch uitsluitend de bekostiging hiervan door de industrie. 
Beroepsbeoefenaren: het reclamebesluit stelt expliciet dat gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot 
anderen dan beroepsbeoefenaren. Dit betekent in concrete dat een gastvrijheid die zich uitstrekt tot 
de partner nimmer geoorloofd is, tenzij deze partner in een professionele rol (bijvoorbeeld als 
praktijkassistent) deelneemt aan een programma. . Redelijke perken en ondergeschikt: Wat onder 
"redelijke perken" en "ondergeschikt" dient te worden verstaan, zal van geval tot geval verschillen. 
Telkenmale zal het totaal van gastvrijheid (al dan niet gedeeltelijke zelf bekostigd) moeten worden 
afgewogen tegen het beroepsmatige en wetenschappelijke doel van de bijeenkomst. Gastvrijheid in 
de vorm van overnachtingen kan aanvaardbaar zijn, indien de lengte van het programma dat 
noodzakelijk maakt. Daarbij valt te denken aan aaneengesloten meerdaagse bijeenkomsten van 
tenminste 6 uur per dag. Gastvrijheid in de vorm van diners en buffetten zal als regel slechts 
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aanvaardbaar zijn indien de duur van de bijeenkomst daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld 
tenminste 5 uren op de betreffende dag. Bij cursussen in het buitenland zal het geheel van de 
geboden gastvrijheid in de vorm van reis- en verblijfkosten moeten worden afgewogen tegen de 
geboden deskundigheidsbevorderende activiteiten. 


