
Vacature bestuurslid V&VN Research Professionals 

Aandachtsgebied: Aanvragen van accreditatie en het beoordelen van scholingen 

Bestuurslid: 

- Denkt mee in het beleid van het deskundigheidsgebied Research Professionals (RP). 
- Denkt mee, indien gevraagd,  vanuit het deskundigheidsgebied RP,  op V&VN verenigingsniveau 

en/of vraagstukken. 
- Is in de gelegenheid gesteld om de V&VN bestuur scholing te volgen. Dit levert 5 

accreditatiepunten op in het V&VN Kwaliteitsregister. De scholing is 1 x per jaar in februari. 
- Is aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Deze zijn 3 x per jaar, meestal in Utrecht. Voor de 

vergadering geldt een vacatie-  en reiskostenvergoeding. 
 

 
De aandachtsgebieden kunnen onder meerdere personen verdeeld worden. 

 

Aandachtsgebied accreditatie: 

- Voor de scholingen georganiseerd door de V&VN RP (het jaarlijks symposium en de workshops in 
het land) wordt accreditatie aangevraagd. 

- De accreditatie wordt aangevraagd bij scholingen@venvn. 
- De accreditatie wordt aangevraagd volgens richtlijnen van de V&VN. 
- De aanvrager van de accreditatie is niet direct betrokken bij de organisatie van de scholing maar 

dat kan wel een pré zijn. 
- De aanvrager is verantwoordelijk voor alle administratie rondom de accreditatie. Als alle 

administratie volledig is, worden de documenten die bewaard moeten worden aan de secretaris 
gegeven . 

Aandachtsgebied beoordeling scholingen: 

- Vanuit alle V&VN deskundigheidsgebieden zijn er 1-2 (bestuurs)leden die zich bezig houden met 
het beoordelen van scholingen die bij de V&VN worden aangeboden. 

- De te beoordelen  scholingen zijn zeer divers; cursus, opleiding, workshop, symposium, klinische 
les, nascholing, e-learning, etc. 

- Om de scholingen te kunnen beoordelen moet je aangesteld zijn bij de V&VN als beoordelaar. 
- De scholingen worden beoordeeld volgens een door de V&VN opgestelde methode. 
- Voor het beoordelen van een scholing krijg je een vergoeding. 
- Je krijgt een contract (ivm de vergoeding die je voor het beoordelen krijgt) en er volgt een 

inwerkperiode. De introductie is voorafgaand aan de beoordelaarbijeenkomst. 
- Het is gewenst om de beoordelaarbijeenkomsten bij te wonen. Deze zijn 3 x per jaar (in maart, 

juni en november) in Utrecht. Voor het bijwonen van de bijeenkomst is er een vacatie-  en 
reiskostenvergoeding. 


