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Overgangsregeling bij Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.0) 
De Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 2.0) is op 18 oktober & 6 december 
2022 vastgesteld door de DLV Huisartsenposten InEen. Op 6 december heeft de DLV 
de overgangsregeling vastgesteld. 

 
Voor de verschillende onderdelen van de Regeling Diplomeringstraject Triage (versie 
2.0) is een overgangsregeling opgesteld: 

a. Instroomeisen kandidaat-triagisten 
b. Diplomeringseisen kandidaat-triagisten 
c. Herregistratie diplomahouders 
d. Praktijkbegeleiders 
e. Kernsetauditoren 
f. Opleidingsaanbieders 

 
a. Instroomeisen kandidaat-triagisten 

• Vanaf 1 januari 2023 zijn de verruimde instroomeisen voor 
kandidaat-triagisten die hun opleiding starten uit de nieuwe 
Regeling van toepassing. 

• De HDS dient vanaf 1 januari 2023 elke kandidaat-triagist vóór aanvang 
van het traject aan te melden bij NPA met het verplichte 
Aanmeldformulier Diplomeringstraject. 

• Het Aanmeldformulier Diplomeringstraject is vanaf 15 december 
2022 beschikbaar op de websites van NPA, Calibris en InEen. 
 

b. Diplomeringseisen kandidaat-triagisten 
Ongeacht het moment van voordracht voor diplomering gelden de volgende 
eisen: 
• Voor kandidaat-triagisten die aantoonbaar op 1 januari 2023 reeds in 

opleiding waren geldt de werkervaringseis uit de oude Regeling d.w.z. 
minimaal 200 uur werken als kandidaat-triagist naast tenminste 1 jaar 
werkervaring (minimaal 1040 uur) in een functie in de zorg. 
Bij start na 1 januari 2023 geldt geen toets op uren algemene werkervaring 
in de zorg; 

• Gespreksaudits zijn gedaan door een gekwalificeerde 
kernsetauditor opgenomen in het register voor kernsetauditoren; 

• Certificaat LKT, niet ouder dan 2 jaar; 
• Voordracht door HDS (werkuren kandidaat-triagist, 

eventueel aanvullend de arbeidsovereenkomst met 
dagpraktijk en deelname gecertificeerde opleiding). 

Diploma-aanvraag vóór 1 juli 2023: 
• Positieve praktijkbeoordeling en competentiebeoordeling volgens oude 

Regeling 
• Geen toets op kwalificatie van de praktijkbegeleider; 
• Toetsmoment gesprekken met positief resultaat (6 uit 9) volgens de oude 

Regeling. 
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Diploma-aanvraag tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024: 
• Drie praktijkbeoordelingen waarvan de laatste beoordeling met positief 

advies volgens de nieuwe Regeling; 
• Kwalificatie praktijkbegeleider nog geen eis; 

praktijkbegeleider is al wel bij een opleidingsaanbieder 
aangemeld voor kwalificatie; 

• Examenaudit kernset met positief resultaat volgens de nieuwe Regeling. 
 

Diploma-aanvraag na 1 juli 2024: 
• Drie praktijkbeoordelingen waarvan de laatste beoordeling met positief 

advies volgens de nieuwe Regeling; 
• Kwalificatie praktijkbegeleider wel vereist; 
• Examenaudit kernset met positief resultaat volgens de nieuwe Regeling. 

 
c. Herregistratie diplomahouders 

De nieuwe regeling is vanaf 1 juli 2023 van toepassing; er is geen 
overgangsregeling nodig. 
 

d. Praktijkbegeleiders 
• Aanmelden voor scholing en voor intervisie bij één van de gecertificeerde 

opleidingsaanbieders (naar verwachting mogelijk vanaf medio 2023); 
• Eerste peildatum waarop de voorwaarden voor kwalificatie worden 

toegepast is 15 maart 2024. (Uit Regeling pagina 23: voorwaarden voor 
kwalificatie: diplomahouder Triage, deelname aan opleiding, eindtoets 
behaald). 
 

e. Kernsetauditoren 
Voor huidige en nieuwe kernsetauditoren die vóór 1 juli 2023 bij Calibris zijn 
aangemeld en op de lijst van kernsetauditoren zijn/worden geregistreerd geldt: 
• Huidige registraties op de lijst kernsetauditoren blijven gehandhaafd; 
• Aanmelden voor aanvullende scholing en voor intervisie bij één 

van de gecertificeerde opleidingsaanbieders moet plaatsvinden 
vóór 1 september 2023; 

• Eerste peildatum voor kwalificatie is 15 maart 2024. (Uit Regeling pagina 
24: voorwaarden voor kwalificatie: diplomahouder Triage, deelname aan 
opleiding, eindtoets behaald); 

• Bij (nog) niet voldoen, dan geldt de volgende peildatum: 15 september 
2024. 

• Daarna volgen deze kernsetauditoren de bepalingen uit de nieuwe 
Regeling voor jaarlijkse herkwalificatie. 

Voor nieuwe kernsetauditoren geldt vanaf 1 juli 2023: 
• Kwalificatie tot kernsetauditor alleen mogelijk op basis van de nieuwe 

Regeling. 
 

f. Opleidingsaanbieders 
• Huidige certificeringen (en accrediteringen) blijven in beginsel van 

kracht tot uiterlijk 1 juli 2024, tenzij een einddatum reeds is 
vastgesteld; 

• Hercertificeringen zullen op basis van bijgesteld cursusaanbod van de 
huidige aanbieders en op basis van de nieuwe Regeling worden 
uitgevoerd in periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024; 

• Nieuwe aanvragen tot certificeringen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 
2023; 

• Uiteindelijke planning zal mede afhankelijk zijn van het aantal aanvragen. 
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