
 

 
 

 
Vragen & antwoorden 

 

Tijdens het lunchcafé werden in de chat vragen gesteld. Een heel aantal vragen is beantwoord, 
mondeling of in de chat.  

 
Heeft u straks (na publicatie van de geactualiseerde pagina) toch nog een vraag, stel die dan via 

info@czo.nl 
 

Hieronder zijn de vragen die niet (volledig) aan bod kwamen, voorzien van een antwoord.  

 
Wanneer gaat het nieuwe ICT-systeem live?  
Om flexibel opleiden in de organisaties goed te ondersteunen, ervoor te zorgen dat studenten straks 
de juiste diploma’s en certificaten ontvangen en er zeker van te zijn dat ook bijvoorbeeld de gegevens 

voor de beschikbaarheidbijdrage kloppen, wordt een nieuw ICT-systeem gebouwd.  

Dat is een flinke klus. De laatste onderdelen worden momenteel afgerond en verfijnd. Vanaf begin 
april start een interne en externe testfase. 

 
Op 21 april besluiten we definitief – go/no go-besluit – of de geplande livegang op 15 mei doorgaat. 

Vanaf dan kunnen gebruikers werken of registreren in het nieuwe systeem, dat – net als nu – straks 
te vinden op czo.nl onder ‘mijnczo’. 

 

Komen er na '26 ook audits?  
Ja, audits blijven onderdeel uitmaken van het vernieuwde toezicht. 

 
Vervalt de erkenning van de leerplaatsen binnen een zorgorganisatie?  
Ja, binnen het systeemtoezicht zal niet meer op leerplaatsniveau worden getoetst. In de 

overgangsfase kan hier nog wel aandacht aan worden besteed.  
 

We bieden EPA-gerichte EHLH-opleiding aan, niet erkend. We willen wel een CZO-diploma 
voor deze PIO’s, hoe kunnen we dat bewerkstelligen? 
Er is een toelatingsprocedure en toetsingskader in de maak die de Adviesraad van het CZO zal 

vaststellen voor het toelaten van nieuwe EPA's en/of leerroutes. Houd de website en nieuwsbrief dus 
in de gaten.   

 
Mogelijk gemist, maar geldt hetzelfde uitgangspunt voor de opleidingsinstellingen/ 
theorieopleiders t.a.v. starten met nieuwe opleidingen die ze voorheen niet hadden? 
Voor theorieopleiders geldt dezelfde erkenningsprocedure voor het aanbieden van een EPA-gerichte 

opleiding als voor zorgorganisaties. Is de organisatie eenmaal erkend voor een CZO-opleiding of 

leerroute dan geldt die erkenning ook voor het aanbieden van andere CZO-erkende opleidingen of 
leerroutes.  

 
In het kader van bouwen van de verschillende leerroutes: in de EPA Bibliotheek ontbreekt 
een aantal (NA) EPA's, waarom is dat? Is dit bij jullie bekend? 
De NA-EPA’s horen formeel niet bij het CZO-stelsel. Bij het evalueren van de EPA’s per cluster wordt 
opnieuw naar de NA-EPA’s gekeken.  

 
Er zijn kaders opgesteld voor het EPA-portfolio. 

https://www.czoflexlevel.nl/publicatie/programma-van-eisen-e-portfolio-epa-gerichte-opleidingen/ 
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