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Aanmeldingsformulier accreditatie Bij- en Nascholing  
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden 
 
Ondergetekende vraagt accreditering aan voor: 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Naam van de opleiding/workshop:  …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Naam van de instelling:   …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Adres:      …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Postcode & Woonplaats:    …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Telefoonnummer:      …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Mobiel nummer:     …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Email:      …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Website:     …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Contactpersoon van de instelling:   …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Onderwerp van de opleiding/workshop: …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 
De opleiding / workshop heeft betrekking op het werkveld van de: 

□ Psychosociaal Werker 

□Psychosociaal Counselor 

□Psychosociaal Therapeut 

□Psychosociaal Trainer 
 
Inhoud:  
 
Geef als bijlage een inhoudelijke beschrijving van de opleiding/workshop** waarin naar voren komt: 
 

 Opbouw van de opleiding (systematische en methodische aanpak) 
 Wijze van verwerking 
 Begeleidingsvorm 
 Organisatie en informatievoorziening 
 Eindtermen *** 
 Geraadpleegde literatuur bij de studie (titel(s), auteur(s), aantal bladzijden) 

 
** Wilt u het programma en/of lesprogramma meesturen? 
*** Omschrijving van het eindresultaat van de opleiding/workshop. Beantwoording van welke  
 concrete kennis is opgedaan, welke inzichten, vaardigheden, houding en competenties 

heeft men verkregen.  
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Ter beoordeling van de kwalificaties ontvangen wij graag het C.V. van de docent. 
Praktische informatie met betrekking tot de scholing: 
 
Aantal deelnemers maximaal:   …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Aantal deelnemers minimaal:        …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Duur totaal:                                     …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Aantal dagdelen:                            …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Aantal docent-contacturen****:      …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Aantal praktijkgerichte uren/stage  …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Locatie:                                            …....……………………………………………………………………..……………………………………  
 
Prijs:                                                …....……………………………………………………………………..……………………………………. 
 
**** Niet de uren m.b.t. de totale studiebelasting. 
 
Ondertekening 
Ondergetekende, verantwoordelijk docent/opleider van de organiserende instantie verklaart dat: 
 

 aan de voorwaarden van het Validatiereglement wordt voldaan; 
 de deelnemers bij voldoende resultaat een bewijs van deelname ontvangen*****. Op dit 

bewijs staat de naam van de deelnemer, de naam van de opleiding/workshop, het 
accreditatienummer van de LVPW en het aantal docent-contacturen. 

 
****** Niet van toepassing voor een door de LVPW georganiseerde workshop. 
 
Duur van accreditatie 
De accreditatie van een workshop/opleiding wordt verleend voor een periode van 5 jaar. 
De accreditatie van een congres wordt verleend voor een periode van 1 jaar. 
 
Kosten 
Voor de accreditatieprocedure brengt de LVPW € 90,00 aan administratiekosten in rekening. Dit 
bedrag dient u vooraf te voldoen. Bij meerdere aanvragen geldt een korting van 25% op het totale 
bedrag. Voor het instellen en behoud van de accreditatie brengt de LVPW u jaarlijks € 60,00 in 
rekening. Ook hier geldt een korting op het totale bedrag van 25% bij meerdere accreditaties.  
 
 
Naam:     …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Datum:     …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Ondertekening:   …....……………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 
In te vullen door de Validatiecommissie, de voorzitter: 
 
Datum aanvraag:                                                  Accreditatienummer:  
 


