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1. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur te Amersfoort, hierna te noemen NVA, 

en de …………………. te ………………….., hierna te noemen de Onderwijsinstelling of OI, 
komen overeen dat de OI ten behoeve van de leden van de NVA nascholingsonderwijs zal 
verzorgen onder de volgende voorwaarden. 

 
2. Doel van het nascholingsonderwijs zal zijn het aanbieden van onderwijs- c.q. 

cursusactiviteiten voor praktiserende NVA-acupuncturisten en/of beoefenaren van de 
Traditioneel Chinese Geneeskunst, om het niveau van de NVA-acupuncturist te handhaven 
c.q. te verdiepen. 

 
3. De criteria en formele voorwaarden waarop de NVA haar goedkeuring baseert, worden 

vooraf bekendgemaakt aan daarvoor in aanmerking komende en bij de NVA als zodanig 
erkende Onderwijsinstellingen. Zie bijlage op de laatste 2 pagina’s. 

 
4. De OI verstrekt aan de NVA alle noodzakelijke informatie gevraagd in het aanvraagformulier 

om de aangeboden nascholingsactiviteit te kunnen beoordelen; uiteraard wordt deze 
informatie strikt vertrouwelijk behandeld. 
Bij aanvraag van een cursus die eerder door de NVA werd goedgekeurd en binnen twee jaar 
in ongewijzigde vorm wordt aangeboden dient uitsluitend het organisatorische deel van het 
aanvraagformulier te worden ingevuld. De Afdeling Nascholing kan echter alsnog 
inhoudelijke informatie vragen indien zij dit noodzakelijk acht. 
 

5. Indien cursisten zich in geval van een meerdaagse cursus kunnen inschrijven voor losse 
dagen van die cursus dient elk van de betreffende dagen als aparte cursus ter accreditatie te 
worden aangeboden. 

 
6. Bij aanvraag voor erkenning van een nascholingsdag/cursus is de OI een bedrag 

verschuldigd aan de NVA van € 53,23 excl. BTW, voor beoordeling van de 
nascholingsdag/cursus. Hiervoor wordt door het NVA-secretariaat een factuur toegezonden. 
Na goedkeuring van de nascholingsdag/cursus ontvangt de OI hiervan bericht alsmede een 
factuur voor betaling van de kosten ad € 132,77 excl. BTW, voor verdere verwerking en 
publicatie van de nascholingsdag/cursus. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden 
geïndexeerd. Wanneer de bedragen niet (tijdig) worden ontvangen zal door de Afdeling 
Nascholing en/of het NVA-secretariaat geen actie t.a.v. de nascholingsaanvraag of verdere 
afhandeling daarvan worden ondernomen.  
Bij afkeuring van de nascholingsdag/cursus wordt het betaalde bedrag voor beoordeling niet 
teruggestort.  
 

7. De aan te bieden nascholingsactiviteiten behoeven vooraf de goedkeuring van de NVA. Deze 
nascholingsactiviteiten dienen minimaal 2 maanden voor de cursusdag bij de NVA ingediend 
te worden. Dit in verband met publicatie in de Huang Ti en op de NVA-website. 

 
8. De Afdeling Nascholing bericht, binnen 1 maand na ontvangst van het aanvraagformulier 

met bijbehorende informatie, aan de OI haar goedkeuring aan - of afkeuring van - de 
aangeboden nascholingsactiviteit, waarna de OI de goedgekeurde nascholingsactiviteit kan 
bekendmaken aan de betreffende doelgroep.  
De Afdeling Nascholing kan - alvorens te besluiten over goedkeuring of afkeuring van de 
nascholingsactiviteit - aanvullende informatie vragen aan de OI, bijvoorbeeld in de vorm van 
een syllabus of uitgebreide samenvatting van de inhoud.  

 
9. Het is de OI niet toegestaan mailings te verzenden of publicatie op haar internetsite of in 

ander wervingsmateriaal te doen m.b.t. nascholingsdagen/cursussen met vermelding van 
“erkend c.q. goedgekeurd door de NVA”, of het logo van de NVA te gebruiken zolang de 
definitieve uitslag van de Afdeling Nascholing nog niet bekend is.  
Het is niet toegestaan te vermelden dat het nascholingsinstituut erkend is door de NVA. Het 
gebruik van het NVA-logo vereist voorafgaand overleg en toestemming van de NVA.  
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10. Bij tijdige beschikbaarheid zal de NVA het door haar goedgekeurde nascholingsprogramma 

publiceren in haar verenigingsorgaan Huang Ti en op de website van de NVA. 
 
11. De OI gebruikt voor registratie van de aanwezige cursisten een presentielijst, welke zij door 

de cursist na afloop van elke nascholingsdag/cursus laat tekenen. Deze lijst dient voor de 
NVA-leden als enig bewijs van deelname aan een cursusdag en dient daarom voorzien te zijn 
van: 

• naam van het nascholingsinstituut 

• naam van de cursus 

• datum cursusdag (bij een meerdaagse cursus per datum een nieuwe presentielijst) 

• vermelding lidmaatschap beroepsvereniging cursist 

• naam en voorletters cursist 

• woonplaats cursist 

• achter de persoonsgegevens: vak voor  plaatsing handtekening. 
 Binnen 10 dagen na datum van de nascholingsdag/cursusdag wordt de presentielijst aan het 

NVA-secretariaat gezonden als checklist ten behoeve van de registratie van 
nascholingsdagen van de leden. 
 

12. NVA-leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het laten registreren van hun 
nascholingsdag(en) bij het secretariaat van de NVA, door deze te selecteren in het online-
registratiesysteem op het ledengedeelte van de NVA-website. Het invullen van een evaluatie 
van de te registreren nascholingsdag is onlosmakelijk onderdeel hiervan.  
Na controle van de getekende presentielijst draagt het NVA-secretariaat zo spoedig mogelijk 
zorg voor definitieve registratie in het online-registratieoverzicht van het lid.  
 

13. Eventuele wijzigingen in het programma van de nascholingsdag, nadat dit is goedgekeurd 
door de Afdeling Nascholing, worden door de OI onverwijld aan de NVA gemeld. 

 
14. De NVA heeft het recht op grond van onder punt 12. vermelde gegevens te besluiten haar 

aanvankelijke goedkeuring van het betreffende nascholingsprogramma in te trekken. Zij 
geeft daarvan een beargumenteerd bericht aan de betreffende OI. 

 
15. De OI heeft het recht een nascholingsactiviteit te annuleren wegens te weinig deelnemers, 

ziekte van een docent of andere zwaarwegende redenen. Dit dient per omgaande aan de 
Afdeling Nascholing en de reeds ingeschreven deelnemers te worden medegedeeld. Indien 
de betreffende nascholingsactiviteit binnen 12 maanden in ongewijzigde vorm opnieuw 
wordt georganiseerd, geldt de eerder verstrekte accreditatie en worden de nieuwe data 
gepubliceerd op de NVA-website. Tevens houdt de OI zich het recht voor NVA-leden te 
weigeren wegens eerdere wanbetaling of wangedrag. 

 
16. De overeenkomst gaat in op ………………………. en geldt voor de duur van twee jaar. Daarbij 

wordt een opzegtermijn in acht genomen van 1 jaar, met dien verstande dat lopende 
meerjarige cursussen in overleg worden afgerond.  
Na afloop van voornoemde termijn van twee jaar kan overeengekomen worden opnieuw een 
overeenkomst voor dezelfde termijn af te sluiten. 

 
17. In geval van een conflict over de interpretatie van deze overeenkomst c.q. de daaruit 

voortvloeiende beslissingen of acties, wendt de betreffende partij zich tot een 
Arbitragecommissie die als volgt is samengesteld: 
• 1 lid aangewezen door de NVA 
• 1 lid aangewezen door de Onderwijsinstelling 
• 1 lid aangewezen door beide vorengenoemde leden gezamenlijk; deze bekleedt de 

  rol van voorzitter. 
De Arbitragecommissie komt binnen drie maanden tot een bindende uitspraak voor alle 
betrokkenen; de kosten van de Arbitrage worden gelijkelijk verdeeld over de NVA en de OI. 

 
 
 
 
 
 
 



Gewijzigde versie n.a.v. Ledenvergadering 10-04-2021                                               geen indexering 2023 

 
 

3 

Getekend te Amersfoort       Getekend te ………………………. 
 
datum ..............................     datum…………………………………. 
 
 
Voor de Voor de Onderwijsinstelling: 
   
Nederlandse Vereniging      Onderwijsinstelling  
voor Acupunctuur (NVA)       
 
 
dhr./mw. ......................... dhr./mw.................………….. 
 
 
functie ……………………………… functie …………………….……….. 
 
 
handtekening …………………… handtekening …………………... 
 
 
 
 
dhr./mw. ……………….………… dhr./mw. …………..…………….. 
 
 
functie ……………………………… functie ………….…….……………. 
 
 
handtekening …………………… handtekening ……..……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gewijzigde versie n.a.v. Ledenvergadering 10-04-2021                                               geen indexering 2023 

 
 

4 

 
 
 
Bijlage bij Nascholingscontract punt 3. 
 
 
De criteria om een nascholingsdag/-cursus te beoordelen zijn als volgt: 
 
I. Doelgroep en inhoud 
 
a. De inhoud van de nascholingsdagen dient betrekking te hebben op tenminste één van de 

volgende drie vakinhoudelijke aspecten die met de beroepsuitoefening van NVA-leden te 
maken hebben: Acupunctuur, Kruidengeneeskunde, Traditionele Chinese Geneeswijzen 
(‘TCG’), dan wel op Westerse geneeskunde.  

 
b. Een vakinhoudelijke nascholingsdag of cursus dient specifiek gericht te zijn op 

afgestudeerde acupuncturisten. Cursussen gericht op een algemeen publiek, cursusdagen 
van een basisopleiding acupunctuur en dagen gericht op hulpverleners zijnde niet 
acupuncturisten komen in principe niet voor erkenning in aanmerking.  

 
c. De Afdeling Nascholing beslist op basis van de door de onderwijsinstelling aangeleverde 

gegevens op welk van deze aspecten de inhoud van de nascholingsdagen betrekking heeft. 
Om deze aspecten kenbaar te maken worden de codes (respectievelijk) A, K, T en WM 
toegekend. Een combinatie van codes is mogelijk. 

 
d. De inhoud van een nascholingsdag wordt beschouwd ‘TCG-gerelateerd’ te zijn wanneer 

deze betrekking heeft op de diagnostische principes van de TCG (yin-yang, 8 regels, 6 
divisies, 4 lagen, 5 elementen/fasen, Qi/Bloed/Jin Ye, meridianenleer, Zang Fu) en de 
daaruit voortvloeiende behandelstrategieën. 

 
e. De inhoud van een nascholingsdag wordt beschouwd betrekking te hebben op Westerse 

geneeskunde (code WM) als daarin op regulier wetenschappelijke inzichten gebaseerde 
anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie, psychologie, daaruit voortvloeiende 
diagnostiek dan wel behandeling en/of wetenschappelijk onderzoek behandeld wordt. Een 
docent die westers medische nascholing geeft dient werkervaring dan wel opleiding in het 
betreffende vakgebied te hebben. 

 
f. Na- of bijscholing met zowel vakinhoudelijke als westers medische kennis krijgt een 

combinatiecode (bijvoorbeeld AT/WM) en wordt geregistreerd als ½ dag per code per dag. 
Betreft het vakinhoudelijk niet het acupunctuur/TCM-vakgebied dan kan afdeling 
Nascholing beslissen ½ dag code WM toe te kennen. 

 
g. Conform art. VII.2. van het Nascholingsreglement is het aanbieden van dagen met 

code WM-B en WM-C voorbehouden aan Onderwijsinstellingen die als 
acupunctuuropleiding met een eigen MBK-opleiding een opleidingscontract met de NVA 
hebben. Code WM-B staat voor bijscholing op het gebied van medische basiskennis, 
code WM-C is bijscholing op het gebied van beroepsondersteunende disciplines.  

 
h. De lesinhoud tijdens een nascholingsdag/cursus mag geen reclameactiviteiten bevatten. 

Hieronder wordt tevens verstaan instructie m.b.t. apparatuur of preparaten bij de verkoop 
waarvan de OI of de docent financieel belang heeft. Indien naar het oordeel van de 
Afdeling Nascholing in redelijkheid mag worden aangenomen dat dit gedeeltelijk wel het 
geval is worden deze uren/dagen op het aantal te registreren uren/dagen in mindering 
gebracht. In de meeste gevallen zal de helft van een lesdag worden geaccrediteerd.  Dit 
wordt vooraf vermeld in het verenigingsorgaan, de Huang Ti en op de NVA-website. 

 
II. Organisatie 
 
a. Op het aanvraagformulier verstrekt de OI uitgebreide informatie t.b.v. de Afdeling 

Nascholing op basis waarvan de inhoud kan worden getoetst. 
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b. Gedurende een nascholingsdag wordt ten minste 300 minuten lesgegeven. 

 
c. De voertaal voor die dag wordt aangegeven. 

 
d. Per cursus(dag) wordt een maximaal aantal deelnemers genoemd.  

 
e. Deelnameprijs wordt genoemd. Indien van toepassing dient er een financiële 

specificatie bijgevoegd te worden (logies, lunch/diner, overnachting e.d.). 
 

f. Structuur van de dag wordt vermeld (dagindeling, programma). 
 

g. Er wordt informatie gegeven over de docent (opleiding, nationaliteit, spreektaal, 
ervaring, didactische vaardigheden). 
 

h. De outillage van de ruimte waar de nascholings-/cursusdag wordt gegeven, wordt 
kort toegelicht. Bijv. aantal behandelbanken, behandelmaterialen, korte beschrijving 
ruimte, e.d. 

 
i. Er is een uitgebreide samenvatting voor de cursisten. Voor theoretische stof: 

minimaal 5 x A4 per nascholingsdag.  
 

j. Indien een deelnamecertificaat wordt verstrekt blijkt daaruit duidelijk welke dag of 
dagen de cursist heeft gevolgd. 
 

k. China-stage 
Een China-stage dient minimaal 10 stagedagen met  per dag minimaal 5 les-/stage-
uren te omvatten.  
Het ziekenhuis, waar de stage wordt gelopen dient direct verbonden te zijn aan een 
staatsuniversiteit. 
Het aantal studenten per Chinese arts is gesteld op gemiddeld 3 studenten. Een tolk 
bij iedere arts/therapeut is verplicht. 
Indien lessen deel uitmaken van de reis is een overzicht van de lesinhoud verplicht. 
Dagelijks dienen evaluaties binnen de groep cursisten plaats te vinden o.l.v. de 
begeleider. 
De lessen en het niveau van zelfwerkzaamheid dienen passend te zijn voor 
afgestudeerde en praktiserende acupuncturisten. 
 

l.    Congressen/symposia 
Onder een congres of symposium wordt verstaan een samenhangend programma, 
waarin verschillende sprekers of docenten elk een bijdrage van minder dan twee en 
een half uur verzorgen. 
 
Informatie over sprekers en onderwerpen dient bij voorkeur minimaal 2 maanden van 
tevoren aan de Afdeling Nascholing te worden aangeboden. 
 
De Afdeling Nascholing kan op basis van de aangeleverde informatie besluiten om een 
congres of symposium slechts gedeeltelijk te laten meetellen voor de verplichte 
nascholing. 
 


