
Beschrijving Permanente Educatie  – 2022 

Permanente educatie  
 
In 2006 is het NIT opgericht met als doel de thanatopraxie in Nederland in een 
wettelijk kader geplaatst te krijgen. Na de eerste jaren van extern opleiden en als NIT examineren 
wordt in 2020 de volgende stap gezet. Er wordt een systeem van permanente educatie (PE-systeem) 
ingericht in. Het NIT (en de Stivu) is verantwoordelijk voor de logistiek en de beoordeling van de 
examinering, de accreditatie van PE-cursussen en de resultatenrapportage aan de thanatopracteur 
en het NIT. Het NIT behoudt de verantwoordelijkheid voor de diplomering en de inschrijving in het 
register voor gecertificeerde thanatopracteurs.  
Hiermee is het NIT een schakel in het proces van kwaliteitsbewaking en speelt het een rol in het 
bekwaam maken van de professional die zich thanatopracteur noemt. Het NIT vertegenwoordigt 
(een deel van de) thanatopracteurs in Nederland.  
 
Voor permanente educatie dienen de uitgangspunten en werkwijze te worden geformuleerd en 
vastgelegd in documentatie die voor iedere betrokkene toegankelijk is. 
 
INLEIDING 
 
Het NIT staat voor de kwaliteit en borging van het examenniveau voor de opleiding tot gecertificeerd 
thanatopracteur. Dit behelst ook de borging van de vakbekwaamheid en kwaliteit van werken nadat 
de geëxamineerde is geslaagd en formeel ook thanatopraxie behandelingen uitvoert. 
Hiertoe is door het NIT/de Stivu een registratiesysteem opgezet waarin wordt vastgelegd of de 
gecertificeerde thanatopracteur aan alle eisen van vakbekwaamheid en voldoende bijscholing 
(volgens de PE-cyclus) voldoet. Indien een uitvaartverzorger of andere rechtstreeks bij de regeling en 
uitvoering van een uitvaart betrokkene een thanatopracteur inschakelt moet deze erop kunnen 
vertrouwen dat het werk op de juiste wijze en binnen de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Daarvoor 
is het certificeringssysteem bedoeld. Dit alles is uiteindelijk in het belang van de nabestaande als 
opdrachtgever voor de geslaagde en goed uitgevoerde thanatopraxie behandeling. 
 
Op de website van het NIT kunnen de actuele gegevens van de gecertificeerde thanatopracteurs 
worden ingezien. Zie hiervoor https://www.nit-online.nl/ 
 
VOOR WIE 
 
We gaan ervan uit dat de thanatopracteur die in loondienst is, als volgt wordt ingeschaald in de CAO 
voor de uitvaartbranche:  
Normfunctie binnendienst Niveau II, schaal 3a-b. 
 
De certificering van de thanatopracteur vindt plaats op basis van de volgende feiten die door het NIT 
zijn gecontroleerd en geregistreerd. De thanatopracteur: 

• is in het bezit van het NIT-diploma; 

• heeft de beroepscode voor akkoord ondertekend; 

• heeft zich akkoord verklaard met het reglement voor het behalen en bijhouden van de PE-
punten; 

• Heeft het vereiste aantal PE-punten tijdig vergaard; 
 

De certificering wordt door het NIT/de Stivu schriftelijk en digitaal vastgelegd en aan de 
thanatopracteur bevestigd. 
Op de website van het NIT is de gecertificeerde thanatopracteur vermeld met de noodzakelijke 
contactgegevens. 
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INHOUDELIJK 
 
De permanente educatie (PE) houdt het volgende in: 
De thanatopracteur draagt zorg voor een voortdurende betrokkenheid bij het vakgebied en de 
aangrenzende vakgebieden. Dit is een eigen verantwoordelijkheid. De persoonlijke en professionele 
ontwikkeling is van groot belang. 
Het aangesloten blijven op alle relevante ontwikkelingen op juridische, sociale, maatschappelijke en 
vakinhoudelijke terreinen vormt een onmisbare basis. 
 
Het NIT ziet het vergaren van kennis en het doen van activiteiten buiten de dagelijkse 
beroepspraktijk als gebieden voor het verkrijgen van PE-punten en dit in de breedste zin. 
 
Als voorbeelden van mogelijke onderwerpen, aandachtsgebieden en wijze van het vergaren en 
bijhouden van kennis noemen wij hier, niet limitatief: 

• het bestuderen van vakliteratuur; 

• het bestuderen van informatie van producenten en leveranciers en het inhoudelijk toetsen 
aan de eigen praktijk; 

• het volgen van seminars, studiebijeenkomsten; 

• het actief deelnemen in en bijwonen van intervisie bijeenkomsten; 

• het actief deelnemen aan workshops; 

• het bezoeken van vakbeurzen. 
 
Voor al deze activiteiten geldt dat deze zo veel als mogelijk door het NIT moeten zijn geaccrediteerd, 
dat er waar nodig een verslag van moet worden overlegd en waar uit de getekende 
deelnemerslijsten moet blijken dat de activiteit daadwerkelijk door de gecertificeerde is 
gevolgd/uitgevoerd/bijgewoond. 
Zie hiervoor ook het reglement via https://nit-online.nl/kwaliteitseisen-opleidingen/ 
 
TE BEHALEN PUNTEN 
 
Men dient per 3 jaar een minimaal aantal PE-punten te vergaren van 60 punten.  
De PE-punten die kunnen worden toegekend zitten in 3 categorieën:  

• Categorie 1: vakliteratuur, beurs, seminar, intervisie e.d.  
PE-opbrengst: 1 punt per activiteit.  
Minimaal 2 uur per activiteit exclusief pauzes.  
Maximaal te behalen PE-punten per 3 jaar is 15. 

• Categorie 2: trainingen en workshops, e.d.  
PE-opbrengst: aantal uren per activiteit x 2 punten  
Maximaal te behalen PE-opbrengst per activiteit is 25 punten.  

• Categorie 3: praktijk/vaardigheden trainingen  
PE-opbrengst: aantal uren per activiteit x 3 punten  
Maximaal te behalen PE-opbrengst is 40 punten per 3 jaar. 

 
Zie het Reglement voor de overige details. 
 
ATTENTIEPUNTEN 
 

• De uitvaartverzorger is zelf verantwoordelijk voor het (bij het NIT/de Stivu) aanleveren van 
punten met benodigde formulieren ter onderbouwing en/of bewijsvoering.  

• Meer dan 60 punten behaald binnen de PE-periode van 3 jaar? Dan kunnen er maximaal 12 
punten meegenomen worden naar een volgende periode van 3 jaar.  
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• Minder dan 60 punten maar minimaal 48 punten behaald binnen de PE-
periode van 3 jaar? Dan mag het tekort van maximaal 12 punten ingehaald 
worden in de eerstvolgende periode van 3 jaar.  

• Minder dan 48 punten behaald binnen de PE-periode van 3 jaar? Dan wordt de 
uitvaartverzorger uit het register gehaald en ontvangt hij/zij instructies met betrekking tot de 
mogelijkheid om op enig moment weer ingeschreven te worden. Oneens met die beslissing? 
De mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen.  

• Te weinig punten gehaald als gevolg van overmacht? Het NIT/de Stivu kan in uitzonderlijke 
gevallen uitstel verlenen. 

 


