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Versie 1.1. Bijgesteld per 1 juli 2022 

Overgang van de oude naar de nieuwe opleidingseisen   

Inleiding 

CZO Flex Level, het programma van de NVZ en de NFU, is volop aan het werk om een 

toekomstbestendig, flexibel en samenhangend opleidingsstelsel te ontwikkelen waarin opleidingen 

snel kunnen meebewegen met de (arbeids)marktontwikkelingen. Op 1 januari 2023 draagt CZO Flex 

Level de architectuur van het opleidingsstelsel over aan het CZO.  

 

De opleidingseisen van de opleidingen in de clusters acute zorg, moeder-kindzorg en langdurige zorg 

zijn herzien, zodat deze aansluiten bij het opleidingsstelsel. Vanaf het moment van publicatie kan 

worden opgeleid op basis van deze nieuwe opleidingseisen, op basis van de Entrustable Professional 

Activities (EPA’s) en kan de specialisatie of opleiding worden afgesloten met een CZO-certificaat of 

CZO-diploma. Het CZO certificeert de basis- en kern-EPA’s en registreert de specifieke EPA’s en de 

EPA’s die los worden behaald op supervisieniveau 4.  

 

De opleidingseisen van de opleidingen die zijn ingericht volgens het nieuwe opleidingsstelsel zijn 

herzien. Deze zijn de te vinden op de website van het CZO. Voor zorgorganisaties en 

opleidingsinstituten die de CZO-opleidingen vormgeven volgens het nieuwe opleidingsstelsel, geldt 

een overgangsregeling. 

 

Voor de CZO-opleidingen, die op dit moment niet zijn ingericht volgens de EPA’s, is deze regeling niet 

van toepassing.   

 

Overgangsregeling  

1. Reikwijdte en duur 

1.1. Deze overgangsregeling geldt voor alle CZO-opleidingen die gebaseerd zijn op de EPA’s op basis 

van het programma CZO Flex Level (hierna ‘het programma’).  

1.2. Deze overgangsregeling geldt tot 1 oktober 2023.  

2. Erkenningen 

2.1.  Het CZO maakt onderscheid tussen de erkenningen op basis van:  

• De opleidingseisen ‘oude stijl’. Hieronder verstaat het CZO de opleidingen die niet zijn 

ingericht volgens de EPA’s en voorafgaand aan de herziening van het opleidingsstelsel 

werden aangeboden (hierna erkenning ‘oude stijl’).  

• De opleidingseisen ‘CZO Flex Level’. Hieronder verstaat het CZO de opleidingen die 

ingericht zijn volgens de EPA’s (hierna erkenning ‘CZO Flex Level’).    

2.2. Alle zorgorganisaties en opleidingsinstituten die erkend zijn voor één of meerdere opleidingen, 

behouden in ieder geval de CZO Flex Level-erkenning tot een herbeoordeling heeft 

plaatsgevonden overeenkomstig de vernieuwde toezichtskader en de opleidingseisen.    

2.3. Voor alle opleidingen geldt dat de zorgorganisaties en opleidingsinstituten gedurende de 

overgangsfase, de erkenning voor de opleiding ‘oude stijl’ behouden. Hierbij geldt dat: 

• Uiterlijk vanaf 1 januari 2023 op basis van EPA’s opgeleid moet worden voor het cluster 

acute zorg. 

• Uiterlijk vanaf 1 oktober 2023 op basis van EPA’s opgeleid moet worden voor de clusters 

moeder-kindzorg, langdurige zorg en medisch ondersteunend (MOO).  

Dit betekent dat: 

- Studenten acute zorg zich vanaf 1 januari 2023 niet meer kunnen inschrijven voor 

https://www.czoflexlevel.nl/
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                       de opleiding ‘oude stijl’. 

- Studenten moeder-kindzorg en langdurige zorg zich vanaf 1 oktober 2023 niet meer  

kunnen inschrijven voor de opleiding ‘oude stijl’. 

- De laatste student ‘oude stijl’ acute zorg, moeder-kindzorg en langdurige zorg -   

zonder vertraging - diplomeert in het najaar van 2024. 

- De erkenning ‘oude stijl’ vervalt per 31 december 2024.  

- Studenten van de initiële medisch ondersteunende opleidingen zich vanaf 1   

oktober 2023 niet meer kunnen inschrijven voor de opleiding ‘oude stijl’.   

- De laatste student ‘oude stijl’ initiële medisch ondersteunende opleidingen – zonder  

vertraging - diplomeert in het najaar van 2026.  

- De erkenning ‘oude stijl’ vervalt per 31 december 2026.  

3. Studentenregistratie 

• Studenten die starten met de opleidingen gebaseerd op EPA’s (versie 2.0) kunnen zich 

inschrijven, als de erkende zorgorganisatie en het opleidingsinstituut middels het 

meldingsformulier een ‘CZO Flex Level’-erkenning hebben ontvangen (zie 4). 

• Het CZO-diploma of CZO-certificaat staat voor het behalen van de opleiding, 

overeenkomstig de herziene opleidingseisen (versie 2.0). Dit is zichtbaar op het CZO-

diploma of -certificaat.   

• De EPA-registratie heeft net als het CZO-diploma en -certificaat civiel effect. 

• Registratie van een losse EPA’s is alleen mogelijk als deze EPA op supervisieniveau 4 is 

behaald en de zorgorganisatie de kandidaat bekwaam heeft verklaard.  

4. Melding opleiden volgens de herziene opleidingseisen  

• De erkende zorgorganisaties en opleidingsinstituten die starten met de implementatie van 

het opleidingsstelsel van CZO Flex Level, dienen dit bij het CZO te melden via het 

meldingsformulier.  

• Deze melding is noodzakelijk voor de monitor (zie 5), een correcte registratie van de 

studenten en afgifte van het juiste CZO-diploma of -certificaat. 

• De melding dient voorafgaand aan de start van de opleiding bij het CZO te zijn gedaan 

door de erkende zorgorganisatie en erkend opleidingsinstituut.  

• Op basis van het meldingsformulier krijgt de organisatie een erkenning, gelabeld als ‘CZO 

Flex Level’. Op basis van deze geregistreerde erkenning kunnen studenten zich inschrijven 

en diplomeren. 

5. Monitor CZO 

• Het CZO heeft een monitor ingericht voor de zorgorganisaties en opleidingsinstituten die 

het opleidingsstelsel implementeren.  

• De monitor is tweeledig: 

- De monitor is ontwikkelingsgericht; het meet in hoeverre de herziene opleidingseisen  

      zijn geïmplementeerd in de organisatie.  

- Het beoordeelt de borging van het civiel effect van de opleiding(en) gedurende de   

      overgangsfase.  

• De monitor heeft niet het doel de erkenning in te trekken. De zorgorganisatie of het 

opleidingsinstituut wordt in de gelegenheid gesteld de herziene opleidingseisen zo 

zorgvuldig mogelijk te implementeren met behoud van civiel effect.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYZGJrOtF6QhSYeN_s-X0-RM-bw-caWTbx3YpW97N8wLg8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYZGJrOtF6QhSYeN_s-X0-RM-bw-caWTbx3YpW97N8wLg8A/viewform?usp=sf_link
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6. Niet erkende CZO-opleidingen 

1. Zorgorganisaties en opleidingsinstituten die nog niet voor deze opleidingen zijn erkend, kunnen 

tot 1 januari 2023 een erkenningsaanvraag indienen volgens het Reglement Erkenning CZO 

Opleidingen.  

1.1. De opleiding wordt beoordeeld op basis van de huidige erkenningscriteria en de opleidingseisen 

die passend zijn bij de opleidingsvariant: 

• Opleidingseisen versie 1.0 e.v. - de opleidingseisen op basis waarvan het CZO de 

opleidingseisen in de afgelopen periode heeft getoetst (vanaf 2015).  

• Opleidingseisen versie 2.0 - de opleidingseisen ingericht op basis van de EPA’s.  

1.2. Het CZO besluit uiterlijk voor 1 juli 2023 over lopende erkenningsaanvragen.    

1.3. Als het erkenningsdossier niet kan worden afgerond voor 1 juli 2023, wordt het erkenningsdossier 

gesloten, tenzij belemmering van de voortgang verwijtbaar is aan het CZO.    

 

2. Na 1 januari 2023 kan alleen een erkenning worden aangevraagd op basis van het vernieuwde 

toezichtkader. 

7. Slotbepaling 

• In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder van het 

CZO.  

• Deze overgangsregeling treedt in werking vanaf 12 januari 2021 en wordt tussentijds 

aangevuld en/of aangepast op basis van de ontwikkelingen in het programma en/of 

publicatie van de opleidingseisen van de overige CZO-opleidingen. 

 

 

https://www.czo.nl/opleidingen
https://www.czo.nl/opleidingen

