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Moderator intercollegiale toetsing 
Beleidsregel 

 
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 1 september 2021. 

 
 
 
 

Waar is deze beleidsregel op gebaseerd?  

Deze beleidsregel is gebaseerd op: 

− De bepalingen rondom intercollegiale toetsing zoals beschreven in artikel 26 van het Algemeen 
Besluit van 10 februari 2020. Hierin staat: 
‘De deskundigheidsbevordering, als bedoeld in artikel 23 bedraagt 200 uur in de vijf jaren 
voorafgaand aan de expiratie van de registratie en bestaat uit deelname aan: a. bij- en 
nascholing van ten minste 100 uur; b. intercollegiale toetsing van ten minste 40 uur; c. overige 
deskundigheidsbevorderende activiteiten van ten hoogste 60 uur.’   Artikel 
26, Algemeen Besluit 

 

Beschrijving 

Een moderator is een verpleegkundig specialist die door de RSV als zodanig is erkend nadat deze 
heeft aangetoond op de hoogte te zijn van de procedures en de gestelde eisen van intercollegiale 
toetsing. Een moderator borgt de kwaliteit van de intercollegiale toetsing door erop toe te zien dat de 
bijeenkomst verloopt volgens de beleidsregel ‘Intercollegiale toetsing (ICT)’.  
 

Toelichting 

Algemeen 
Een moderator is een verpleegkundig specialist die als lid van de toetsgroep zorgdraagt voor de 
naleving van de beleidsregel ‘Intercollegiale toetsing (ICT)’. In de beleidsregel ‘Intercollegiale toetsing 
(ICT)’ staat beschreven aan welke eisen intercollegiale toetsing dient te voldoen en welke procedures 
er gevolgd dienen te worden. 
Om erkend te worden als moderator dient de verpleegkundig specialist (jaarlijks) een e-learning te 
volgen waarin de eisen en procedures rondom intercollegiale toetsing aan bod komen. Na afronding 
van de e-learning verklaart de verpleegkundig specialist dat zij zal toezien op de kwaliteit van de 
intercollegiale toetsing. Daarmee wordt zij als moderator erkend door de RSV. 
 

Presentie opvoeren 
Naast kwaliteitsborging is de moderator ook verantwoordelijk voor het opvoeren van de uren in het 
portfolio van de toetsgroepleden. De moderator doet dit binnen een vastgestelde termijn.  
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Procedure 

Om erkend te worden als moderator dient de verpleegkundig specialist de volgende stappen te nemen: 

− De beoogd moderator volgt de e-learning ‘Moderator intercollegiale toetsing’. 

− Na afronding van de e-learning dient zij een aanvraag in tot erkenning als moderator. 

− Na erkenning door de RSV verkrijgt de moderator toegang tot het portaal waarin presentie kan 
worden opgevoerd. 

 

Aan welke eisen moet worden voldaan? 

De moderator voldoet aan de volgende eisen: 

1. De moderator is verpleegkundig specialist. 
2. De moderator is erkend door de RSV. 
3. De moderator volgt ten minste één keer per jaar de e-learning ‘Moderator intercollegiale 

toetsing’. 
4. De moderator ziet erop toe dat een bijeenkomst voor intercollegiale toetsing verloopt volgens 

de beleidsregel ‘Intercollegiale toetsing (ICT).  
5. De moderator voert de intercollegiale toetsing op in de portfolio’s van de deelnemers aan de 

toetsgroep binnen 10 werkdagen. 
 

________________________________________ 
 
 

 
 

 

In het geval de tekst van deze beleidsregel voor meerderlei uitleg vatbaar is, 
ofwel afwijkt van het Algemeen Besluit of de Regeling Specialismen Verpleegkunde, 

gelden de bepalingen van de twee laatstgenoemde documenten.  


