SNRO accreditatie van 1-5 daagse bij- en nascholingen
SNRO Uitwerking accreditatie bij-na-scholing in onderdelen, indicatoren en weging. Kort en bondig invullen graag!

ACCREDITATIE bij & nascholing SNRO
Opleidingsinstituut/Aanvrager:
CONCEPTUEEL
1.Beschrijf het thema in relatie tot ontwikkelingen in de
beroepssituatie

voorwaardelijk voor een positieve accreditatie.

1. Op welke therapeuten is de bij-nascholing gericht?
2. Hoe draagt de bij-nascholing bij tot beroepsrelevante deskundigheidsbevordering van de therapeut?

CONTEXTUEEL
2. Beschrijf de voorzieningen die er voor zorgen dat de
doelstellingen van de na/bijscholing bereikt worden.

voorwaardelijk voor een positieve accreditatie.

2.1 De cv’s van de docenten geven duidelijk aan dat ze inhoudelijk en didactisch gekwalificeerd zijn (als bijlage toevoegen)
en van voldoende “niveau” zijn.
2.2 Het gebouw/lokaal en de te gebruiken is toegerust voor het lesgeven aan de bij-na-scholing. De noodzakelijke
leermaterialen zijn aanwezig en in de ruimte te gebruiken.
2.3 De wijze van toetsing/ evaluatie van het leerresultaat van de deelnemers is omschreven en inzichtelijk (bijlage).
2.4 De tijdsinvestering voor de deelnemer is uitgewerkt (studielast/EC’s).
2.5 De werkwijze van de docent bij de scholing is duidelijk toegelicht (didactiek).
2.6 De certificering geeft de opbrengst van de bij-nascholing weer; (bijlage het certificaat).

CONTENTUEEL
3 Beschrijf de opbouw en inhoud van het programma

voorwaardelijk voor een positieve accreditatie.

3.1 Het theoretische kader en hbo plus niveau van de bij-nascholing is toegelicht.
3.2 De doelstelling(en) van de bij-nascholing is/zijn weergegeven (indeling bv van Bloom)
3.3 De inhoud van het programma is uitgebreid weergegeven (kennis en/of beroepsvaardigheden);
(Bijlage: folder of brochure/programma/reader/literatuur).

3.4 Er is aangegeven op welke hbo-competentie(s) de bij-nascholing betrekking heeft (bv algemeen, generiek of vakgericht).
3.5 Er is een vorm van evaluatie van het aanbod en indien van toepassing studielast toegepast (incl. evaluatieformulier)
Bijlagen: Lesmaterialen, toetsing, folders e.d.

In bijlagen Cv (‘s), Lesmateriaal en overige studie-informatie aanleveren
De aanbieder van de bij- en nascholing dient er voor te zorgen dat deze onderdelen in het lesmateriaal en/of
informatiemateriaal, aantoonbaar zijn. Dit materiaal wordt altijd opgevraagd en ingezien door de
onafhankelijke accrediteurs die betrokken zijn bij een accreditatie.
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