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Leeswijzer
Als basis bij de beoordeling van veterinaire nascholing geldt het Beoordelingskader Accreditatie
Veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling (bijlage 1). Indien van toepassing worden
specifieke of aanvullende voorwaarden per onderdeel aangegeven.
Nascholing gaat principieel over deskundigheidsbevordering (DKB) en bevat alle activiteiten die een
dierenarts kan ontplooien voor het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden. Dit kan
bestaan uit bijeenkomsten, groepsnascholing, individuele deskundigheidsbevordering en e-learning.
De deskundigheidsbevordering die voor accreditatie in aanmerking komt, wordt besproken met per
onderdeel een korte beschrijving van criteria, administratieve afhandeling deelnemers en uren- c.q.
puntentoekenning.
De accreditatie van nascholingsactiviteiten volgens het protocol ligt bij de technische commissie
(TEC) in nauwe samenwerking met het secretariaat van PE-Veterinair. De stuurgroep Veterinair
Kwaliteitsbeleid (VK) keurt de accreditatie-eisen goed en benoemt op voordracht van de
groepsbesturen van de KNMvD de TEC, die de nascholing inhoudelijk toetsen, en een
beroepscommissie zijnde de Ereraad. Het bestuur van de KNMvD stelt de accreditatie-eisen
uiteindelijk vast.
Dit beoordelingskader beschrijft allereerst de uitgangspunten bij accreditatie. Vervolgens worden de
verschillende vormen van deskundigheidsbevordering benoemd. Daarna volgen de beschrijvingen
van de activiteiten, met de beoordelingscriteria en de wijze van beoordeling. De algemene
uitgangspunten worden bij de beschrijving niet herhaald.
Algemene uitgangspunten bij accreditatie
1. Onder accreditatie van DKB wordt het oordeel verstaan dat de TEC uitspreekt over de (te
verwachten) kwaliteit van de DKB-activiteit, uitgedrukt in punten. Hierbij geldt: 1
effectief onderwijs uur staat gelijk aan 1 punt.
2. Alleen die vormen van DKB die toetsbaar zijn komen voor accreditatie in aanmerking.
3. De verantwoordelijkheid voor de DKB ligt bij de individuele dierenarts.
4. De nascholingsaanbieder èn de afnemer (dierenarts) dienen de Code voor de Aanprijzing van
Veterinaire Producten (Code AVP) te respecteren.
5. Het uitgangspunt is vertrouwen. De regels dienen zo helder mogelijk te zijn, met zo min
mogelijk administratieve handelingen en zo min mogelijk uitzonderingen. Er wordt
steekproefsgewijs door de TEC achteraf gecontroleerd en indien nodig passende
maatregelen genomen.
6. Voor het beoordelen van de accreditatieaanvragen wordt informatie aangeleverd, die nodig is
om de DKB goed te kunnen beoordelen.
7. Accreditatie vindt bij voorkeur vooraf plaats tot maximaal 6 weken na aanvang van de
nascholing. De individuele DKB het intercollegiaal (feedback) praktijkbezoek en internationale
nascholing vormen een uitzondering op deze regel.
8. Daadwerkelijke punten worden pas toegekend aan de deelnemer na de geleverde prestatie en
op basis van deelnemerslijsten.
9. De accreditatie van nascholingen heeft een looptijd van één jaar.
10. Het maximaal aantal punten dat per activiteit toegekend wordt (=georganiseerde eenheid
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11.

12.

13.
14.
15.

nascholing) is 40 accreditatie-punten per jaar. Over meerdere jaren kan er maximaal 80 punten
per onderwerp toegekend worden.
Werk wordt niet geaccrediteerd.
Toelichting: tijdens de werksituatie zal er, afhankelijk van het soort werk, regelmatig sprake zijn
van leersituaties zowel intra- als interindividueel. Zolang er sprake is van een onderwijssituatie
kan dit voor accreditatie in aanmerking komen.
Huiswerk wordt niet geaccrediteerd.
Uitzonderingen hierop zijn de zgn. pré- en posttoetsen.
Deze toetsen worden (in tijd) ruim buiten de daadwerkelijke nascholing gehouden met als doel
het meten van het kennis- en implementatieniveau van de individuele deelnemer. Er moet op
individueel niveau zodanig teruggekoppeld worden naar de deelnemer dat er sprake is van een
leercirkel. Voor een accreditatiepunt dient er qua tijdsinvestering ten minste sprake te zijn van
30 min +. Als er zowel een pre- als een posttoets worden gehouden geldt voor de accreditatie de
som van beide toetsen.
De aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de deelnemerslijsten
in PE-Veterinair.
Individuele aanvragen voor accreditatie worden tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van de
DKB-activiteit nog in behandeling genomen.
Complementaire diergeneeskunde wordt niet beoordeeld voor accreditatie.

Bij het ontwerpen en samenstellen van dit document is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De KNMvD sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van dit document alsmede
voor de gevolgen die de toepassing in de praktijk mocht hebben.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de KNMvD. Het is toegestaan om dit document te kopiëren en/of te downloaden voor persoonlijk
gebruik door de dierenarts.
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De stuurgroep VK wijst vier verschillende vormen van DKB aan die voor accreditatie in
aanmerking komen:
1. Plenaire bijeenkomsten
2. Groepsnascholing
3. Individuele deskundigheidsbevordering
4. E-learning
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1. Plenaire bijeenkomsten
1.1 Landelijk, regionaal en lokaal
Kenmerk is dat deze bijeenkomsten een cursorisch of informatief karakter hebben en worden
ontwikkeld door of m.b.v. docenten. Het stimuleert leren binnen een georganiseerde en
gestructureerde context. De leerdoelen zijn door ontwikkelaar van de nascholingsactiviteit
vastgesteld. Voorbeelden zijn: workshops, werkcolleges, lezingen, hoorcolleges, symposia,
congressen etc. Ook bijeenkomsten voor en door de beroepsgroep vallen hieronder.
Onder landelijk wordt verstaan: door een Nederlandse organisatie georganiseerde
nascholing. Deze kan zowel in Nederland als elders gehouden worden.
Wie accrediteert?
● Voor landelijke bijeenkomsten kan de aanbieder van nascholing accreditatie aanvragen
via PE- Veterinair
● Het secretariaat van PE-Veterinair beoordeelt de aanvraag en wordt daarbij ondersteund
door de TEC.
Beoordelingscriteria
Zie het Beoordelingskader Accreditatie Veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling (bijlage 1).
Puntentoekenning
• Eén klokuur geldt als één accreditatiepunt.
• Maximaal 40 punten per eenheid georganiseerde nascholing per jaar.
Voorwaarden
● De bijeenkomst voldoet aan de algemene uitgangspunten bij accreditatie
● De inhoud van de bijeenkomst is relevant voor de uitoefening van het vak van de dierenarts en
past binnen het meest recente beroepscompetentieprofiel voor dierenartsen.
Bewijsvoering
De aanbieder voert in PE-Veterinair de naam en UDN-nummer in van de deelnemende dierenarts.
Aanvraagtermijn
Bij aanvragen voor beoordeling van georganiseerde nascholing geldt een termijn van 4 weken na
de 1e uitvoeringsdatum van de nascholing. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na
ontvangst van de betaling. Vervolgens heeft het secretariaat van PE-Veterinair twee weken de tijd
voor de beoordeling.

1.2 Internationaal
Wie accrediteert?
• Accreditatie van internationale bijeenkomsten die door buitenlandse zusterorganisaties
geaccrediteerd zijn of waarvan de TEC de kwaliteit erkent, worden overgenomen door PEVeterinair.
• De betreffende nascholing is al in het buitenland geaccrediteerd door een instantie die is
opgenomen in de lijst “geaccepteerde buitenlandse accreditatie instellingen”.
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• De deelnemer zorgt zelf voor de opname in PE-Veterinair door middel van het invullen van de
vragen en het uploaden van het deelname certificaat en/of programma inclusief tijdlijn.
Beoordelingscriteria
• De Stuurgroep VK stelt een lijst met zusterorganisaties vast (opvraagbaar via PE-Veterinair),
waarvoor geldt dat accreditatie wordt overgenomen.
• Indien een congres of nascholing is gevolgd die wel geaccrediteerd is, maar niet op de lijst staat
dient er contact opgenomen worden met PE-Veterinair. De scholing zal voorgelegd worden aan
de TEC.
Puntentoekenning
• 1 effectief onderwijs uur = 1 punt, met een maximum van 8 punten per dag (ongeacht het
puntensysteem van de oorspronkelijk accreditatie van de betreffende nascholing).
Voorwaarden
De inhoud van de buitenlandse bijeenkomst dient relevant te zijn voor de uitoefening van het vak
van de dierenarts.
Buitenlandse e-learning moet door de deelnemer voor accreditatie via PE-Veterinair aan de TEC
worden aangeboden.
Bewijsvoering
Als er sprake is van een geaccrediteerd buitenlands congres dient de deelnemer digitaal een
certificaat van deelname in PE-Veterinair in te voeren en de vragen in te vullen. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het bewaren van het deelname certificaat gedurende 5 jaar.
Aanvraagtermijn
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.

1.3 Niet veterinair inhoudelijke nascholing
Er zijn nascholingen die wel relevant zijn voor de dierenarts en ook binnen het
beroepscompetentieprofiel vallen. Deze nascholingen worden vaak niet door de
nascholingsaanbieder aangeboden voor accreditatie bij PE-Veterinair.
Wie accrediteert?
• Accreditatie van niet veterinaire nascholingen die wel geaccrediteerd zijn vanuit een ander
beroep of waarvan de TEC de kwaliteit erkent, worden overgenomen door PE-Veterinair.
• De deelnemer zorgt zelf voor de opname in PE-Veterinair door middel van het invullen van de
vragen en het uploaden van het deelname certificaat.
Beoordelingscriteria
• Van nascholing die is geaccrediteerd vanuit een ander beroep wordt de accreditatie
overgenomen.
• Indien een congres of nascholing is gevolgd die niet geaccrediteerd is zal deze voorgelegd
worden aan de TEC.
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Puntentoekenning
• 1 effectief onderwijs uur = 1 punt, met een maximum van 8 punten per dag (ongeacht het
puntensysteem van de oorspronkelijk accreditatie van de betreffende nascholing).
Voorwaarden
De inhoud van de bijeenkomst dient relevant te zijn voor de beroepsuitoefening van de betreffende
dierenarts.
Bewijsvoering
Als er sprake is van een geaccrediteerd congres dient de deelnemer digitaal een certificaat van
deelname in PE-Veterinair in te voeren en de vragen in te vullen. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het bewaren van het deelname certificaat gedurende 5 jaar.
Aanvraagtermijn
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.
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2. Groepsnascholing
Deskundigheidsbevordering d.m.v. het bijwonen of organiseren van groepsbijeenkomsten voor
en door dierenartsen is een methode om planmatig, bewust het eigen functioneren als
dierenarts op een hoger en beter kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Dat betekent dat
men zich bewust moet zijn van het handelen en de verbeterpunten daarin, dat men het proces
van normeren, toetsen, verbeteren en borgen beheerst en in staat is de verandering voor
zichzelf in de organisatie voor elkaar te krijgen. Methodieken, die een groep ter beschikking
staan zijn:
1. Intercollegiaal overleg casuïstiek (IOD-c) en intervisie (IOD-i)
2. Intercollegiaal (feedback) praktijkbezoek
3. Leerlijnen

2.1 Intercollegiaal Overleg Dierenartsen casuïstiek (IOD-c) en intervisie (IOD-i)
Bij IOD-c ligt de focus van het intercollegiaal overleg op casusbesprekingen,
bedrijfsgezondheidsplannen of bedrijfsbehandelplannen. Bij IOD-i ligt de focus op de persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemers.
Wie accrediteert?
● De begeleiders/voorzitters voeren zelf de verslagen en deelnemerslijsten per bijeenkomst
in bij PE-Veterinair.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
1. De besproken onderwerpen behoren tot het takenpakket van de dierenarts.
2. Er wordt, indien mogelijk, gewerkt met richtlijnen en protocollen met een breed draagvlak in
het betrokken dierenartsendomein.
3. Groep met een gemeenschappelijk doel, minimaal 5 deelnemers en maximaal 15 deelnemers
(advies 6-12).
4. Tussentijdse wisseling leden is mogelijk in overeenstemming met de groep.
5. De bijeenkomsten duren minimaal 1 uur en maximaal 4 uur.
6. Begeleiding van een IOD-c groep vindt plaats door een door de beroepsgroep erkend begeleider.
De procesbegeleider heeft een geaccrediteerde cursus “begeleiden van IOD groepen” of
vergelijkbare cursus gevolgd, te beoordelen door de TEC.
7. Begeleiding van een IOD-i groep vindt plaats door een professionele begeleider/coach
(aangesloten bij de NOBCO of de NOLOC of een intervisiebegeleider van de faculteit
Diergeneeskunde) of door een procesbegeleider uit hun midden die is getraind door een
professionele begeleider.
8. De begeleider maakt een verslag op hoofdpunten en houdt de getekende presentielijsten bij.
Puntentoekenning
• Puntentoekenning: max. 4 punten per bijeenkomst.
• De begeleider/voorzitter van een groep heeft recht op een extra punt per bijeenkomst.
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Voorwaarden
● Uitgangspunt is dat de inhoud van de bijeenkomst relevant dient te zijn voor de uitoefening van
het vak van de dierenarts.
● De begeleiders/voorzitters voeren zelf de verslagen en deelnemerslijsten per bijeenkomst
in bij PE-Veterinair.
Bewijsvoering
● De begeleider voert per bijeenkomst een verslag op hoofdpunten en een deelnemerslijst in PEVeterinair in.
Aanvraagtermijn
Minimaal 6 weken voorafgaand aan het van start gaan van de IOD groep wordt deze aangemeld bij
PE-Veterinair.

2.2 Intercollegiaal (feedback) praktijkbezoek
Tijdens een intercollegiale audit loopt de ene dierenarts een dag(deel) mee bij een collega van een
andere praktijk/onderneming. Doel is om de ontvangende dierenarts feedback te kunnen geven op
zijn/haar kwaliteiten en verbeterpunten door hem/haar in de eigen organisatie in actie te zien.
Wie accrediteert?
● De deelnemers aan het intercollegiaal bezoek leveren een reflectieverslag in bij PEVeterinair.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
1. Het bezoek duurt minimaal 4 uur. Stuur daartoe een tijdlijn van het bezoek mee.
2. Het door Stuurgroep VK goedgekeurde instrument wordt gebruikt tijdens het bezoek.
3. In een reflectieverslag moet duidelijk worden beschreven wat beide partijen van het bezoek
hebben geleerd.
Puntentoekenning:
• De bezoekend dierenarts en de gastdierenarts krijgen punten voor het bezoek.
• Puntentoekenning: max. 6 uren per praktijkbezoek.
Voorwaarden
● Uitgangspunt is dat de inhoud van het praktijkbezoek relevant dient te zijn voor de uitoefening
van het vak van de dierenarts.
● Puntentoekenning onder voorwaarde van een meegestuurde tijdlijn van het bezoek.
Bewijsvoering en aanvraagtermijn
Achteraf (maximaal 4 weken na het bezoek) wordt er een gezamenlijk en bondig reflectierapport in
PE-Veterinair ingediend, waarin de namen van de betreffende dierenartsen, de kwaliteiten en de
verbeterpunten naar voren komen.
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2.3 Leerlijnen
Leerlijnen zijn een min of meer vaste groep dierenartsen die zelf nascholing organiseren in
groepsverband. Dit kan een combinatie zijn van bovengenoemde intercollegiaal overleg of een
bijeenkomst.
Wie accrediteert?
● De initiatiefnemer van de leerlijn zorgt voor het aanleveren van de aanmelding, de
verslagen, de evaluaties en de deelnemerslijsten bij PE-Veterinair.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
1. De besproken onderwerpen behoren tot het takenpakket van de dierenarts.
2. Er wordt, indien mogelijk, gewerkt met richtlijnen en protocollen met een breed draagvlak in
het betrokken dierenartsendomein.
3. Een groep met een gemeenschappelijk doel.
4. De groep bestaat minimaal uit vijf deelnemers.
5. Tussentijdse wisseling leden is mogelijk in overeenstemming met de groep;
6. De bijeenkomsten duren minimaal 1 uur en maximaal 4 uur.
7. Per bijeenkomst wordt een verslag op hoofdpunten gemaakt, een evaluatie gedaan en houdt
men een getekende presentielijst bij.
8. De bijeenkomsten kunnen het volgende karakter hebben:
- Cursorisch ‘onderwijs’, lezing, workshop en/of een refereerbijeenkomst
- Bovenstaande gecombineerd met Intercollegiaal Overleg (IOD) over de professie
(casusbesprekingen) of over de professional (intervisie).
Puntentoekenning
• Puntentoekenning: max. 4 uren per bijeenkomst,
Voorwaarden
● Uitgangspunt is dat de inhoud van de leerlijn relevant dient te zijn voor de uitoefening van het
vak van de dierenarts.
Bewijsvoering
● Per bijeenkomst wordt ingediend bij PE-Veterinair:
o Een korte beschrijving van de bijeenkomst, inclusief tijdlijn
o Een deelnemerslijst
o Een geaggregeerd evaluatieverslag
Aanvraagtermijn
Minimaal 6 weken voorafgaand aan de start van een leerlijn dient deze aangemeld te worden in PEVeterinair
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3. Individuele deskundigheidsbevordering
3.1 Publicatie vakinhoudelijk boek, wetenschappelijk tijdschrift of proefschrift
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
1. De publicatie kan het resultaat zijn van eigen onderzoek of van deelname aan, multidisciplinair
verricht, medisch-wetenschappelijk werk en gericht zijn op vakinhoudelijke materie.
2. Artikelen geplaatst in tijdschriften die voorkomen op de door Stuurgroep VK opgestelde lijst
met tijdschriften komen voor accreditatie in aanmerking. Indien er gepubliceerd is in een
tijdschrift dat niet op deze lijst staat dient er contact opgenomen te worden met PEVeterinair. Het artikel en het tijdschrift worden voorgelegd aan de TEC.
3. Alleen publicaties in vakinhoudelijke boeken komen voor accreditatie in aanmerking.
4. Artikelen uit de praktijk aan de hand van casuïstiek of onderzoek kunnen ook geaccrediteerd
worden.
Puntentoekenning
● Bij een proefschrift worden forfaitair 40 punten toegekend na afronding van de promotie;
de 40 punten worden toegekend op de datum van de promotie.
● Aan de auteur(s) van een wetenschappelijke publicatie of boek worden forfaitair punten
toegekend:
Werkvorm
Punten per publicatie
Peer-reviewed publicatie1 als eerste, tweede of laatste auteur
10 pt
1
Peer-reviewed publicatie als overige co-auteur
7 pt
Hoofdauteur / editor vakinhoudelijk boek
10 pt
Hoofdstuk vakinhoudelijk boek als eerste, tweede of laatste auteur
10 pt
Hoofdstuk vakinhoudelijk boek als overige co-auteur
7 pt
Artikel uit de praktijk
3 pt
● Eén artikel (of bewerking daarvan) komt slechts éénmaal in aanmerking voor punten (ook als
het in verschillende bladen verschijnt).
Voorwaarden
● Een wetenschappelijke publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat het artikel ten
minste is opgebouwd uit de volgende onderdelen: inleiding, methode, resultaten,
conclusies/beschouwing.
● In een artikel voor de praktijk moet het belang voor de beroepsgroep duidelijk blijken.
1 Voor

de eenvoud en beheersbaarheid van het registratieproces is geen differentiatie aangebracht op basis van
citatie-index, het onderscheid tussen originele en review papers, of het onderscheid tussen volledige artikelen
en short communications.
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●

Het artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift dat voorkomt op
de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed).

●

Indien het een boek betreft, dient de wetenschappelijk onderbouwing geëxpliciteerd te zijn.

Bewijsvoering
De dierenarts is zelf verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-Veterinair van een elektronische
scan van het bewijs van promotie of van de tijdschriftpagina's met het betreffende artikel, waaruit
blijkt wanneer en in welk tijdschrift het artikel is gepubliceerd.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.

3.2 Ontwikkelen en doceren van veterinaire nascholing
Het ontwikkelen van geaccrediteerde nascholingsactiviteiten komt in aanmerking voor accreditatie.
Onder doceren wordt het inhoudelijk verzorgen van een vakinhoudelijke nascholingsactiviteit voor
dierenartsen of paraveterinairen verstaan. De aanvragende dierenarts/docent heeft als expert en/of
procesbegeleider een sleutelrol in het behalen van de onderwijsdoelstellingen. Accreditatie van
spreken bij congressen wordt bij punt 3.3 behandeld.
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
• Het Beoordelingskader Accreditatie Veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling is van
toepassing.
• Onderwerpen behoren tot het takenpakket van de dierenarts.
• Er wordt, indien mogelijk, gewerkt aan de hand van richtlijnen en protocollen met een
breed draagvlak in het betrokken dierenartsendomein.
Puntentoekenning
● Een uur nascholing geven levert 2 punten op.
Voorwaarden
● De nascholing is geaccrediteerd door de TEC via PE-Veterinair.
● De aanvrager heeft een aantoonbaar belangrijke rol bij de ontwikkeling van zowel de
inhoudelijke, didactische als organisatorische aspecten van de nascholingsactiviteit.
● De docent heeft een aantoonbaar belangrijke rol bij het behalen van de onderwijsdoelstellingen
van de nascholingsactiviteit.
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Bewijsvoering
De dierenarts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-Veterinair van de benodigde
documenten:
1. een elektronische scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (locatie) en
wanneer (datum) de voordracht gehouden is;
2. een digitale versie (PowerPointpresentatie of uitgeschreven versie) van de voordracht.
De dierenarts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst.
Voor een Nederlandse geaccrediteerde bijeenkomst is het in dit verband voldoende om het PEVeterinair id-nummer (UNN of identificatienummer) van de scholing in PE-Veterinair te vermelden.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.

3.3 Voordrachten bij congres of symposium
Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een symposium of congres of
nascholingsbijeenkomst voor dierenartsen waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten
grondslag ligt (bv. PowerPoint Presentatie). Een posterpresentatie valt hier alleen onder als deze in
het onderwijsprogramma is opgenomen (dus niet in de pauze). Een paneldiscussie valt hier niet
onder. Ook presentaties namens de beroepsgroep voor bv. een consumentenplatform of ander
lekenpubliek kan worden geaccrediteerd, wanneer er minimaal 10 personen aanwezig zijn.
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
• Het Beoordelingskader Accreditatie Veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling is van
toepassing.
• Onderwerpen behoren tot het takenpakket van de dierenarts.
• Er wordt, indien mogelijk, gewerkt aan de hand richtlijnen en protocollen met een breed
draagvlak in het betrokken dierenartsendomein.
Puntentoekenning
Per voordracht ontvangt de dierenarts forfaitair punten;
Werkvorm
Internationale wetenschappelijke conferentie
(geaccrediteerd en niet-geaccrediteerd)2, spreker
Internationale wetenschappelijke conferentie
(geaccrediteerd en niet-geaccrediteerd), (co-)auteurs anders dan de spreker
Internationale wetenschappelijke conferentie
(geaccrediteerd en niet-geaccrediteerd), (co-)auteur poster
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Nationale wetenschappelijke conferentie
(geaccrediteerd), spreker
Nationale wetenschappelijke conferentie
(geaccrediteerd), (co-)auteurs anders dan de spreker
Nationale wetenschappelijke conferentie
(geaccrediteerd), (co-)auteur poster
Presentatie namens de beroepsgroep bij bv. consumentenplatform of ander
lekenpubliek

5 pt
3 pt
3 pt
2 pt

2

Omdat voor internationale wetenschappelijke congressen veelal geen accreditatie wordt aangevraagd in
Nederland, is spreken op geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde congressen gelijk gesteld.

●
●

Voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kunnen slechts éénmaal punten worden
verkregen.
Als een dierenarts zowel deelnemer aan als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de
accreditatiepunten als deelnemer, als de accreditatiepunten als spreker.

Voorwaarden
Geen aanvullende voorwaarden.
Bewijsvoering
De dierenarts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-Veterinair van de benodigde
documenten:
1. een elektronische scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (locatie) en
wanneer (datum) de voordracht gehouden is;
2. een digitale versie van de voordracht.
De dierenarts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst.
Voor een Nederlandse geaccrediteerde bijeenkomst is het in dit verband voldoende om het PEVeterinair id-nummer (UNN of identificatienummer) van de scholing in PE-Veterinair te vermelden.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 6 weken na de activiteit.

3.4 Beoordelen proefschrift
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
● De dierenarts is formeel lid van een beoordelingscommissie van een proefschrift.
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Puntentoekenning
● Formeel lid zijn van een beoordelingscommissie van een proefschrift levert 5 punten op.
Voorwaarden
● De dierenarts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-Veterinair in het persoonlijke
dossier van de benodigde informatie.
Bewijsvoering
Een verklaring van de deelnemer waarin kort staat aangegeven om welk proefschrift het ging
(onderwerp en auteur) en hoeveel uur hier ongeveer aan besteed is.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 6 weken na de activiteit.

3.5 Zelfevaluatie
Middels zelfevaluatie kunnen dierenartsen hun eigen kwaliteiten en verbeterpunten op basis van het
beroepscompetentieprofiel van de dierenarts in kaart brengen. Dit kan door het zelf invullen van
(psychometrische) instrumenten en/of door feedback te vragen aan collega’s, cliënten etc. middels
deze instrumenten. Het is daarbij belangrijk dat de instrumenten (zoveel mogelijk) valide en
betrouwbaar zijn. Het uitvoeren van een zelfevaluatie (al dan niet met feedback van anderen) is een
goede basis voor het schrijven van een reflectie. Op basis van deze informatie kunnen andere
nascholingsactiviteiten onderbouwd gekozen en ingezet worden (zoals intervisie).
Als bewijsvoering wordt het reflectierapport ingevoerd in PE-Veterinair.
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
● Geen specifieke beoordelingscriteria.
Puntentoekenning
4 punten per uitgevoerde evaluatie incl. reflectierapport. Punten worden toegekend op het domein
Persoonlijke ontwikkeling.
Voorwaarden
● Voor de zelfevaluatie worden valide en betrouwbare instrumenten gebruikt. Deze worden onder
andere via de website van de KNMvD/PE-Veterinair/Dactari verstrekt.
● Bij het vragen van feedback aan anderen (bv. een 360° feedback) wordt rekening gehouden met
de voorschriften van het instrument (bijvoorbeeld minimaal aantal invullers).
● Aan de hand van de evaluatie wordt een reflectierapport ingediend in PE-Veterinair
● De voorgaande zelfevaluatie is minimaal 2,5 jaar geleden ingediend.
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Bewijsvoering
Achteraf d.m.v. het toevoegen van een reflectierapport aan het persoonlijk dossier in PE-Veterinair.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.

3.6 Het begeleiden van co-assistenten of jonge dierenartsen
Indien het begeleiden van co-assistenten of jonge dierenartsen niet tot de dagelijkse
werkzaamheden van iemand behoort kan hier accreditatie voor aangevraagd worden. Dierenartsen
die co-assistenten voor het externe onderwijs begeleiden bijvoorbeeld of dierenartsen die als coach
fungeren voor een jonge dierenarts.
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde gegevens (laten)
uitvoeren.
Beoordelingscriteria
● Geen specifieke beoordelingscriteria.
Puntentoekenning
● De begeleiding van een co-assistent levert 1 punt per co-assistentes of jonge dierenartsen per
jaar op.
Voorwaarden
● De begeleider/dierenarts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-Veterinair in het
persoonlijke dossier van de benodigde informatie.
Bewijsvoering
Een verklaring van de deelnemer waarin staat beschreven hoe de begeleiding van de co-assistenten
of jonge dierenartsen heeft plaatsgevonden en hoeveel uur hier ongeveer aan besteed is.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.

3.7 Bestuurswerk
Onder bestuurswerk wordt verstaan zitting te hebben in een bestuur en/of commissie en een
substantiële bijdrage aan een orgaan levert dat volgens gedeponeerde statuten en (huishoudelijke)
reglementen invulling geeft aan verbetering van de beroepsuitoefening voor dierenartsen.
Wie accrediteert?
● Accreditatie kan worden aangevraagd bij PE-Veterinair via het persoonlijk dossier.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
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●

Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.

Beoordelingscriteria
• De betreffende organisatie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, heeft gedeponeerde
en openbaar toegankelijke statuten en een (huishoudelijk) Reglement.
• Het aandachtdomein van de organisatie is relevant voor de uitoefening van het vak van de
dierenarts.
Puntentoekenning
Er worden forfaitair punten toegekend:
Bestuurswerk
Functioneren
als
bestuurslid
van
een
veterinair
relevante
organisatie/orgaan dat op landelijk niveau opereert.
Deelnemen aan commissies, organen en werkgroepen van landelijk
opererende, veterinair relevante organisaties/orgaan.

Punten per jaar
12 pt

3 pt

Voorwaarden
● Het werkterrein van de betreffende organisatie is veterinair relevant en minimaal landelijk
georiënteerd.
● De werkwijze van de organisatie is transparant en openbaar toegankelijk zijn.
● Er is toezichthoudend orgaan geïnstalleerd; bv. een ALV of een ledenraad.
● Er zijn openbare statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Bewijsvoering
● Voor een bestuurslidmaatschap kan men een uittreksel van de Kamer van Koophandel invoeren
in PE-Veterinair.
● Voor deelname aan een formeel ingestelde commissie, orgaan of (werk)groep kan een verklaring
van de organisatie worden ingevoerd.
● Op verzoek overige relevante informatie.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.

3.8 Online kennisnetwerk
Een kennisnetwerk is een mono- of multidisciplinair netwerk rondom specifieke aspecten van het
beroep. Dit kunnen veterinair inhoudelijke of meer generieke aspecten zijn. In een online omgeving
kunnen deelnemers discussiëren, hun reflecties weergeven, om feedback vragen, samen aan
documenten werken etc.
Ieder kennisnetwerk kent zijn eigen procesbewaker (moderator). Deze bewaakt de inhoudelijke
afbakening en de onderbouwing van de inbreng. Tevens stimuleert de procesbewaker actieve
inbreng van alle deelnemers.
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Wie accrediteert?
● Het kennisnetwerk wordt aangemeld bij PE-Veterinair en jaarlijks wordt een
deelnemerslijst ingevoerd.
● Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
● Steekproefsgewijs kan de TEC of de Stuurgroep VK een evaluatie van de ingevoerde
gegevens (laten) uitvoeren.
Beoordelingscriteria
In een online kennisnetwerk zijn de volgende afspraken in een procedure vastgelegd:
● De inhoudelijke afbakening, passend bij het beroepscompetentieprofiel van de dierenarts.
● De doelgroep van het kennisnetwerk.
● De wijze van registratie (toetredingsprocedure) van deelnemers.
● De identificatie van deelnemers.
● De doelstellingen van het netwerk.
● De wijze van actualisatie van kennis en kennissynthese.
● De wijze van verspreiden van kennis.
● De wijze van onderhoud aan het netwerk (inhoudelijk en technisch).
● Hoe actieve participatie van alle deelnemers gestimuleerd wordt.
● Hoe bovenstaande processen worden bewaakt (rol procesbewaker).
● Hoe jaarlijks de processen en uitkomsten van het kennisnetwerken geëvalueerd worden.
Aan de hand van een jaarlijkse evaluatie die bovenstaande aspecten helder weergeeft kan de
betreffende technische commissie het kennisnetwerk toetsen. Bij een positieve beoordeling kunnen
dierenartsen in het netwerk in aanmerking komen voor punten. Daartoe dienen de dierenartsen wel
actief inhoudelijk bijgedragen te hebben aan het kennisnetwerk.
Puntentoekenning
Actieve deelname:

3 punten/jaar

Bewijsvoering
De TEC toetst of het kennisnetwerk voldoet aan de basiscriteria. Als het kennisnetwerk aan de
criteria voldoet, kunnen dierenartsen, die deelnemen aan het kennisnetwerk in aanmerking komen
voor punten.
De contactpersoon van het kennisnetwerk levert bij PE-Veterinair de vereiste procedure aan ter
beoordeling en jaarlijks een lijst met deelnemende dierenartsen.
Aanvraagtermijnen
Aanvraag achteraf, toekenning van de punten achteraf, maximaal 1 jaar na de activiteit.
4. E-learning
Individuele nascholing met behulp van e-learning is een vorm van competentiebevordering waarbij
geen fysieke aanwezigheid bestaat tussen de deelnemers onderling. Hieronder vallen elektronische
en schriftelijke vormen.
Wie accrediteert?
● Voor (landelijke) bijeenkomsten kan de aanbieder van nascholing accreditatie aanvragen
bij PE- Veterinair
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●
●

Het secretariaat van PE-Veterinair autoriseert de invoer.
De TEC kan steekproefsgewijs controle uitvoeren.

Beoordelingscriteria
● Het Beoordelingskader Accreditatie Veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling is van
toepassing.
Puntentoekenning
Aan de hand van het programma wordt een punt per uur nascholing toegekend. De aanvrager geeft
een inschatting van de tijdsbesteding van een deelnemer. Dit kan steekproefsgewijs gecontroleerd
worden door de TEC.
Aanvullende voorwaarden
1. Eisen aan een E-learning:
a. heldere leerdoelen;
b. een beschrijving op welke manier het leerdoel wordt bereikt;
c. controle op actief volgen van het programma;
d. bij voorkeur een afsluitende toets. Deze is bestemd voor het meten van het korte termijn
leereffect en te gebruiken voor vergelijking binnen de eigen beroepsgroep, benchmarking.
2. Een accreditatie is één jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van
de accreditatie.
3. Een update van de inhoud dient bij het secretariaat PE-Veterinair te worden gemeld en
herkenbaar worden vermeld in het programma.
4. De TEC moet op elk moment een programma kosteloos kunnen visiteren. Daarbij moet
vrijelijk door het programma kunnen worden bewogen (skipfunctie). Na een visitatie
worden de bevindingen aan de aanbieder gerapporteerd.
5. Hyperlinks naar relevante sites wordt geadviseerd. Hyperlinks naar promotionele sites
zijn niet toegestaan.
Bewijsvoering
● De organisator vermeldt het nummer van de accreditatie op het cursusmateriaal dat aan
de deelnemers wordt verstrekt.
● De organisator voert de puntentoekenning in PE-Veterinair aan de deelnemers die
getuige het gehele programma doorlopen hebben.
Aanvraagtermijn
Bij aanvragen voor beoordeling van e-learning geldt een termijn van 6 weken voor de 1e
uitvoeringsdatum van de nascholing.
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