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Huidige beleidsregel

Deze beleidsregel is een operationalisering van Reglement Accreditatiecommissie artikel 6.
Toetsing kwaliteit
1. Organisatie, aanvraag en kwaliteit moeten voldoen aan de regels van het Reglement
Accreditatiecommissie, het Beroepscompetentieprofiel, en het Reglement Erkenningscriteria opleiding
en nascholing osteopathie.
Master in de osteopathie
2. Geregistreerde osteopaten die een Master opleiding osteopathie hebben gevolgd en met een diploma
hebben afgesloten, krijgen gedurende maximaal twee aaneengesloten registratieperiodes waarin deze
studie plaatsvindt vrijstelling voor het behalen van studiepunten in het kader van herregistratie.
3. Voorwaarden voor vrijstelling:
a. Indien de opleiding geheel binnen een (her)registratieperiode valt dan is er een vrijstelling van
nascholing gedurende de hele (her)registratieperiode.
b. Indien de opleiding gespreid is over 2 (her)registratieperiodes dan geldt een vrijstelling van 50% in
elke (her)registratieperiode.
c. Uitsluitend door de NVAO erkende Master opleidingen en diploma’s kunnen leiden tot vrijstelling.
d. Buiten Nederland of Vlaanderen verstrekte Masterdiploma’s kunnen uitsluitend tot vrijstelling leiden
indien deze zijn erkend door bij de ENQA aangesloten accreditatie organisaties, zijnde equivalent
aan de NVAO.
4. Artikel 2 en 3 gelden met terugwerkende kracht tot 1-1-2009. Geregistreerden die een masteropleiding
na 1-1-2009 hebben afgesloten, in de registratieperiode voor hun huidige registratieperiode, kunnen
hiervoor als gedeeltelijke compensatie alsnog de voornoemde vrijstelling voor krijgen. Hierbij geldt een
vrijstelling van 50% indien de gehele opleiding na 1-1-2009 gestart is en 25% indien deze voor 1-1-2009
gestart en na 1-1-2009 beëindigd is. De gedeeltelijke compensatie is hierbij gerechtvaardigd omdat
kennis verouderd.
Bewijs van deelname
5. De geregistreerde dient zelf zorg te dragen voor inzending van het op naam gestelde certificaat of een
ondertekende verklaring van de organisator van betreffende nascholing waarop vermeld de naam van
de organisator, de cursusnaam, de datum en het aantal feitelijke lesuren. Dit laatste kan ook blijken uit
een toegevoegd programma-overzicht.
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