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Global Network Group 

PF.021 022 richtlijnen voor de audit 
van niet-erkende beroeps- & 
specialisatie opleidingen 

Alle verwijzingen in dit document zijn op basis 

van de geldige versie.  

 

Alle openbare documenten zijn gepubliceerd op 

onze websites.   

 

Vragen?  

 

Neem contact met ons op via het contactformulier 

op de website of bel via:  

 

Duitsland: +49(0)2822 961 6053  

Nederland: +31(0)88 0038 780  

Verenigd Koninkrijk: +44(0)1904 911 305  

Zuid Afrika: +27(0)10 900 4749 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

Op dit document GNG.PD.013.NL zijn de volgende documenten van toepassing: 

1. Document GNG.RD.001.INT List of terms and definitions 

2. Document GNG.RD.002.NL Algemene voorwaarden 

3. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij als 

herhaald en ingelast aangemerkt. 

INHOUDSOPGAVE 

ALGEMENE BEPALINGEN .................................................................................................2 
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PF.021.022 richtlijnen voor de audit van niet-erkende beroeps- en specialisatie opleidingen ........3 
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PF.021.022 richtlijnen voor de audit van niet-erkende beroeps- en 

specialisatie opleidingen 

 

De volgende curriculum elementen kwalificeren: 

- Contacturen, zowel klassikaal als online, m.b.t. trainingsdagen, intervisie, individuele- en 

groepsgewijze studieopdrachten 

- Verplichte literatuur- en thuis studie  

- Huiswerkopdrachten 

- (Deel) examens en toetsen 

 

Niet kwalificeren: 

- Reistijd 

- Ontbijt, lunches, diners (maaltijden) 

- Hotels (overnachtingen) 

 

Geaccepteerd bewijs:  

- deelname certificaat inclusief uren opgave 

- verklaring opleidingsinstituut inclusief uren opgave 

- onderbouwde verklaring deelnemer inclusief uren opgave 

o bijvoorbeeld: factuur + inhoudsopgave + brochure/informatieblad  

- anders bewijs ter beoordeling van Global Network Group 

 

Opleidingen mogen worden gecombineerd.  

Bij combinatie telt het totaal saldo van de gecombineerde opleidingen. 
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