
Versie 15 oktober 2020 

Procedure jaarlijkse herregistratie NRTO-keurmerk 

Jaarlijks ontvangt u uiterlijk in januari tezamen met de contributie uitvraag informatie over de 

herregistratie van het NRTO-keurmerk. Welke actie voor u van toepassing is hebben wij weergegeven 

in onderstaand schema. Ik heb het NRTO-keurmerk reeds behaald… 

 

 

 

 

 
 

Bovenstaande procedures staan uitgebreider beschreven op www.nrto.nl/keurmerk en in de NORM. 

Indien uw situatie afwijkt van hierboven beschreven situaties, neem dan contact op met het bureau; 

Silvan Ammeraal-Blokker via 030-267 3778 of keurmerk@nrto.nl.  

…op basis van een NRTO-audit 

Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur deze naar keurmerk@nrto.nl.  
Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. U laat dus na vier jaar opnieuw een NRTO-audit uitvoeren. 
In de tussenliggende jaren bewaakt u zelf de kwaliteit met de zelfevaluatie. Deze voert u jaarlijks 
uit, met uitzondering van het jaar waarin u de NRTO-audit laat uitvoeren. 

…op basis van een CREBO en/of CROHO registratie 

Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur deze samen met het geldige besluit van DUO/NVAO over 
uw opleiding(en) mee naar keurmerk@nrto.nl.   
Indien het aanbod erkende opleidingen  minder dan vijf is, stuur dan tevens een financiële 
verklaring voor de omzetverdeling erkend/ niet-erkend mee. Meer informatie kunt u in de NORM 
vinden op www.nrto.nl/keurmerk.  

… op basis van een ISO 9001-certificaat 

Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur deze naar keurmerk@nrto.nl.    

…  op basis van een CRKBO-registratie 

Laat een gecombineerde NRTO/CRKBO-audit of een aanvullende audit afnemen door CPION, vul 
daarna de kwaliteitsverklaring in en stuur deze samen met de bevestiging van uw CRKBO-
registratie en bewijs van de aanvullende audit naar keurmerk@nrto.nl.   
Voor advies over deze opties kunt u contact opnemen met het bureau via keurmerk@nrto.nl.  

…  op basis van een EVC registratie 

Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur deze samen met de bevestiging van uw EVC-registratie naar 
keurmerk@nrto.nl.    
Indien uw EVC registratie tot minimaal volgend jaar doorloopt hoeft u alleen een zelfevaluatie uit 
te voeren. Indien uw EVC registratie dit jaar verloopt, laat u de gecombineerde NRTO-EVC-audit 
uitvoeren. 
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