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REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE VOOR GECERTIFICEERDE 
THANATOPRACTEURS 
 
PRE AMBULE  
 
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 is in 2020 de 
volgende stap gezet. Er wordt een systeem van permanente educatie (PE-systeem) ingericht. Het 
NIT-de Stivu is verantwoordelijk voor de logistiek en de beoordeling van de examinering, de 
accreditatie van PE-cursussen en de resultatenrapportage aan de thanatopracteur. 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.  
 
Hiervoor dienen de uitgangspunten en werkwijze te worden geformuleerd en vastgelegd in 
documentatie die voor iedere betrokkene toegankelijk is. 
 
De cyclus 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 binnen en buiten de dagelijkse 
beroepspraktijk als gebieden voor het verkrijgen van PE-punten en dit in de breedste zin. 
 
De begrippenlijst: 
 

- NIT: dit is de Stichting Nederlands instituut voor Thanatopraxie. 

- Gecertificeerde thanatopracteur: de NIT-gediplomeerde thanatopracteur die aan alle eisen 
van vakbekwaamheid en voldoende bijscholing (volgens de PE-cyclus) voldoet. 

- STIVU: dit is de Stichting Vakexamens Uitvaartzorg. Dit door het NIT ingeschakelde 
exameninstituut dat de uitvoering van examens voor haar rekening neemt, ziet toe op de PE- 
cyclus en de verzamelde PE-punten en registreert dit namens het NIT. 

- Exameninstituut: zie STIVU. 

- Examencommissie: deze commissie is gevormd binnen de Stivu/het NIT en is 
verantwoordelijk voor de samenstelling, afname en controle van de examens voor 
thanatopracteur; beide leveren leden met voldoende inhoudelijke kennis/kunde op 
vakinhoudelijk terrein. 

- Commissie van beroep: deze commissie, ingericht binnen het NIT, behandelt alle beroepen 
tegen examenbeslissingen en besluiten terzake PE-kwesties. 

- Diploma thanatopracteur: het te behalen diploma dat wordt verstrekt na het met goed 
gevolg afleggen van de vereiste theoretische en praktische examens. 

- PE-activiteit: 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 
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activiteiten buiten de dagelijkse beroepspraktijk als gebieden voor het 
verkrijgen van PE-punten en dit in de breedste zin. 

 
PE-CYCLUS 
 

1. De gediplomeerde en gecertificeerde thanatopracteur is verplicht om de PE-cyclus te volgen. 
2. Een PE-cyclus omvat 36 maanden en heeft een doorlopend karakter. 
3. De startdatum wordt individueel vastgesteld, het moment van eerste inschrijving en 

certificering is hierbij bepalend. 
4. De eerste cyclus die geldt voor de huidige bij het NIT ingeschreven en gecertificeerde 

thanatopracteurs vangt aan op 1 januari 2023. 
 

 
WERKING VAN HET PE-SYSTEEM 
 

1. De examencommissie heeft de accreditatienormen voor PE-waardige activiteiten vastgesteld 
en houdt deze actueel. 

2. Bij het vaststellen van de accreditatienormen is en wordt uitgegaan van de vakinhoud, 
tijdsduur, gehalte aan kennis welke kan worden opgedaan en de relatie tot het vakgebied. 

3. De accreditatienormen zullen driejaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig ook op 
tussentijdse momenten als daar naar het oordeel van de examencommissie een aanleiding 
voor is. 

4. Wijzigingen in de accreditatienormen zullen tijdig worden bekendgemaakt aan alle 
betrokkenen. 

5. Er wordt gewerkt met een aantal onderscheiden categorieën: 
A. Categorie 1: algemene activiteiten, te weten het lezen van vakbladen, beursbezoek, 

seminars, uitwisseling van kennis met vakgenoten op een andere wijze etc.  
Dit levert een maximaal aantal PE-punten van 1 per activiteit op.  
Minimaal 2 uur per activiteit exclusief pauzes.  
Maximale bijdrage 15 punten per cyclus (3 jaar). 

B. Categorie 2: workshops en trainingen op het vakgebied van thanatopraxie leveren 2 PE-
punten op per geïnvesteerd uur.  
Maximale bijdrage 25 punten per cyclus (3 jaar). 

C. Categorie 3: gerichte trainingen die vakinhoudelijk zijn zoals praktijkoefeningen maken 
een noodzakelijk deel uit van de te behalen PE-punten. Hier levert 1 uur 3 PE-punten op. 
Maximale bijdrage 40 punten per cyclus (3 jaar). 

6. Het totaal aantal vereiste te behalen punten binnen de 36 maanden cyclus bedraagt 60. 
Voor categorie A moeten er tenminste 3 en ten hoogste 10 punten zijn behaald. 
Voor categorie B moeten er tenminste 20 en ten hoogste 30 punten zijn behaald. 
Voor categorie C moeten er tenminste 30 en ten hoogste 40 punten zijn behaald. 

7. Bij geaccrediteerde activiteiten dient de gecertificeerde thanatopracteur zelf de 
bewijsstukken van deelname aan de activiteit in te leveren. 

8. De bewijsstukken voor deelname aan een niet-geaccrediteerde activiteit dienen te zijn 
aangevuld met een korte omschrijving alsmede een kort verslag van de inhoudelijke 
activiteitsdeelname. 

9. De examencommissie bepaalt te allen tijde de validiteit van de ingeleverde stukken en kan 
nadere informatie opvragen. Bestudering van de ingeleverde stukken kan leiden tot 
bijstelling van het aantal te verkrijgen PE-punten. 

10. In de situatie dat er een dispuut ontstaat tussen de gecertificeerde thanatopracteur en de 
examencommissie kan de kwestie (op schriftelijk verzoek, in te dienen binnen 4 weken na de 
betwiste uitspraak) worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep van het NIT, die een 
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voor alle betrokkenen bindende uitspraak zal doen. Tegen dit besluit is 
geen beroep mogelijk. 
 

 
 
REGISTRATIE 
 

1. Alle relevante stukken betrekking hebbend op de toekenning van PE-punten worden door de 
gecertificeerde thanatopracteur ingeleverd bij de Stivu/NIT-examencommissie. 

2. De examencommissie registreert de gegevens en houdt de PE-punten bij. 
3. Het NIT publiceert de gegevens op haar website met als doel dat iedere belanghebbende kan 

nagaan of de gecertificeerde thanatopracteur voldoet aan de gestelde eisen van 
vakbekwaamheid.  

 
HANDHAVING 
 

1. Indien over de periode van 36 maanden, zijnde de cyclus waarbinnen tenminste 60 PE 
punten moeten worden behaald, dit aantal niet is behaald, is er sprake van een 
tekortkoming. 

2. Is het tekort het gevolg van aanwijsbare overmacht buiten de schuld van de gecertificeerde 
thanatopracteur dan volgt er een overleg met de examencommissie met als doel het maken 
van concrete en haalbare afspraken om het tekort binnen een periode van 6 maanden na 
constatering aan te vullen. De certificering wordt op dat moment niet geschorst. Dit laat 
onverlet dat het aan de gecertificeerde thanatopracteur is om tijdig te melden dat er sprake 
is van een verwacht tekort op het aantal PE-punten over de cyclus van 36 maanden. Bij een 
verdenking van bewust ernstig verzaken zal de examencommissie haar standpunt nader 
bepalen; zie hiervoor ook het navolgende punt 3. 

3. Is het tekort groter dan 20 punten en er is geen valide controleerbare verklaring door de 
gecertificeerde thanatopracteur geleverd, dan wordt de inschrijving per datum van de 
formele constatering door de examencommissie geschorst. Dit zal ook zichtbaar worden 
gemaakt op de NIT-website. Direct hiernavolgend zal er een bindende afspraak worden 
vastgelegd tussen de examencommissie en de gecertificeerde thanatopracteur om te komen 
tot een in de tijd aanvaardbare oplossing teneinde wel het vereiste aantal PE-punten te 
verwerven. 

4. In de situatie dat de examencommissie constateert dat er door de gecertificeerde 
thanatopracteur niet tijdig is voldaan aan de gemaakte afspraken zal de certificering worden 
doorgehaald en kan de betrokken gecertificeerde thanatopracteur voor een periode van 36 
maanden na datum doorhaling niet weer worden opgenomen in het certificeringssysteem. 

5. Indien er sprake is van een overschot op het aantal behaalde punten ten opzichte van de 60 
punten eis per cyclus, dan kunnen er ten hoogste 12 punten worden meegenomen naar de 
opvolgende PE-cyclus. 

6. In de situatie dat er een dispuut ontstaat tussen de gecertificeerde thanatopracteur en de 
examencommissie kan de kwestie (op schriftelijk verzoek, in te dienen binnen 4 weken na de 
betwiste uitspraak) worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep van het NIT, die een 
voor alle betrokkenen bindende uitspraak zal doen. Tegen dit besluit is geen beroep 
mogelijk. 
 

 
Dit reglement is op 16 februari 2022 vastgesteld door het bestuur van het NIT. 

 


