Accreditatievoorwaarden DSI Permanent Vakbekwaam
DSI accrediteert aanbieders van opleidingen in het kader van Permanent Vakbekwaam. De
accreditatie bestaat uit twee onderdelen:
1. De accreditatie van de aanbieder van opleidingen
2. De Permanent Vakbekwaam accreditatie
Voor het indienen dient de aanbieder gebruik te maken van het ‘Aanvraagformulier Accreditatie van
aanbieder van opleidingen’ en ‘Aanvraagformulier PV-accreditatie’.
De beoordeling van de accreditatie wordt verricht door de DSI Accreditatiecommissie.

1. Voorwaarden accreditatie van de PV-aanbieder
DSI beoordeelt aan de hand van de aangeleverde informatie op kwaliteit en continuïteit. Alleen
aanbieders met een adequate en integere bedrijfsvoering komen in aanmerking voor accreditatie.
1.1 Onderneming
1.1.1 De rechtsvorm van de aanbieder biedt voldoende continuïteitswaarborgen.
1.1.2 De integriteit van bestuurders staat buiten twijfel.
1.1.3 Het beheer van het PV-programma gebeurt adequaat en zorgvuldig.
1.2 Continuïteit
1.2.1 De continuïteit van de aanbieder is in voldoende mate gewaarborgd.
1.3 Kwaliteit
1.3.1 De aanbieder werkt voortdurend aan de ontwikkeling van de kwaliteit van PV
middels een bepaalde systematiek.
1.3.2 De aanbieder beschikt over een evaluatie systematiek van haar aanbod.
1.3.3 De aanbieder borgt dat de voorgeschreven leerdoelen worden bereikt.
1.3.4 Cursisten kunnen laagdrempelig contact opnemen met de aanbieder. De
informatieverstrekking naar cursisten is adequaat. De aanbieder beschikt over een
website en is telefonisch en per e-mail bereikbaar.
1.3.5 De aanbieder beschikt over een klachtenregeling en een bezwaar- en
beroepsprocedure en voert deze adequaat uit.
1.4 Duur
1.4.1 De accreditatie van de aanbieder is vijf jaar geldig, mits de aanbieder aan alle
voorwaarden blijft voldoen. Na afloop van deze periode vindt een heraccreditatie
plaats.
1.4.2 De aanbieder is bij accreditatie en heraccreditatie een vergoeding verschuldigd.
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2. Voorwaarden PV accreditatie
2.1 Algemeen
2.1.1 De aanbieder is door DSI geaccrediteerd (zie voorwaarden accreditatie van de
PV-aanbieder).
2.1.2 Het PV-programma van de aanbieder is doorlopend actueel.
2.1.3 Accreditatie van PV kan voor meerdere functiegroepen (DSI registers)
tegelijkertijd worden aangevraagd en verleend.
2.2 Inhoud
2.2.1 De aanbieder beschikt over een redactieraad c.q. programmaraad van personen
met voldoende kennis over het relevante vakgebied.
2.2.2 De aanbieder beschikt over een adequaat redactieproces in combinatie met de
redactieraad/programmaraad.
2.2.3 In het PV-programma van enig jaar komen alle verplichte onderwerpen uit de
themalijst voor de corresponderende DSI registers in het kalenderjaar na
publicatie van de themalijst aan de orde.
2.2.4 In het PV-programma wordt elk onderwerp uit de themalijst afgesloten met
minimaal één toetsvraag. De toetsvraag is zodanig geconstrueerd dat
aantoonbaar voldaan is aan de geformuleerde leerdoelen en de raadkans ten
hoogste 33,3% is.
2.2.5 De toetsvragen zijn van voldoende toetstechnische kwaliteit.
2.2.6 De aanbieder treft adequate maatregelen om misbruik en fraude met betrekking
tot toetsvragen te voorkomen.
2.2.7 De aanbieder kan aantonen dat alle leerdoelen behaald kunnen worden na het
volgen van het PV-programma.
2.2.8 DSI heeft één keer per jaar het recht om materiaal met betrekking op het thema
‘integriteit’ aan te leveren dat verwerkt dient te worden in de PV-programma’s.
2.3 Rapportage
2.3.1 De aanbieder levert uiterlijk 15 januari van elk kalenderjaar een overzicht met
namen en geboortedata van alle cursisten die minimaal 80% van het programma
hebben behaald. In de rapportage wordt aangegeven voor welk register het
programma is behaald.
2.3.2 De aanbieder levert uiterlijk 1 juli van elk kalenderjaar een overzicht van alle
cursisten (met de namen en geboortedata) die vanaf 1 januari tot 1 juli alsnog
minimaal 80% van het programma hebben behaald.
2.3.3 De aanbieder levert uiterlijk 15 januari van elk kalenderjaar (statistische)
informatie van het totaal aantal cursisten per register met het aantal cursisten dat
80% of meer heeft gehaald , het aantal cursisten dat minimaal 50% heeft
behaald maar nog geen 80% en het aantal cursisten dat minder dan 50% heeft
behaald.
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2.4 Duur
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

De accreditatie van PV is twee jaar geldig en wordt daarna jaarlijks verlengd,
mits de aanbieder aan alle voorwaarden voldoet.
De aanbieder is voor PV eenmalig en daarna jaarlijks een vergoeding aan DSI
verschuldigd.
DSI heeft het recht om na afloop van één kalenderjaar of tussentijds een
onderzoek uit te voeren of de aanbieder voldoet aan de
accreditatievoorwaarden.
DSI kan op basis van de uitkomsten van het onder punt 2.4.3. genoemde
onderzoek de aanbieder verzoeken aanpassingen in haar PV-programma door te
voeren.
Als een aanbieder niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan kan DSI de
accreditatie van PV intrekken na het tweede jaar.

DSI behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden
gepubliceerd op de website van DSI www.dsi.nl.
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