
 

 

 

 

t.a.v. Raad van Bestuur erkende zorginstellingen voor de opleiding 

kinderoncologieverpleegkundige 

Onderwerp: Toelichting werkwijze CZO-opleiding kinderoncologieverpleegkundige 

Doorkiesnummer: 030 273 92 08 26  

Datum: februari 2018 

 

Geachte heer, mevrouw, 

De afgelopen periode hebben mij en de opleidingscommissie informeel geluiden bereikt over 

behoefte aan actie vanuit het CZO in verband met het onterecht diplomeren van 

kinderoncologieverpleegkundigen. Daarom wil ik u middels deze brief nogmaals informeren over het 

beleid dat het CZO hanteert bij opleidingen die nieuw toetreden tot het CZO en wat dit betekent voor 

diplomeren met een CZO-erkenning. 

Toetreden tot het CZO 

Opleidingen die toetreden tot het CZO worden door het CZO beschouwd als nieuwe opleiding 

waarvoor het ‘besluit nieuwe opleidingen’ van toepassing is. Dit besluit regelt een startdatum 

van CZO-diplomering zodat duidelijk is vanaf wanneer er voor deze opleiding gediplomeerd kan 

worden. Op deze wijze is het eenduidig vanaf welk moment er kan worden gediplomeerd met 

een CZO-diploma en dus voor de betrokken partijen duidelijk dat er sprake is van twee periodes. De 

periode voordat er sprake was van toetsing door het CZO en de kandidaten bij voltooiing van de 

opleiding een ‘huisdiploma’ hebben ontvangen en de periode dat de opleiding formeel onder het CZO 

valt. 

Werkwijze behandeling erkenning en diplomering 

Zodra de CZO-opleidingseisen en het aanvraagformulier erkenning van de nieuwe CZO-opleiding zijn 

gepubliceerd op de website van het CZO, is het voor instellingen mogelijk een erkenningsaanvraag in 

te dienen. 

Het aanvragen van een CZO-diploma is mogelijk vanaf één jaar nadat de CZO—opleidingseisen voor 

de opleiding zijn gepubliceerd1. Dit betekent concreet dat studenten die vanaf die datum in opleiding 

zijn gegaan, konden diplomeren met een CZO-diploma vanaf 31 maart 2017. Deze datum van 

diplomering gold niet voor studenten die een verkort opleidingstraject hebben gevolgd op basis van 

vrijstellingen/EVC’s2. 

Indien de erkenning binnen een half jaar na publicatie van de CZO-opleidingseisen is ingediend, geldt 

dat de studenten, die gestart zijn vanaf 31 maart 2016, een CZO-diploma ontvangen zodra de 

instellingen zijn erkend (praktijkopleider en theorieaanbieder). Indien de student eerder diplomeerde 

dan de erkenning is afgegeven, is het CZO-diploma alsnog verstrekt zodra de erkenning is afgegeven3. 

 

 

 

1 De CZO-opleidingseisen voor de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige zijn op 31 maart 2016 gepubliceerd. 

2 Hiervoor wordt de startdatum i.r.t. de toelichting op de EVC’s in de studentenregistratie als uitgangspunt gehanteerd. 



Om in aanmerking te komen voor een CZO-diploma moet verder aan alle reguliere eisen worden 

voldaan overeenkomstig het ‘Diplomabesluit’. 

Op basis van bovenstaande werkwijze zijn vanaf 31 maart 2017 CZO-diploma’s afgegeven voor deze 

opleiding. 

 

Foutief afqegeven CZO-diploma’s 

Volgens de CZO—studentenregistratie zijn er twee CZO-diploma’s onterecht afgegeven aan 

kandidaten die op basis van de startdatum van de opleiding (1 september 2015) niet in aanmerking 

hadden mogen komen voor het CZO—diploma4. Deze onjuistheid is het CZO aan te merken en 

hiervoor bied ik mijn excuses aan. Dit betekent niet dat het CZO hierop zal voortborduren in de 

diploma-afgifte. Kandidaten met dezelfde of eerdere startdatum en kandidaten met een startdatum in 

de periode tussen 1 september 2015 en de CZO—startdatum, kunnen hieraan dan ook geen rechten 

ontlenen. 

Kandidaten die eerder gestart zijn met de opleiding dan de CZO-opleidingseisen zijn gepubliceerd, 

kunnen ook niet alsnog middels een EVC-traject het CZO-diploma verkrijgen. De kandidaat heeft 

immers het opleidingstraject succesvol doorlopen en dat is door u als instelling bekrachtigd middels 

een ‘huisdiploma’. 

De publicatiedatum staat vermeld op de website van het CZO. Hiernaar kan een kandidaat verwijzen 

wanneer hij/zij in een situatie komt waarbij een toelichting wenselijk is dat hij/zij niet over een CZO-

diploma beschikt. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

drs. K. Boonstra 

directeur-bestuurder CZO 

 

 

 

 

 

cc. Contactpersoon erkenningen en audits (CEA) 

 

 

 

 

3 De datum op het CZO-diploma is dan overeenkomstig de datum erkenning. 

4 NB: hier wordt dus geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. 

 

 

 


