Commissie BNR
Een van de taken van deze commissie is het accrediteren van vakinhoudelijke pathologie
nascholing voor de NVVP. Nascholing in Nederland kan alleen via GAIA aan de BNR worden
aangeboden ter accreditatie. Hiertoe dienen aanbieders van nascholing bij GAIA een eigen
account als opleidingsinstituut aan te vragen. Na accreditatie komt deze in de officiële
nascholingsagenda voor pathologen in GAIA te staan. Deze agenda is openbaar. U kunt met
filters zelf instellen op welk deelspecialisme u nascholing wilt opzoeken in de GAIA agenda.
Algemene nascholing betreffende niet-vakinhoudelijke nascholing zoals op het gebied van
gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden
e.d. worden niet door de NVVP beoordeeld en moeten worden ingediend bij het Accreditatie
Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Deze nascholing komt na goedkeuring ook in de GAIA
nascholingsagenda te staan.
Buitenlandse nascholing wordt niet op deze manier in de GAIA agenda ondergebracht. Deze
nascholing is door de beroepsvereniging van het betreffende land lokaal geaccrediteerd.
Deze accreditatie wordt in principe door de NVVP erkend (zie Nascholing buitenland hier
graag de link naar “Nascholing buitenland”).

Beoordelingscriteria voor bij- en nascholingsbijeenkomsten
Een accreditatieaanvraag wordt aan de hand van vijf criteria beoordeeld:
1) Inhoudelijke (wetenschappelijke) kwaliteit van het programma:
a De inhoud van het programma is conform de door het beoordelende specialisme
aanvaarde (wetenschappelijke) standaard;
b De inhoud van het programma is conform de door het beoordelende specialisme
algemeen aanvaarde inzichten m.b.t. een adequate beroepsuitoefening;
c Relevante (wetenschappelijke) standaarden en/of richtlijnen (NHG, Wetenschappelijke
Verenigingen, enz.) worden bij het onderwijs betrokken.
2) Objectiviteit van het programma:
a Aan de deelnemers wordt uitsluitend objectieve informatie verstrekt. Hieronder wordt
verstaan een objectieve en evenwichtige weergave van de leerstof. In het bijzonder
diagnostische mogelijkheden, behandelingsmogelijkheden, enz. Promotionele
bijeenkomsten en/of programmaonderdelen worden niet geaccrediteerd;
b Waar mogelijk worden stofnamen (bijvoorbeeld bij geneesmiddelen) of soortnamen
(bijvoorbeeld bij apparatuur) in plaats van merknamen vermeld.
3) Didactische kwaliteit van het programma en docenten:
a De werkvormen zijn geschikt voor het bereiken van de gestelde leerdoelen;
b Docenten zijn zowel vakinhoudelijk als didactisch gekwalificeerd;
c Met het oog op de opnamecapaciteit van informatie door de deelnemers verdient het
de voorkeur dat voldoende pauzes worden ingepland.
d Ieder specialisme heeft de mogelijkheid om als aanvullende eis te stellen, dat
tenminste één van de leden van de programmacommissie is geregistreerd als specialist
bij de HVRC, MSRC of SGRC op het vakgebied van de betreffende scholingsbijeenkomst.
Accreditatiecommissies die van deze mogelijkheid gebruik maken, voegen deze eis toe
als bijlage aan hun beoordelingskader.
4) Relevantie van het programma:
a Het programma is relevant voor de beroepsuitoefening van het specialisme dat de

accreditatieaanvraag beoordeelt en sluit aan op het beroepsprofiel en/of
basistakenpakket van het beoordelende specialisme;
b Het programma sluit aan bij het kennis- en/of vaardigheidsniveau van de beoogde
deelnemers aan de bij- of nascholing van het beoordelende specialisme.
5) Evaluatie en toetsing
a Bij voorkeur worden de kwaliteit van het programma en van de docenten schriftelijk
door de deelnemers geëvalueerd.
b Bij voorkeur worden de leervorderingen van de deelnemers getoetst.
c Ieder specialisme heeft de mogelijkheid om als aanvullende eisen te stellen, dat een
evaluatie onder de deelnemers verplicht is en/of dat een evaluatieformulier ter
beoordeling met de accreditatieaanvraag moet worden meegezonden.
Accreditatiecommissies die van deze mogelijkheid gebruik maken, voegen deze eis(en)
toe als bijlage aan hun beoordelingskader.
Alle door de NVVP geaccrediteerde nascholing in Nederland vindt u in de nascholingsagenda
voor pathologen in GAIA.

Puntenclassificatie Bij- en nascholingsactiviteiten NVVP.
Elk uur genoten BNR geeft 1 punt. Per 5 jaar moeten minimaal 200 punten behaald worden,
met een maximum van 100 punten per 5 jaar in de categorieën B en C. Punten kunnen in
verschillende categorieën behaald worden:
A.
Deelname aan nationaal c.q. internationaal goedgekeurde BNR meeting/congress
activiteiten, workshops/cursussen.
B.
Deelname aan lokaal geaccordeerde meetings (regionale coupe-avond,
refereeravonden, panels). Het panel moet aan pathologen de gelegenheid bieden om
op individuele incidentele basis deel te nemen naast de experts. Het panel heeft een
regionaal karakter, er is sprake van een jaarverslag en een presentielijst. Het panel
behoort de kennis uit te dragen op bijvoorbeeld regionale coupeclubs of door didactisch
materiaal (coupesets) ter beschikking te stellen.
C.
Op “geregistreerde” cursussen, meetings, bij- en nascholingsactiviteiten verzorgen en
andere wetenschappelijke activiteiten:
1.
Een nieuwe lezing geven op een door de NVVP of een door een zustervereniging
geaccrediteerde meeting: 4 punten. Een korte voordracht of posterpresentatie op
een door de NVVP of een door een pathologische zustervereniging
geaccrediteerde meeting: 2 punten (van de presenterende auteur).
2.
Voor publicaties in gerefereerde vaktijdschriften, hoofdstukken in boeken geldt
als algemene richtlijn 10 BNR punten gelijkelijk verdeeld over alle auteurs.
3.
(Eigen) promotie: 50 punten.
4.
(Co)promotorschap: 10 punten, gelijkelijk verdeeld over de (co)-promotoren.
5.
Editorial: 10 punten.
6.
Gepubliceerde boek-review: 2 punten.
7.
Editor van vaktijdschrift: 20 punten op jaarbasis.
8.
Sub-editor van vaktijdschrift: 10 punten op jaarbasis.
9.
Lid van editorial board: 2 punten op jaarbasis
10. Review van tijdschrift-artikel: 1 punt.
11. Bijdrage aan een erkend “electronic learning package”: 2 punten.
12. Review van een projectvoorstel: 1 punt.
13. Voor selfassessment cursussen en CME revisieartikelen geldt het aantal BNR
punten, dat door betreffende instanties wordt gegeven.

Niet-pathologische vakinhoudelijke nascholing of management- of
communicatiecursussen.
Deze nascholing mag voor max. 10 uur per jaar deel uitmaken van de door pathologen
gevolgde nascholing. Deze cursussen/congressen moeten wel door de NVVP (voor 1 januari
2011) of het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) zijn geaccrediteerd.

