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Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing Osteo-
pathie 

(algemene deel) 
 
 
ex artikel 10 en artikel 18 van het Reglement College voor Osteopathie 
  en 
ex artikel 2 lid 3b van de statuten van de Stichting Het Nederlands Register voor Osteopathie 
  en 
ex artikel 1 van het Reglement Registratiecommissie Nederlands Register voor Osteopathie  
  en  
ex artikel 1 van het Reglement Accreditatiecommissie Nederlands Register Osteopathie 
  en  
ex artikel 7 van de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (zie preambule) 
 
 
Preambule 
Dit reglement omvat het “Reglement erkenningscriteria opleiding osteopathie” zoals aangehaald in artikel 7 
van de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. Het “Reglement erkenningscriteria oplei-
ding osteopathie” is gelijk aan het “Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie”, met 
uitsluiting van de delen die de nascholing betreffen. 
 
 

Erkenningen van opleidingen en nascholing osteopathie 
Artikel A1  
Voor registratie in het register NRO dient men een erkende opleiding gevolgd te hebben en met een exa-
men afgerond te hebben. Een erkende opleiding dient te voldoen aan het Besluit Opleiding Osteopathie. 
 
Artikel A2  
Voor herregistratie in het register NRO dient men onder andere erkende nascholing gevolgd te hebben. Er-
kende nascholing dient te voldoen aan het Besluit Nascholing Osteopathie. 
 

 
Besluit Opleiding Osteopathie 

Artikel A3  
1. Het Besluit Opleiding Osteopathie maakt integraal onderdeel uit van de erkenningscriteria. 
2. Een wijziging van het Besluit Opleiding Osteopathie is alleen geldig als zij behandeld wordt als wijzi-

gingsbesluit erkenningscriteria. 
 
 

Besluit Nascholing Osteopathie  
Artikel A4  
1. Het Besluit Nascholing Osteopathie maakt integraal onderdeel uit van de erkenningscriteria. 
2. Een wijziging van het Besluit Nascholing Osteopathie is alleen geldig als zij behandeld wordt als wijzi-

gingsbesluit erkenningscriteria. 
 

 
Definitie D.O.(-diploma) 

Artikel A5  
1. In het kader van deze erkenningscriteria is een D.O.-diploma het diploma dat door een erkende oplei-

ding uitgereikt wordt indien men geslaagd is voor de volledige opleiding osteopathie inclusief het thesis-
gedeelte. 

2. Een gelijkgestelde erkenning voor een evenwaardige opleiding kan verkregen worden op een wijze zo-
als beschreven in het Reglement Registratiecommissie. Dit geldt alleen voor diploma’s behaald aan op-
leidingen die niet in Nederland of Vlaanderen gevestigd zijn. 

 



1.0. Erkenningscriteria NVO-NRO Geheel DEF 140101 uiterlijk 20140701 2/13 
Copyright  ©  NVO en/of NRO 

Wijziging erkenningscriteria 

Artikel A6  
Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van het College voor Osteopathie gehoord het bestuur van 
het NRO, de Registratiecommissie NRO, de Accreditatiecommissie NRO, het College van Beroep Osteopa-
thie en het bestuur van de NVO. 
 
 

Overgangsregeling 
Artikel A7  
Wanneer per ingangsdatum van deze erkenningscriteria het Beroepscompetentieprofiel Osteopathie nog 
niet geheel gereed is, gelden de overgangsregelingen zoals opgenomen in het Besluit opleiding en het Be-
sluit nascholing. 
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Besluit opleiding osteopathie 
(behorend bij Erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie) 

 
 
ex artikel 1 van het “Reglement Registratiecommissie Nederlands Register voor Osteopathie”,  
  en 
ex artikel 7 van de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. 
  en 
ex artikel 10 en artikel 18 van het Reglement College voor Osteopathie 
 
 

Osteopathie 
Artikel B1  
Osteopathie is een wijze van onderzoek, diagnostiek en behandeling. Deze methodiek is beschreven in het 
“Beroepscompetentieprofiel Osteopathie” en is vastgesteld door het College voor Osteopathie, gehoord de 
besturen van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en het Nederlands Register voor Osteo-
pathie (NRO). 
 

 
Besluit opleiding osteopathie 

Artikel B2  
Het Besluit opleiding osteopathie maakt integraal onderdeel uit van de Erkenningscriteria opleiding en na-
scholing osteopathie, nader te noemen Erkenningscriteria. 
 
 

Erkenning van opleidingen osteopathie 
Artikel B3  
1. Voor registratie in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) dient men een door het NRO er-

kende opleiding volledig gevolgd te hebben en hiervan het examen met goed gevolg afgerond te heb-
ben. Opleidingen geven daartoe diploma’s af. 

2. Opleidingen waarvan de hoofdvestiging in het Nederland of Vlaanderen ligt, dienen zelf per al dan niet 
in Nederland of Vlaanderen liggende onderwijslocatie of organisatie-eenheid, erkenning aan te vragen 
bij de registratiecommissie van het NRO, en dienen naar genoegen van de Registratiecommissie NRO 
per te erkennen locatie of organisatie-eenheid aannemelijk te maken dat het onderwijs op betreffende 
locatie of organisatie-eenheid van overeenkomstige of voldoende inhoud en kwaliteit is. Het feit dat 
voor meerdere locaties in één en zelfde plaats examen gedaan wordt, is niet voldoende om van één 
onderwijslocatie of organisatie-eenheid te spreken. 

Toelichting: Onder andere worden hier bedoeld de opleidingen als beschreven in artikel B17. 
3. Opleidingen waarvan de hoofdvestiging feitelijk in het Nederland of Vlaanderen ligt, geven voor hun niet 

erkende opleidingslocaties of organisatie-eenheden geen diploma af dat gelijkt op dat van erkende op-
leidingslocaties of organisatie-eenheden. Aan de registratiecommissie worden exemplaren van de twee 
verschillende diploma’s overhandigd. 

Toelichting: Op deze wijze is zichtbaar dat men ook een erkende opleiding gevolgd heeft. 
4. Ook overige buitenlandse opleidingen (met hoofdvestiging buiten Nederland en Vlaanderen) kunnen er-

kenning aanvragen. Erkenning vindt volgens gelijke normen plaats. De aanvrager dient hiertoe, wan-
neer de Registratiecommissie dit verzoekt, gevraagde documenten betrouwbaar te laten vertalen. 

5. Vrijstellingen 
a. Het is individuen toegestaan op basis van de vrijstellingenregeling als bedoeld in artikel B12 lid c 

over te stappen van het ene erkende naar het andere erkende opleidingsinstituut. 
Toelichting: opleidingsinstituut verwijst hier naar de overkoepelende hoofdorganisatie als ge-
heel, bijvoorbeeld IAO, CS of FICO. 

b. Individuen die een (deel van hun) opleiding gevolgd hebben aan een niet erkende opleiding (oplei-
dingslocatie, organisatie-eenheid) van een opleidingsinstituut, kunnen op basis van de vrijstellin-
genregeling als bedoeld in artikel B12 lid c een erkend diploma verwerven door, na eventuele nade-
re opleiding, een diploma te behalen bij een erkende opleiding, opleidingslocatie of organisatie-een-
heid van een ander opleidingsinstituut. 

Toelichting: het niet langs de zelfde meetlat getoetst zijn van de inhoud en kwaliteit van de cur-
sussen van de niet erkende opleiding geeft hier een extra probleem boven het gestelde in lid a. 



1.0. Erkenningscriteria NVO-NRO Geheel DEF 140101 uiterlijk 20140701 4/13 
Copyright  ©  NVO en/of NRO 

c. De vrijstellingsregeling als bedoeld in artikel B12 lid c mag binnen een erkend opleidingsinstituut 
met meerdere locaties of organisatie-eenheden niet gebruikt worden voor overstappen van een niet 
erkende naar een wel erkende locatie of organisatie-eenheid zonder expliciete per individu afgege-
ven schriftelijke toestemmingsverklaring van de registratiecommissie NRO. Een eventueel behaald 
diploma kan door de Registratiecommissie NRO op basis van het ontbreken van een dergelijke 
verklaring voor het Register NRO ongeldig verklaard worden. 

Toelichting: voorkomen moet worden dat niet zichtbaar voor de buitenwereld feitelijk (voor een 
deel) een andere opleiding dan erkend is gevolgd. 

d. Een complete, door betreffend individu én betreffend examinerend erkend opleidingsinstituut onder-
tekende verklaring betreffende de vrijstellingen, waaruit naar genoegen van de Registratiecommis-
sie NRO blijkt dat aan de regels voldaan is, dient bij aanmelding als registerlid overlegd te worden. 
Een eventueel behaald diploma kan door de Registratiecommissie NRO op basis van het ontbre-
ken van een dergelijke verklaring voor het Register NRO ongeldig verklaard worden. 

6. Het is de Registratiecommissie ook toegestaan erkenning te verlenen aan een buitenlands registratie-
orgaan van opleidingen, mits dit buitenlands registratieorgaan criteria hanteert die minimaal van gelijke 
zwaarte zijn. 

7. Individuele erkenning van een diploma van overige niet erkende buitenlandse opleidingen waarvan de 
hoofdvestiging niet in Nederland of Vlaanderen ligt, kan plaatsvinden op verzoek van een persoon die 
deze opleiding gaat volgen, volgt of gevolgd heeft met het doel een diploma te verwerven in het kader 
van registratie in het NRO. 

Reden van deze bijzondere positie van de overige buitenlandse opleidingen is dat er geen regels 
op wereldniveau zijn voor wederzijdse erkenning van osteopathie-opleidingen, en een eis dat de 
betreffende opleiding de erkenning zelf zou moeten aanvragen een feitelijke blokkade zou opleve-
ren. 

a. Erkenning vindt volgens gelijke normen plaats. De aanvrager dient hierbij zelf zorg te dragen voor 
al die gegevens die door de Registratiecommissie NRO gevraagd worden voor de beoordeling van 
betreffende opleiding. De aanvrager dient wanneer de registratiecommissie dit verzoekt documen-
ten betrouwbaar te laten vertalen. 

b. Erkenning betreft dan alleen het diploma van betreffende persoon en niet van de betreffende oplei-
ding. Wil de opleiding zelf erkenning, dan geldt lid 4. 

c. Bij twijfel van de zijde van de Registratiecommissie NRO kan aan de aanvrager verzocht worden 
een examen te doen bij een van de erkende opleidingen, waarmee hij direct aan de eisen van lid 1 
voldoet. Het is aan betreffende opleiding of men hierbij op basis van de vrijstellingsregeling als be-
doeld in artikel B12 lid c geen, partiële of volledige vrijstelling van opleiding te verlenen. 

d. Gezien de mogelijkheden om alsnog (met vrijstellingen voor (een deel van) de opleiding) een diplo-
ma te behalen bij een erkende opleiding zijn alle beoordelingskosten voor deze procedure voor be-
treffend persoon zelf. Deze dienen vooraf te worden voldaan. 

 
Algemene toelichting: Wat betreft de nadere betekenis van het gestelde wordt gewezen op artikel 17 lid 
c van het Reglement Registratiecommissie NRO, waarin voor individuele inschrijving van afgestu-
deerde osteopaten vereist wordt dat men het Nederlands aantoonbaar goed beheerst. De opleiding of 
het examen zelf hoeft dus niet in het Nederlands te gebeuren. 

 
Artikel B4  
1. Erkenning kan verleend worden aan een onderwijslocatie van een instituut voor een opleiding osteopa-

thie welke een complete opleiding aanbiedt. 
2. De opleiding dient bereid te zijn zich te laten onderzoeken en visiteren door de organisaties (verenigin-

gen, register) door wie zij erkend wil worden, dan wel zich te laten onderzoeken en visiteren door orga-
nisaties die door betreffende verenigingen of registers zijn aangewezen. 

3. Een erkende opleiding dient aan de eisen genoemd in onderstaand toetsingskader (artikel B5 t/m B11), 
afgeleid van het toetsingskader van de NVAO, te voldoen. 

 
 

Toetsingskader opleidingen 
Artikel B5  
1. De opleiding wordt getoetst op de volgende onderwerpen 

a. doelstellingen opleiding (zie artikel B6) 
b. programma (zie artikel B7) 
c. inzet van personeel (zie artikel B8) 
d. voorzieningen (zie artikel B9) 



1.0. Erkenningscriteria NVO-NRO Geheel DEF 140101 uiterlijk 20140701 5/13 
Copyright  ©  NVO en/of NRO 

e. interne kwaliteitszorg (zie artikel B10) 
f. condities voor continuïteit (zie artikel B11) 

2. Voornoemde onderwerpen kennen facetten en toetsingscriteria als benoemd in artikel B6 tot en met 
B11, en kunnen nader afgeleid worden uit of gespecificeerd worden in het Beroepscompetentieprofiel 
en de Beleidsregel RC Toetsingscriteria erkenning en visitatie opleidingen. 

 
Artikel B6  
De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten 
en de beroepspraktijk gesteld worden, en worden nader gespecificeerd in het Beroepscompetentieprofiel. 
 
Artikel B7  
1. Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiege-

len de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar 
vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. 
a. Het programma geeft duidelijk weer welke onderdelen van het onderwijs en de oefengroepen door 

docenten gegeven worden, en welk deel docentonafhankelijk is. 
b. Het programma geeft duidelijk weer hoe het onderwijs in de praktijkopleidingen is geregeld. 
c. Het programma beschrijft de eisen welke gesteld worden aan de thesis en aan de begeleiding van 

het maken van de thesis.  
2. De ingangseisen voor de opleiding zijn de opleiding fysiotherapie of de opleiding geneeskunde.  

a. Studenten komende van andere opleidingen dienen te voldoen aan nadere eisen. Deze betreffen 
die beroepscompetenties van de fysiotherapie- of geneeskunde opleiding die relevant zijn voor de 
opleiding osteopathie. Een omschrijving hiervan is als bijlage toegevoegd aan het Beroepscompe-
tentieprofiel. 

3. Opleidingen kunnen tevens een opleidingsprogramma aanbieden direct aansluitend op het Nederland-
se HAVO-diploma of het gelijk te stellen Vlaamse diploma. 
a. Studenten komende van de HAVO dienen te voldoen aan nadere eisen. Deze betreffen die be-

roepscompetenties van de fysiotherapie- of geneeskunde opleiding die relevant zijn voor de oplei-
ding osteopathie. Een omschrijving hiervan is als bijlage toegevoegd aan het Beroepscompetentie-
profiel. 

 
Artikel B8  
1. Het onderwijs zal voor een belangrijk deel worden verzorgd door personeel dat een verbinding legt tus-

sen de opleiding en de beroepspraktijk. 
2. Het in te zetten personeel, docenten, praktijkbegeleiders en opleiders is qua aantallen voldoende en te-

vens gekwalificeerd voor een inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het pro-
gramma. 

 
Artikel B9  
1. De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 
2. Er is voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten 

die adequaat zijn met het oog op de studievoortgang. 
 
Artikel B10  
1. Er is voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van toetsbare 

streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen. 
2. Bij de interne kwaliteitszorg zullen medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van 

de opleiding actief worden betrokken. 
 
Artikel B11  
1. De instelling geeft aan de studenten de garantie dat het programma volledig kan worden doorlopen. 
2. De financiële voorzieningen zijn daartoe toereikend. 
 
Artikel B12  
Als aanvullende eisen op het toetsingskader zoals afgeleid van het toetsingskader van de NVAO gelden de 
volgende zaken: 

a. De opleiding dient bereid te zijn een door de Registratiecommissie NRO aangewezen persoon als 
gecommitteerde bij examens aanwezig te laten zijn. Op verzoek van de registratiecommissie maakt 
een opleiding 2 maanden tevoren de datum van voorgenomen examens en de namenlijst van de 
betreffende kandidaten bekend. 
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b. Een opleiding als bedoeld in artikel B2 lid 2 kan vrijstellingen verlenen indien dit op goede objecti-
veerbare gronden gebeurt. 

c. Voor een erkenning is het noodzakelijk dat het vrijstellingenbeleid van de opleiding schriftelijk is 
vastgelegd en door de Registratiecommissie NRO is goedgekeurd. Indien er geen goedgekeurd 
vrijstellingenbeleid is, is het opleidingen niet toegestaan vrijstellingen te verlenen. 

 
 

Wijziging Besluit opleiding osteopathie 
Artikel B13  
Dit Besluit kan, als onderdeel van de Erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie, gewijzigd wor-
den bij besluit van het College voor Osteopathie, gehoord het bestuur van het NRO, de Registratiecommis-
sie NRO, de Accreditatiecommissie NRO, het College van Beroep Osteopathie, en het bestuur van de 
NVO. 
 
 

Overgangsregeling Besluit opleiding osteopathie 
Artikel B14  
Al diegenen die per ingangsdatum van dit reglement zijn ingeschreven in het NRO-register behouden hun 
oude recht op inschrijving. Wat betreft de overige eisen voor registratie en herregistratie dient men vanaf de 
eerst volgende herregistratiedatum aan de nieuwe eisen te voldoen. 
 
Artikel B15  
Wanneer op de ingangsdatum van deze erkenningscriteria het Beroepscompetentieprofiel nog niet door het 
College van Osteopathie is vastgesteld, dan blijven de in artikel B17 genoemde opleidingsinstituten erkend 
en wordt het D.O.-diploma van deze opleidingen 

a. voor het Nederlands Register voor Osteopathie; 
b. voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie als een diploma ex artikel 

7 van haar statuten 
erkend tot de datum van besluit van het College van Beroep tot het Beroepscompetentieprofiel, waarna 
artikel B16 van toepassing is. 
 
Artikel B16  
1. Voor al diegenen die per ingangsdatum van het besluit tot het Beroepscompetentieprofiel in opleiding 

zijn bij een van de in artikel B17 opleidingsinstituten in opleiding zijn, geldt een overgangsregeling. 
2. Binnen 2 maanden na de ingangsdatum van het Beroepscompetentieprofiel zal door de RC-NRO aan 

betreffende opleidingen verzocht worden een limitatieve lijst (ondertekend door de directie van het op-
leidingsinstituut) op te stellen en toe te zenden, waarin opgenomen worden alle studenten die op betref-
fende opleidingslocatie in opleiding zijn en welk jaar van de opleiding zij op dat moment volgen, en op 
welke datum (of maand + jaar) zij bij ononderbroken studie hun opleiding met een D.O.-diploma zullen 
afronden. De opleidingen dienen vervolgens binnen 2 maanden na dit verzoek de gevraagde gegevens 
ter beschikking te stellen. Deze lijst dient per persoon te bevatten: volledige naam, huidige adres en 
woonplaats, geboortedatum en plaats. Van elke persoon dient een kopie paspoort of van ander wettig 
identificatiebewijs toegevoegd te zijn. 

3. Voor diegenen die alle onderdelen behalve de thesis reeds met succes hebben afgerond geldt een ter-
mijn van 1 jaar na de datum van besluit volgens lid 2. 

4. Overige personen die in deze overgangsclausule willen vallen dienen binnen 2 jaar na de individueel 
berekende datum als bedoeld in lid 2 het D.O.-diploma behaald te hebben. Betreffende uitloop van 2 
jaar is ruimte voor herexamens, ziekte, zwangerschap en uitloop om persoonlijke redenen. 

5. Al deze individuele personen krijgen vanwege de registratiecommissie NRO het besluit, in casu de 
einddatum waarvoor men zich nog volgens deze overgangsregeling kan kwalificeren voor een diploma-
erkenning als bedoeld in lid 3 en 4, toegezonden. Diploma’s nadien behaald dienen te voldoen aan de 
eisen van dit nieuwe reglement. 

6. Al diegenen die aan deze overgangsregels voldoen, voldoen aan de diploma-eisen voor inschrijving in 
het register NRO. Zij dienen wat betreft de overige regels te voldoen aan de nieuwe eisen zoals gefor-
muleerd in dit nieuwe reglement en in het nieuwe Reglement Registratiecommissie NRO. 

7. Indien opleidingen niet een lijst en gegevens als bedoeld in lid 2 ter beschikking stellen of personen niet 
op deze lijst staan, kan het Register NRO geen garantie vooraf geven dat het diploma van betreffende 
personen via deze overgangsregeling geldig is voor toelating tot het register. Dezelfde betreffende ei-
sen zullen dan t.z.t. individueel toegepast worden. De bewijsvoering is aan de kandidaat-registerleden. 
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Eventuele kosten van het NRO voor deze beoordeling dienen vooraf door betreffend kandidaat-
registerlid te worden voldaan. 

8. Diegenen die niet aan deze eisen van deze overgangsclausule voldoen en diegenen die wel op voor-
noemde limitatieve lijst staan, maar later dan de berekende datum als bedoeld in lid 5 hun diploma be-
halen, hebben met betreffend diploma op basis van deze overgangsclausule geen toegang tot het re-
gister NRO. Men dient een diploma geldig volgens de nieuwe erkenningscriteria te overleggen. 

 
Artikel B17  
De voorlopig erkende opleidingsinstituten als bedoeld in artikel B15 zijn 

a. Flanders International College of Osteopathy (FICO), Langestraat, 37, B - 9150 Kruibeke, België; 
b. The International Academy of Osteopathy (IAO), Klein Dokkaai 3-5, B – 9000 Gent, België; 
c. College Sutherland, Hugo de Grootkade 30 – 38, 1052 LT Amsterdam, Nederland. 
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Besluit nascholing osteopathie 
(behorend bij Erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie) 

 
 
ex artikel 1 van het “Reglement Registratiecommissie Nederlands Register voor Osteopathie” 
  en  
ex artikel 1 van het “Reglement Accreditatiecommissie Nederlands Register Osteopathie” 
  en 
ex artikel 10 en artikel 18 van het “Reglement College voor Osteopathie”. 
 
 

Osteopathie 
Artikel C1  
Osteopathie is een wijze van onderzoek, diagnostiek en behandeling. Deze methodiek is beschreven in 
“Beroepscompetentieprofiel Osteopathie” en is vastgesteld door het College voor Osteopathie, gehoord de 
Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en de Nederlandse Register voor Osteopathie. 

 

 
Besluit nascholing osteopathie 

Artikel C2  
Het Besluit Opleiding Osteopathie maakt integraal onderdeel uit van de Erkenningscriteria opleiding en na-
scholing osteopathie, nader te noemen Erkenningscriteria. 
 
 

Doelstelling 
Artikel C3  
De doelstelling van nascholing is het behouden c.q. verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden 
van de bij het NRO geregistreerde osteopaat d.m.v. het onderhouden, verbeteren en actualiseren van de 
algemene kennis, vaardigheid en attitude welke nodig is om goed en veilig te kunnen werken als osteopaat 
in Nederland. 
 
 

Categorieën van geaccrediteerde activiteiten 
Artikel C4  

 Accreditatiepunten kunnen op verschillende manieren worden behaald. Dit artikel beschrijft de verschil-
lende soorten activiteiten waarmee aan deze eis voldaan kan worden.  

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke en vakoverstijgende activiteiten.  

 Aan een belangrijk deel van de vakinhoudelijke activiteiten worden extra eisen gesteld. Dit betreft de 
basisactiviteiten welke bestaan uit voor iedere osteopaat belangrijke basisvaardigheden. Een deel van 
de totale hoeveelheid accreditatiepunten dient verplicht in dit deel behaald te worden. Alle overige vak-
inhoudelijke activiteiten vallen buiten dit basisdeel. Per nascholing kan de accreditatiecommissie de 
toegewezen punten over de beide categorieën verdelen. 

 De eisen aan al deze soorten activiteiten worden uitgewerkt in artikel C5 t/m C7. 
 
De te accrediteren activiteiten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 
1. Osteopathie gerelateerde vakinhoudelijke activiteiten 

a. Basis activiteiten 
1. Osteopathie gerelateerde nascholing of symposia waarvan de inhoud bestaat uit onderwerpen 

die handelen over de osteopathische geneeskunde zoals beschreven in het beroepscompeten-
tieprofiel waarbij de nadruk ligt op pathologie, differentiaaldiagnostiek en safety (rode vlaggen). 

2. Algemeen geneeskundige nascholing, Dit is alle vakinhoudelijke nascholing die erkend is door 
een van de bij de KNMG aangesloten organisaties of accreditatieorganen. 

3. Het volgen van (periodieke) nascholing in reanimatie/AED die erkend is door een van de bij de 
KNMG of het KNGF aangesloten organisaties of accreditatieorganen. 

b. Overige activiteiten 
1. Osteopathie gerelateerde nascholing of symposia waarvan de inhoud bestaat uit onderwerpen 

die handelen over de osteopathische geneeskunde zoals beschreven in het BCP, anders dan 
de vakken zoals bedoeld in lid 1.a.1. 
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2. Vakdocent aan door de Registratiecommissie NRO erkende osteopathie opleidingen en/of 
NRO geaccrediteerde nascholingen. 

3. Bijdrage aan een vakinhoudelijk boek 
4. Vakinhoudelijke publicatie in een vakgerelateerd tijdschrift 
5. Begeleiden van stagiaires 
6. Thesisbegeleider van afstudeeropdrachten aan een door de Registratiecommissie NRO erken-

de osteopathie-opleiding 
7. Aantoonbare bijdrage aan osteopathisch wetenschappelijk onderzoek 
8. Aantoonbare bijdrage aan osteopathische richtlijn ontwikkeling  

 
2. Osteopathie gerelateerde vakoverstijgende activiteiten 

a. Algemene ledenvergadering van de NVO 
b. Deelnemen aan door de NVO en het NRO formeel ingestelde commissies, organen en werkgroe-

pen 
c. Functioneren als bestuurslid van NVO of NRO 

 
 

Eisen aan osteopathie gerelateerde vakinhoudelijke basisactiviteiten 
Artikel C5   
Basisactiviteiten zoals bedoeld in artikel C4 lid 1a moeten voldoen aan de volgende eisen: 
1. Vakinhoudelijke scholing dient te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de beroepscode en het 

beroepscompetentieprofiel (BCP) 
2. Scholingsactiviteiten dienen: 

a. rekening te houden met bestaande inzichten en nieuwe ontwikkelingen 
b. zoveel als mogelijk evidence based zijn. Beoordelingsrichtlijn hiervoor is de beschrijving in het Be-

roepscompetentieprofiel, hoofdstuk 9.1a “Wetenschappelijke basis van het onderwijs” 
 
Toelichting: 
De bedoelde tekst van hoofdstuk 9.1a “Wetenschappelijke basis van het onderwijs” is: 
Opleidingen dienen er naar te streven hun onderwijs te baseren op schriftelijke weergaves van de onderwezen osteopathie. 
Gesteld kan worden dat opleidingen hun keuzes zo veel als mogelijk dienen te onderbouwen en te kunnen verantwoorden.  
Aandacht voor deze problematiek juist in het onderwijs is van wezenlijk belang voor de wetenschappelijke ontwikkeling van 
de osteopathie. 
Hieruit volgen de volgende richtlijnen: 

 Gestreefd dient te worden naar onderbouwing van elk onderwezen feit. 

 Docenten dragen er zorg voor dat zij bibliografieën toevoegen aan hun syllabi en dat deze op regelmatige basis geüp-
date worden naar de laatste stand van wetenschap en publicaties. 

 In de kwalitatieve onderwijsevaluaties van de onderscheiden lessen en het onderwijsmateriaal dient hier duidelijk aan-
dacht aan besteed te worden. 

 Opleidingen dienen aantoonbaar te streven naar uitbreiding van de onderbouwing van de zaken die men onderwijst. 
Scholen dienen voorgaande stevig te verankeren in hun algemene onderwijsontwikkeling. 

   
c. minimaal op post-HBO niveau te zijn 

3. De leerdoelen dienen duidelijk te worden omschreven 
4. De doelgroep dient duidelijk omschreven te zijn en beperkt zich in alle gevallen tot uitsluitend osteopa-

ten D.O.-MRO
®
 (NRO), of osteopaten D.O. (NOF) of buitenlandse osteopaten D.O. die op gelijkwaardig 

niveau geregistreerd staan in een buitenlands register osteopathie.  
a. Uitzondering is een algemeen medische nascholing waarbij de doelgroep soms kan bestaan uit 

meer disciplines. 
b. Beoordeling van de gelijkwaardigheid van betreffend buitenlands register is de taak van de Regi-

stratiecommissie NRO. 
c. Afwijkingen van deze eis m.b.t. de doelgroep kunnen leiden tot een lagere of zelfs geen toekenning 

van accreditatiepunten. 
5. De nascholing dient toegankelijk te zijn voor alle osteopaten D.O.-MRO

®
. Alleen een maximering van 

het aantal deelnemers is toegestaan. 
6. In de voorinformatie en werving van cursisten wordt in de PR-materialen en/of de aan de cursus voor-

afgaande correspondentie van cursusaanbieder aan cursist informatie verstrekt waarin: 
a. een representatieve samenvatting van de cursusinhoud 
b. een beschrijving van de leerdoelen 
c. een beschrijving van doelgroep en het ingangsniveau 
d. het maximaal aantal deelnemers 
e. een beschrijving van de didactische werkwijze (hoorcollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstrai-

ning, etc.) 
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f. een lijst van de docenten 
1. osteopathie gerelateerde onderwerpen mogen uitsluitend gedoceerd door een osteopaat D.O. 

met aantoonbaar relevante, voldoende en actuele kennis en ervaring met de inhoud van de 
lesstof. Dit is toetsbaar door middel van bijvoorbeeld publicaties en/of een curriculum vitae 
waaruit relevante ervaring of reeds gegeven cursussen blijken. Indien in Nederland actief is de 
osteopaat-docent geregistreerd als D.O.-MRO

®
 (NRO) of D.O. (NOF) Indien de osteopaat-do-

cent geen praktijk in Nederland voert, maar in het buitenland werkzaam, dan dient deze inge-
schreven te zijn in een gelijkwaardig beroepsregister van dat land. Lid 4b is van overeenkom-
stige toepassing. 

2. algemeen geneeskundige onderwerpen of medische basisvakken die voorkomen in het be-
roepscompetentieprofiel, kunnen door een vakspecialist worden gegeven. Dit is een arts of een 
therapeut met minimaal HBO niveau die aantoonbaar relevante, voldoende en actuele kennis 
en ervaring heeft met de inhoud van de lesstof. Dit is toetsbaar door middel van bijvoorbeeld 
publicaties en/of een curriculum vitae waaruit relevante ervaring of reeds gegeven cursussen 
blijken. 

g. een beschrijving van het lesprogramma (aantal dagen, lesuren en indien van toepassing een op-
somming van de te geven vakken) 

h. een beschrijving van de cursuslocatie 
7. Een syllabus is verplicht en dient uiterlijk bij aanvang van de cursus aan alle deelnemende cursisten 

uitgereikt te zijn. De syllabus is minimaal voorzien van: 
a. de naam van de auteur(s) en docent(en)  
b. een duidelijke beschrijving van de leerdoelen  
c. representatieve theoretische uitwerking die de lesinhoud weerspiegelt 
d. actuele literatuurlijst met vermelding van alle gebruikte bronnen  
De syllabus is voor de accreditatiecommissie indien gewenst op elk moment vanaf de accreditatieaan-
vraag en tevens ook achteraf opvraagbaar. 

8. Het lesprogramma dient duidelijk (aantal dagen, lesuren en indien van toepassing een opsomming van 
de te geven vakken met de daarbij behorende docenten) omschreven te worden  

9. De relatie met een eventuele sponsor dient voor de commissie en de deelnemers duidelijk te zijn en 
mag de organisatoren niet beperken. Daartoe dient men zich aan de volgende regels te houden:  
a. aan sponsoren is uitsluitend naamsvermelding toegestaan. 
b. merknamen van producten en productinformatie komen niet voor op convocaties, folders, syllabi, 

werkmappen, audiovisuele en andere leermiddelen. 
c. de algemene bedrijfsnaam van eventuele sponsoren mag wel vermeld worden op de convocaties 

en folders vooraf en als eenmalige vermelding (met dank aan de volgende sponsors o.i.d.) voorin 
de syllabi en andere leermiddelen.  

d. presentatie van producten en productinformatie is alleen toegestaan buiten de cursusruimte of in 
een van de cursusruimte afgescheiden gedeelte.  

e. enkelvoudige producten worden aangeduid in generieke termen en niet met hun merknaam. Sa-
mengestelde producten mogen met hun merknaam aangeduid worden.  

10. De cursusorganisator verplicht zich een schriftelijke eindevaluatie onder de cursisten af te nemen.  
a. De evaluatie dient minimaal de volgende items te bevatten: 

1. per lesuur de kwaliteit van de inhoud, van de docent, en van de lesmethode, kwantitatief mini-
maal op een 4-puntsschaal 

2. de kwaliteit van de organisatie, kwantitatief minimaal op een 4-puntsschaal. 
3. Een open vraag c.q. ruimte voor toelichting 

b. De accreditatiecommissie heeft recht op het ontvangen van de evaluatie indien zij daar om vraagt. 
Niet voldoen aan deze eis kan tot gevolg hebben dat de scholingsaanbieder (tijdelijk) voor nieuwe 
accreditaties wordt uitgesloten. 

c. Een format voor een evaluatieformulier is digitaal beschikbaar en is te downloaden op de NRO-
website. 

 
 

Eisen aan osteopathie gerelateerde vakinhoudelijke overige activiteiten 
Artikel C6 
Overige activiteiten als bedoeld in artikel C4 lid 1b. dienen te voldoen aan de volgende eisen: 
1. Voor alle vakinhoudelijke overige scholingsactiviteiten gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel 

C5 lid 1 t/m 10 
2. Vakdocent aan één der NRO erkende osteopathie opleidingen: hiervan dient een bewijs in de vorm van 

een contract met de opleiding overlegd te worden. 
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3. Een vakinhoudelijke publicatie moet worden voorgelegd aan de accreditatiecommissie middels een be-
wijsexemplaar. De publicatie kan het resultaat zijn van eigen onderzoek, of van deelname aan een al of 
niet in multidisciplinair verband verricht wetenschappelijk werk. Om voor het toekennen van punten van 
een publicatie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria: 
a. de inhoud hoort tot het BCP en/of bevat nieuwe inzichten welke de bestaande inzichten binnen de 

osteopathie kunnen vergroten; 
b. de publicatie dient origineel te zijn, niet het uitsluitend overnemen van het gedachtegoed van ande-

ren; 
c. de auteur heeft een aantoonbare eigen inbreng gehad, met name bij deelneming aan multidiscipli-

nair verricht onderzoek of publicatie; 
d. de publicatie bevat een heldere probleemstelling; 
e. de publicatie bevat, indien van toepassing, een overzichtelijke en heldere beschrijving van de on-

derzoeksmethodieken en -materialen en conclusies; 
f. de publicatie bevat literatuurverwijzingen; 
g. de publicatie is opgenomen in een algemeen erkend en toegankelijk tijdschrift of boek; 

4. Schrijven/publiceren vakinhoudelijk boek welke de bestaande inzichten binnen de osteopathie kunnen 
vergroten. De inhoud betreft de osteopathie zoals beschreven in het BCP en/of met nieuwe osteopathi-
sche inzichten . Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.  

5. Begeleiden van stagiaires: de aanvrager kan aantonen dat hij/zij stagebegeleider is door middel van 
een verklaring van de betreffende door de Registercommissie NRO erkende opleiding.  

6. Thesisbegeleider van afstudeeropdrachten: de aanvrager kan aantonen dat hij/zij thesisbegeleider is 
door middel van een verklaring van de betreffende door de Registercommissie NRO erkende opleiding 
én door het overleggen van de betreffende afstudeeropdracht. 

 
 

Aan osteopathie gerelateerde vakoverstijgende activiteiten 
Artikel C7 
1. Vakoverstijgende activiteiten zoals bedoeld in artikel C4 lid 2 moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a. Bezoek algemene ledenvergadering van de NVO: controle via een aanwezigheidsregistratie. 
b. Deelname aan door de NVO en/of het NRO formeel ingestelde commissies, organen en/of werk-

groepen, of lidmaatschap van het bestuur van de NVO of het NRO: de NVO en het NRO leveren 
eenmaal per jaar een lijst aan met daarop de namen van de leden, die in deze commissies, orga-
nen en werkgroepen participeren. 

 
 

Puntentoekenning 
Artikel C8 
Voor bovenvermelde activiteiten gelden de volgende eisen en/of de volgende puntentoekenning: 
1. wanneer volledig erkend telt één klokuur als 1 accreditatiepunt. Pauzes worden niet meegeteld. 
2. minimaal 35 van de in totaal 70 vereiste accreditatiepunten per registratieperiode moeten worden be-

haald met basisactiviteiten zoals bedoeld in artikel C4.1.a 
3. het volgen van (periodieke) nascholing in reanimatie/AED levert 2 accreditatiepunten per gehele cursus 

op met een maximum van 4 accreditatiepunten per registratieperiode. 
4. een vakdocent van door het NRO geaccrediteerde nascholingen kan voor een door hem/haar gegeven 

(na)scholing osteopathie maximaal 7 uur per jaar als nascholing erkend krijgen indien er minimaal 3,5 
uur les gegeven is. 

5. aan het gepubliceerde artikel worden 2 accreditatiepunten toegekend per artikel (maximaal 6 punten 
per jaar). 

6. voor het schrijven van een boek worden 20 accreditatiepunten toegekend. 
7. voor puntentoekenning dient een stagebegeleider een stagiaire binnen een periode van 12 maanden 

minimaal 10 weken te begeleiden. Er worden 5 accreditatiepunten toegekend per stageperiode met een 
maximum van 15 accreditatiepunten per registratieperiode. 

8. voor thesisbegeleiding worden 4 accreditatiepunten per thesis toegekend (max. 12 punten per registra-
tieperiode). 

9. aantoonbare relevante bijdrage aan osteopathisch wetenschappelijk onderzoek: 5 punten per onder-
zoek. 

10. aantoonbare bijdrage aan osteopathische richtlijnontwikkeling. 5 punten per bijdrage. 
11. een ALV van de NVO: 1 punt per bezochte ledenvergadering. 
12. leden van officiële colleges/commissies/organen/werkgroepen: 2 punten per jaar (ongeacht het aantal 

colleges/commissies/organen/werkgroepen). 
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13. bestuursleden NVO/NRO: 10 punten per jaar (ongeacht of men ook in meerdere colleges/commissies/ 
organen/werkgroepen zit) 

 
 

Wijziging Besluit nascholing osteopathie  
Artikel C9 
Dit Besluit kan, als onderdeel van de Erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie, gewijzigd wor-
den bij besluit van het College voor Osteopathie, gehoord het bestuur van het NRO, de Registratiecommis-
sie NRO, de Accreditatiecommissie NRO, het College van Beroep Osteopathie, en het bestuur van de 
NVO. 
 
 

Overgangsregeling Besluit nascholing osteopathie 
Artikel C10 
De overgangsregeling voor de telling van erkende nascholing wordt als “Beleidsregel RC overgangsrege-
ling wijze van telling n.a.v. wijziging erkenning nascholing per <ingangsdatum>” opgenomen in het 
Reglement registratiecommissie NRO. 
 
 
 
Ingangsdatum 
Dit nieuwe reglement gaat in per 140101 uiterlijk 20140701, en vervangt alle voorafgaande dienaangaande 
NRO-regelgeving. 
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Historie van dit reglement 
 
 
1-1-2007 

 Dit reglement is voor de eerste keer ingegaan per 1-1-2007. Deze erkenningscriteria vervangen het 
voorlopige Reglement erkenningscriteria opleiding Osteopathie zoals aangenomen op de ledenverga-
dering van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie d.d. 7 maart 2005. 

  
 
1-10-2010 

 Per 1-10-2010 is artikel C13 uitgebreid met een lid 4 en 5: 
4. Voor osteopaten die als stagebegeleider erkend zijn volgens de regels van het “Besluit opleiding 

osteopathie” van het “Reglement Erkenningscriteria opleiding en nascholing Osteopathie” geldt met 
terugwerkende kracht tot 1-1-2009 een nascholing dan wel een gestructureerde uitwisseling betref-
fende het stage begeleiden die georganiseerd is door het betreffende erkende opleidingsinstituut 
als nascholing praktijkmanagement. 

5. Registerleden die conform lid 4 als stagebegeleider erkend zijn kunnen voor deelname aan betref-
fende nascholing of uitwisselingsbijeenkomsten maximaal 14 uur per 5 jaar als nascholing praktijk-
management erkend krijgen. 

 
1-1-2011 

 Per 1-1-2011 is artikel C7, lid 1, gewijzigd naar de huidige versie. 
o Oorspronkelijk:  

Artikel C7 
Nascholingscursussen welke ter accreditatie worden aangeboden zullen beoordeeld worden 
op basis van de volgende eisen:  
7. De doelgroep dient duidelijk beschreven te zijn. Onder andere is daartoe beschreven welk 

niveau van kennis en vaardigheid bij de deelnemers aanwezig wordt verondersteld. Voor 
volwaardige erkenning dient de doelgroep te bestaan uit osteopaten met een erkende op-
leiding. Lagere toegangscriteria zullen kunnen leiden tot lagere urenerkenning dan het fei-
telijke aantal lesuren. 

o Nieuw:  
Artikel C7 
Nascholingscursussen welke ter accreditatie worden aangeboden zullen beoordeeld worden 
op basis van de volgende eisen:  
1. De doelgroep dient duidelijk beschreven te zijn. Onder andere is daartoe beschreven welk 

niveau van kennis en vaardigheid bij de deelnemers aanwezig wordt verondersteld. Voor 
erkenning dient de doelgroep te bestaan uit osteopaten met een erkende opleiding.  

 
 
1-1-2014 uiterlijk 1-7-2014 

 Per 1-1-2014 uiterlijk 1-7-2014 is er een integrale wijziging op veel artikelen van het deel Besluit na-
scholing osteopathie. De vorige versie is geldig tot voornoemde datum min 1 dag waarbij in de nieuwe 
versie de overgangsregeling beschreven staat. 

 
 


