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Beleidsregel AC Sancties bij overtreding reglement accreditatiecommissie 
 
 
Bij:  Reglement Accreditatiecommissie 
Nummer:  AC 2019-1 
Startdatum:  01-07-2019 
Einddatum:  
Vervangen door:  
 
 
Accreditatie van nascholingen vindt vooraf plaats. Uitgangspunt is het vertrouwen dat de uitvoering van de 
nascholing is zoals tevoren overgelegd. Van de organisator wordt verwacht dat ze bekend is met de 
regelgeving van het NRO (waaronder Reglement Accreditatiecommissie en Erkenningscriteria scholing en 
nascholing osteopathie). De controle op de uitvoering van de nascholing gebeurt achteraf. In dit document 
wordt beschreven op welke wijze dat gebeurt en welke sancties de accreditatiecommissie van het NRO kan 
opleggen als de regels daarbij niet in acht zijn genomen door de organisator.  
 
Verlenen van accreditatie  
Om accreditatie voor een nascholing te verkrijgen levert de organisator vooraf de syllabus aan die tijdens de 
nascholing gaat worden gebruikt. De accreditatiecommissie beoordeelt de inhoud van de presentatie 
alsmede (voor zover aan de orde) de toelichting die de spreker daarbij gaat geven. De 
accreditatiecommissie kan adviezen geven over de inhoud van de nascholing. De accreditatie wordt 
toegekend onder de voorwaarde dat de adviezen worden opgevolgd en/of verwerkt.  
 
Controle op nascholing  
De nascholing wordt steekproefsgewijs én op indicatie gecontroleerd. De controle wordt uitgevoerd door 
herbeoordeling van de inhoud, beoordeling van de evaluatieformulieren of door visitatie.  
Bij een herbeoordeling beoordeelt de accreditatiecommissie de stukken opnieuw.  
Bij een beoordeling van de evaluatieformulieren wordt gekeken naar de beoordeling van de nascholing door 
de cursisten welke ingevuld is na de nascholing via PE-online. Ook kunnen de aldaar ingevulde 
evaluatieformulieren opgevraagd worden bij de organisator. 
Bij een visitatie bezoekt de accreditatiecommissie, of een speciaal daarvoor aangestelde visiteur, de 
nascholing.  
Een visitatie kan onaangekondigd plaatsvinden indien de accreditatiecommissie een indicatie heeft dat bij 
een tijdige aankondiging de nascholing dusdanige aanpassingen ondergaat dat het nut van een visitatie 
wegvalt.  
Herbeoordeling en visitatie gebeuren aan de hand van de criteria voor beoordeling zoals vastgelegd in de 
regelgeving het NRO (Reglement Accreditatiecommissie en Erkenningscriteria scholing en nascholing 
osteopathie).  
Indien de accreditatiecommissie constateert dat de inhoud van het programma en/of het onderwijsmateriaal 
op grond waarvan de accreditatie is verleend afwijkt van de presentatie zoals die tijdens de nascholing wordt 
gegeven, trekt de accreditatiecommissie de accreditatie voor de nascholing direct (met terugwerkende 
kracht) in. Hierbij blijven de in eerste instantie gegeven accreditatiepunten voor de cursisten geldig. 
 
Daarnaast kan de accreditatiecommissie aan de aanbieder van de nascholing een maatregel opleggen. De 
ernst van de geconstateerde overtreding bepaalt daarbij de aard van de op te leggen maatregel. Het gaat 
om de volgende maatregelen:  

1. Waarschuwing, bij een eerste, lichte overtreding;  
2. Waarschuwing met voorwaardelijke sanctie, bij herhaling van een lichte overtreding of bij het begaan 

van een ernstige overtreding;  
3. Het omzetten van een voorwaardelijke sanctie in een sanctie, bij herhaling van de overtreding na het 

opleggen van de voorwaardelijke sanctie;  
4. Directe sanctie, bij herhaling van een ernstige overtreding;  

 
Er is sprake van een lichte overtreding als: een programmaonderdeel vervalt of vervangen wordt, en/of als 
informatie in een programmaonderdeel verwijderd, gewijzigd of toegevoegd wordt en de algemene 
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boodschap en leerpunten niet essentieel hierdoor worden beïnvloed. Dit ter beoordeling aan de 
accreditatiecommissie.  
Er is sprake van een ernstige overtreding als de inhoud van de vooraf geaccrediteerde presentatie is 
gewijzigd, met name als hierdoor de boodschap en leerpunten essentieel wijzigen. Het kan dan gaan over 
wijzigingen in een presentatie, maar ook over de met de visiteur besproken wijze en inhoud van de 
mondelinge toelichting hierbij. Er is ook sprake van een ernstige overtreding als op grond van commerciële 
belangen afgeweken wordt van vigerende richtlijnen.  
Een sanctie bestaat uit het voorlopig niet accrediteren van nascholingen van de betreffende docent en/of 
onderwerp totdat na visitatie van een nieuwe nascholing op dit gebied is gebleken, dat de nascholing weer 
voldoet aan de accreditatievoorwaarden. Tevens dient op de uitnodiging van de organisator van de 
desbetreffende nascholing vermeld te staan dat de accreditatie voor deze nascholing is ingetrokken door de 
accreditatiecommissie. De tekst die hiervoor wordt gebruikt, dient voor akkoord te zijn voorgelegd aan de 
accreditatiecommissie.  
Bij een volgende overtreding worden nascholingen van de betreffende docent en/of onderwerp gedurende 
maximaal 12 maanden niet geaccrediteerd. De duur van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de 
overtreding. 
Bij een herhaling van een ernstige overtreding kan een aanbieder voor langere tijd dan 12 maanden worden 
uitgesloten van accreditatie.  
De aanbieder kan een met argumenten omkleed bezwaar aantekenen tegen de opgelegde maatregel bij de 
accreditatiecommissie, waarna de accreditatiecommissie de beslissing in heroverweging neemt. Indien de 
maatregel gehandhaafd blijft, kan er beroep worden aangetekend bij het College van Beroep.  
Beroep tegen de opgelegde sanctie kan binnen 6 weken na het bekendmaken ervan schriftelijk worden 
ingediend bij het College van Beroep van het NRO.  
 


