
 Richtlijn Permanente Educatie VRI 

 

DOELSTELLING  

Artikel 1 Permanente educatie heeft tot doel de voor de beroepsbeoefening benodigde deskundigheid op 

peil te houden teneinde deze deskundigheid van de registerinformaticus (RI) zo 

maatschappelijk herkenbaar en toetsbaar te maken. 

 

AARD VAN DE PERMANENTE EDUCATIE 

Artikel 2 Permanente educatie heeft betrekking op zowel gestructureerde als ongestructureerde educatie. 

Gestructureerde educatie betreft actualiseringactiviteiten, zoals weergegeven in artikel 4 van 

deze richtlijn. Ongestructureerde educatie vloeit onder meer voort uit de zelfwerkzaamheid van 

de individuele registerinformaticus in zijn beroepsuitoefening en wordt behandeld in artikel 5. 

 

Artikel 3 De activiteiten in het kader van de permanente educatie dienen erop gericht te zijn de kennis en 

de vaardigheden op peil te houden door opleiding(en), die relevant geacht kunnen worden voor 

het vakgebied en/of beroep, zulks in overeenstemming met de toelatingseisen van een 

registerinformaticus. 

 

Artikel 4 De gestructureerde permanente educatieactiviteiten, zijn in de volgende hoofdgroepen te 

onderscheiden:  

a. Extern gevolgde cursussen, trainingen, seminars, conferenties en congressen en 

dergelijke, bijvoorbeeld de VRI courses;   

b. Binnen de eigen werkorganisatie gevolgde cursussen, vaktechnische bijeenkomsten en 

trainingen; 

c. Overige activiteiten, zoals:  

1. het optreden als docent, inleider of begeleider bij onder a. en b. genoemde activiteiten, 

dan wel bij het reguliere hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs (HBO/WO);  

2. research ten behoeve van (publicistisch) onderzoekswerk en cursusontwikkeling; 

3. het deelnemen aan commissiewerk en werkgroepactiviteiten.  

d. Door de Commissie PE aangewezen activiteiten, die vooraf per geval dienen te worden 

goedgekeurd. 

 

Artikel 5 De dagelijkse beroepspraktijk vormt een belangrijke bron van kennis en ervaring. Het kennis 

nemen van informatie uit tijdschriften en vakliteratuur omtrent ontwikkelingen inzake het 

beroep en het vakgebied, wordt aangemerkt als noodzakelijk voor het dagelijkse 

kennisonderhoud en het behoort als een voor zichzelf sprekende individuele activiteit als 

ongestructureerde permanente educatie te worden aangemerkt. Met ingang van 2003  zijn ook 

deze activiteiten voor dat jaar, en bij wijze van proefneming, als volwaardige permanente 

educatie aangemerkt. 

 

 

VERPLICHTE PERMANENTE EDUCATIE  

Artikel 6 De RI is verplicht gemiddeld minstens 40 uur per jaar te besteden aan gestructureerde 

activiteiten door het volgen  van opleiding(en), die relevant geacht kunnen worden voor 

haar/zijn vakgebied en/of beroep, zulks in overeenstemming met de toelatingseisen van een RI. 

De te besteden tijd dient, rekening houdend met de eigen deskundigheid en ontwikkelingen op 

de onderscheidende terreinen, op evenwichtige wijze te worden verdeeld over deze 

vakgebieden. 

 

 



Artikel 7 De activiteiten inzake permanente educatie bestaan uit de in artikel 4 genoemde 

gestructureerde activiteiten, waarbij geldt dat voor de daar onder a. en b. genoemde activiteiten 

de nominale duur van de desbetreffende cursus, training en dergelijke, in aanmerking kan 

worden genomen.  

 Voor wat betreft de in artikel 4 onder c.1 aangeduide activiteiten geldt, dat de hieraan bestede 

uren alleen in aanmerking worden genomen, voor zover het niet een zodanige herhaling betreft 

dat het educatieve aspect voor de betrokkenen vervalt, tot een maximum van 16 uren per jaar.  

 Ten aanzien van de in artikel 4 onder c.2 en c.3 vermelde activiteiten geldt dat de aan deze 

activiteiten in totaal bestede uren tot een maximum van 20 uren per jaar in aanmerking kunnen 

worden genomen.  

 Voor het in artikel 6 genoemde aantal uren per jaar geldt voorts, dat deze voorwaarts 

gemiddeld mogen worden over een periode van maximaal 4 jaar. 

 

 

REGISTRATIE EN VERANTWOORDING 

Artikel 8  Zowel het belang van de individuele RI als het belang van het beroep is ermee gediend, dat het 

voldoen aan de eis van verplichte permanente educatie achteraf kan worden aangetoond. 

Daarom is het onder meer noodzakelijk dat de registerinformaticus zijn activiteiten op dit 

gebied registreert.  

 In deze registratie dient onderscheid gemaakt te worden naar de in artikel 4 genoemde 

hoofdgroepen van activiteiten op het gebied van kennisactualisering en naar de in artikel 3 

bedoelde vakgebieden. Per activiteit/vakgebied dient de bestede tijd te worden vastgelegd.  

 De geregistreerde gegevens dienen door betrokkene gedurende een periode van minimaal 5 

jaren te worden bewaard.  

 

Artikel 9 De RI’s zijn verplicht de in het vorige artikel bedoelde gegevens inzake de verplichte 

permanente educatie op verzoek aan het bestuur of aan een door het Bestuur aan te wijzen 

orgaan van de beroepsorganisatie ter beschikking te stellen.  

 De RI’s zijn tevens verplicht uiterlijk op 1 maart van ieder jaar aan de Commissie PE 

schriftelijk opgave te doen van de gestructureerde permanente educatieactiviteiten in het 

afgelopen kalenderjaar. 

 De in artikel 3 en artikel 6 bedoelde verplichting neemt een aanvang één jaar na de datum van 

inschrijving in het register.  

 

Artikel 10 Deze richtlijn treedt inwerking met ingang van 1 januari 2002. 

 

Artikel 11 Ontheffing van verplichte Permanente Educatie kan worden verleend indien een RI elders 

reeds voldoet aan vergelijkbare Permanente Educatie eisen en daarvan een bewijs kan 

overleggen. 

 

Artikel 12  Indien, naar het oordeel van de Commissie belast met het toezicht op de uitvoering van deze 

richtlijn, door een geregistreerd lid niet of onvoldoende aan de verplichting tot permanente 

educatie wordt voldaan, kan zij besluiten het bestuur van de VRI voor te stellen de status van 

het RI-lid terug te brengen tot niet-geregistreerd. 

 

Artikel 13  In alle situaties waarin deze richtlijn niet voorziet, zal het bestuur van de VRI, eventueel op 

advies van de Commissie genoemd in artikel 12, regelingen treffen daarvoor.     

 

 

 

 

 

 


