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Reglement Technische Commissie (TEC) 
Bijlage 4 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen 

 
 
 
Het bestuur van de KNMvD benoemt op voordracht van de groepsbesturen van de KNMvD een 
Technische Commissie. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van 
aanvragen tot accreditatie van nascholingsactiviteiten en geeft advies aan het bestuur van de 
KNMvD.   
 
Dit reglement van de TEC beschrijft de taken, samenstelling en werkwijze van de commissie. 
 
 
Artikel 1: Taak van Technische Commissie (TEC) 
1.1 Aanvragen tot accreditatie worden beoordeeld door het secretariaat van PE-Veterinair 

volgens het beoordelingskader (bijlage 1) van de accreditatieregels voor veterinaire 
nascholing en professionele ontwikkeling. Dit is het door het bestuur van de KNMvD gestelde 
kader.  

1.2 De TEC beoordeelt aanvragen tot accreditatie indien het vanuit het beoordelingskader en de 
accreditatieregels niet duidelijk is voor het secretariaat van PE-Veterinair hoe de nascholing 
te beoordelen. Ook indien er conflicterende belangen spelen worden aanvragen doorgezet 
naar de TEC. Daar waar de TEC er niet uitkomt zal het bestuur van de KNMvD een besluit 
nemen. 

1.3 Over aanvragen die buiten de gestelde kaders (accreditatieregels en beoordelingskader) 
vallen neemt de TEC een besluit. Halfjaarlijks ontvangt het bestuur van de KNMvD een 
overzicht van aangevraagde accreditaties en de genomen besluiten. De TEC kan (on)gevraagd 
advies geven aan het bestuur van de KNMvD over de accreditatieregels voor veterinaire 
nascholing en professionele ontwikkeling van het CKRD. 

1.4 De TEC controleert jaarlijks steekproefsgewijs (steekproefgrootte = √n) de geaccrediteerde 
nascholing door PE-Veterinair. 

 
 
Artikel 2: Samenstelling TEC 
2.1  De samenstelling van de TEC is zo dat van alle diersoortsectoren vertegenwoordiging is en de 

wetenschappelijke expertise aanwezig is. Er zitten zowel practici als niet- practici in de TEC. 
De samenstelling is als volgt: 

● 1 gezelschapsdierenarts (lid GGG, practicus) 
● 1 paardendierenarts (lid GGP, practicus) 
● 1 landbouwhuisdierenarts (lid GGL, practicus) 
● specialisten waarvan 1 uit de praktijk en 1 vanuit de faculteit. Deze mogen niet 

werkzaam zijn binnen dezelfde diersoort (lid GVS).  
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● 1 niet-praktiserend dierenarts (lid DIMEO) 
De mogelijkheid bestaat om een niet-dierenarts toe te voegen. 

2.2     De TEC heeft een maximale omvang van zeven (7) personen. 
2.3 De groepen van de KNMvD dragen een kandidaat voor om zitting te nemen in de TEC. Het 

bestuur van de KNMvD benoemt de leden van de TEC. Een TEC lid wordt benoemd voor drie 
jaar. Daarna is het mogelijk om eenmaal herbenoemd te worden voor eenzelfde termijn.  

2.4      Voor alle TEC leden geldt de volgende profielschets:  
● Objectief een aanvraag kunnen beoordelen  
● Interesse in scholing van professionals 
● Deelname CKRD is verplicht voor TEC leden die praktiserend dierenarts zijn 
● Aantoonbaar kennis hebben van het beroepenveld 
● Affiniteit met kwaliteitsborging 
● Bereidheid kennis te delen met overige TEC leden 
● Beschikken over een breed netwerk binnen eigen achterban 

2.5 TEC leden moeten allemaal een belangenverklaring tekenen bij het aantreden. 
 
  
Artikel 3: Werkwijze Technische Commissie (TEC) 
3.1 De accreditatieregels voor veterinaire nascholing en professionele ontwikkeling en het 

beoordelingskader (bijlage 1) zijn leidend voor accreditatie. 
3.2 Het algemene principe voor accreditatie is 1 klokuur effectief onderwijs = 1 accreditatiepunt.   

Afronden op een halve punt is mogelijk in het systeem. 

3.3  Alle TEC leden ontvangen een link waarmee zij een inlog kunnen aanmaken voor PE- 

Veterinair waarmee zij in het systeem nascholingen kunnen beoordelen. 

3.4 Indien nascholingen bij de TEC worden uitgezet gebeurt dit bij twee TEC leden. Eén van de 

TEC leden wordt aangewezen als hoofdbeoordelaar. Mocht er tijdens de beoordeling van de 

nascholing mogelijke belangenverstrengeling optreden dan zullen zij contact opnemen met 

een collega TEC lid of het bestuur van de KNMvD. 

3.5 Bij het uitzetten van de nascholing bij de TEC geeft het secretariaat van PE-Veterinair het 

aantal punten aan wat zij denkt dat de nascholing moet krijgen (telt aan de hand van het 

programma alvast het aantal punten na). 

3.6 De TEC heeft twee weken de tijd voor de beoordeling. Zij geven binnen deze periode een       

oordeel (wel/geen accreditatie) en het aantal punten. Indien blijkt dat aangewezen 

beoordelaar niet in staat is om binnen de gestelde termijn te reageren, dan zal zo spoedig 

mogelijk een ander TEC lid benaderd worden voor de beoordeling. 

3.7 De TEC komt twee keer per jaar bijeen om de werkwijze, de accreditaties en evaluaties met 

elkaar te bespreken. 

3.8 De TEC rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de KNMvD over de door de TEC 

geaccrediteerde nascholing. 

3.9 TEC leden ontvangen een passende jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden.  

 


