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Artikel 1:   

Opleidings- of exameninstellingen kunnen op grond van artikel 8 DSI Accreditatiereglement bij DSI 

een verzoek indien om een permanente educatie programma te laten accrediteren.  

 

Artikel 2:   

Deze regeling is van toepassing op bezwaren gericht tegen een besluit van de DSI 

Accreditatiecommissie zoals bedoeld in artikel 8.4 DSI Accreditatiereglement, laatste bullet om geen 

accreditatie te verlenen. 

 

Artikel 3:   

Op grond van artikel 8.6 DSI Accreditatiereglement kan de opleidings- of exameninstelling binnen 

veertien dagen na dagtekening van het besluit tot afwijzing van het accreditatieverzoek schriftelijk 

bezwaar maken bij het Bestuur van DSI.  

 

Artikel 4:  

Het bezwaarschrift van de opleidings- of exameninstelling dient de gronden van het bezwaar te 

bevatten. DSI bevestigt schriftelijk aan de indiener van het bezwaar de ontvangst van het bezwaar.  

 

Artikel 5:  

Voor een te behandelen bezwaar kan het Bestuur besluiten tot het samenstellen van een commissie.  

Het Bestuur zal een bezwaarschrift in de eerstvolgende vergadering behandelen.  

Het Bestuur kan de indiener van het bezwaar oproepen om het bezwaarschrift mondeling toe te 

lichten.  

 

Artikel 6:  

Het Bestuur beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het bezwaar.   

Het Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien bij een stemming de stemmen staken, 

beslist de voorzitter.  
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Artikel 7:  

Het bestuur kan besluiten om het bezwaar van de opleidings- of exameninstelling gegrond of 

ongegrond te verklaren.  

Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard dan is het besluit van de Accreditatiecommissie om 

de accreditatie niet te verlenen onherroepelijk geworden.  

Indien het Bestuur besluit om het bezwaar gegrond te verklaren dan zal door DSI alsnog accreditatie 

worden verleend aan het permanente educatie programma.  

 

Artikel 8:  

De indiener van het bezwaar en de DSI Accreditatiecommissie ontvangen een afschrift van het besluit 

van het Bestuur.  

 

Artikel 9:  

Deze regeling is vastgesteld door het Bestuur en kan door het Bestuur worden gewijzigd.  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 december 2019.  

 

 


