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Handleiding accreditatie aanvragen 

a. Log in met de inloggegevens van je regio- of intervisiegroep. 
b. Kies voor accreditatieaanvraag indienen (linksboven in venster) 

 
 
c. Op het eerste scherm krijg je algemene informatie te zien, te weten: 

- Velden waarbij een (een oog) zichtbaar is: deze informatie is zichtbaar in de publieke 
nascholingsagenda en openbaar toegankelijk via internet. Let op: wanneer je niet wilt dat je 
groep in de nascholingsagenda vermeld wordt, dan kun je dat later in de aanvraag aangeven. 

- Velden waarbij een  (een vraagteken) zichtbaar is: als je met de muis over het vraagteken 
beweegt verschijnt er een toelichting. 

- Velden waarbij een * (een sterretje) zichtbaar is: dit is een verplicht veld. 
d. Kies voor volgende (linksboven in het venster). 
e. Vul de velden in van de ‘Wizard aanvraag accreditatie’. Let op: 

- Bij veld ‘cursusnaam’: vul hier de naam van je intervisie- of regiogroep in, te beginnen met de 
term ‘intervisiegroep’ of ‘regiogroep’, aangevuld met de naam van je groep. 

- Bij veld ‘omschrijving en leerdoel(en) cursus’: hier kun je iets invullen m.b.t. het doel, de 
doelgroep of de methodiek van je groep. 

f. Kies voor volgende (linksboven in het venster). 
g. Vul de gegevens in zoals deze van toepassing zijn voor uw groep. Let op: 

- Bij veld ‘wilt u de naam van de groep laten vermelden in de openbare scholingsagenda?’: dit 
kan relevant zijn als je bijvoorbeeld open staat voor nieuwe deelnemers. Je keuze heeft geen 
gevolgen voor het latere proces. 

- Bij veld ‘hoeveel sessies omvat het intervisietraject?’: dit betreft het aantal sessies (ongeveer) 
per registratieperiode van 5 jaar en dient minimaal 10 te zijn. 

- Bij veld ‘welke methodiek wordt gebruikt tijdens de intervisiesessies?’: geef aan welke 
methodiek jullie gebruiken. 

h. Kies voor verstuur (linksboven in het venster). Let op: als je klikt op opslaan kun je de aanvraag 
later afmaken, maar is deze NIET verzonden naar de SKGV. 

 
Je hebt zojuist jullie groep aangemeld voor accreditatie. 
We streven ernaar om de groep zo snel mogelijk te accrediteren. 
Je ontvangt een e-mail op het aangegeven e-mailadres waarin de accreditatie wordt bevestigd. 


