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AO-Aanvullende beoordelingsregels voor bijeenkomsten  

Aanvullende beoordelingsregels van het Accreditatie Overleg voor de accreditatie van bij- 

en nascholingsbijeenkomsten  

Versie 1 januari 2015 

 

1. De voorliggende beoordelingsregels zijn aanvullend op de ‘Algemene beoordelingsregels 
van het Accreditatie Overleg voor de accreditatie van deskundigheidsbevordering’. 

2. Uitsluitend educatieve programmaonderdelen zijn accreditabel: kennisoverdracht, 

kennisuitwisseling en vaardigheidsoefeningen onder supervisie.  

3. Opening, inleiding en afsluiting van de bijeenkomst zijn niet accreditabel, tenzij deze een 

inhoudelijke bijdrage aan het programma betreffen. 

4. Een voorbereidende bijeenkomst of een voorprogramma zijn niet accreditabel, tenzij 

deze een inhoudelijke bijdrage aan het programma betreffen. 

5. Speeches van politici, bestuurders, enz. zijn niet accreditabel, tenzij deze een 

inhoudelijke bijdrage aan het programma betreffen. 

6. Plenaire discussies en paneldiscussies zijn accreditabel. 

7. Subsessies zijn accreditabel. 

8. Pauzes zijn niet accreditabel, maar dienen wel in het programma opgenomen te worden 

en zichtbaar te zijn. 

9. Cabaret, prijsuitreiking, enz. zijn niet accreditabel. 

10. Bezoek van de informatiemarkt is niet accreditabel. 

11. In het programma opgenomen postersessies met uitleg (posterwalks) zijn accreditabel, 

maar posterpresentaties in pauzes zijn niet accreditabel. 

12. In het programma opgenomen internetsessies met uitleg zijn accreditabel, maar 

internetsessies in pauzes zijn niet accreditabel. 
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Voorbeeld van toekenning accreditatie-uren aan een bijeenkomst 

10.00 - 10.15 uur Opening door de dagvoorzitter 15 minuten 

10.15 - 10.45 uur Inhoudelijke toespraak door de Minister 30 minuten 30 minuten 

10.45 - 11.30 uur Lezing 45 minuten 45 minuten 

11.30 - 12.00 uur Pauze + posters 30 minuten 

12.00 - 13.30 uur Lunch + informatiemarkt 90 minuten 

13.30 - 15.30 uur Subgroepsessies 120 minuten 120 minuten 

15.30 - 15.45 uur Pauze 15 minuten 

15.45 - 16.30 uur Lezing 45 minuten 45 minuten 

16.30 - 17.00 uur Paneldiscussie 30 minuten 30 minuten 

17.00 - 17.15 uur Conclusies door de dagvoorzitter 15 minuten 15 minuten 

18.00 uur  Borrel 45 minuten 

 

Totaal: (30 + 45 + 120 + 45 + 30 + 15) / 60 minuten = 285 / 60 = 4,75 uren = 5 accreditatie-

uren 


