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1. Verificatie van praktijkerkenning via opleidingsregister 

Wie als hoofdopleider wil weten of een praktijkopleider of praktijkinstelling is erkend door de 

RSV, kan dit verifiëren in het opleidingsregister. Zodra een vios het opleidingsschema heeft 

toegevoegd, staat in het opleidingsregister aangegeven wat de praktijkinstelling is en wie de 

praktijkopleider is. Praktijkinstellingen en praktijkopleiders die staan vermeld in het (actuele) 

opleidingsregister, zijn ALTIJD erkend door de RSV. Bij inschrijving in het opleidingsregister 

kan een vios namelijk uitsluitend praktijkinstellingen en praktijkopleiders selecteren, die erkend 

zijn. Indien de vios bij inschrijving de juiste instelling en opleider niet kan selecteren, betekent 

dat dat erkenning ontbreekt, en kan zij de inschrijving niet voltooien.  

 

Het is uiteraard wel belangrijk om te verifiëren of de door de vios geselecteerde erkende 

praktijkinstelling daadwerkelijk de juíste praktijkinstelling is, waar diegene in opleiding is. Het 

komt voor dat vios, na het niet-aantreffen van de juiste praktijkinstelling of praktijkopleider, bij 

inschrijving een willekeurige andere (wél erkende) praktijkinstelling of praktijkopleider 

selecteren. Het is dan aan u als hoofdopleider om dit te signaleren door het opleidingsschema 

van de betreffende vios af te keuren. 

 

Indien een vios niet al het praktijkonderwijs volgt bij de praktijkinstelling waar zij als werknemer 

in dienst is, maar (een deel van) haar praktijkonderwijs volgt bij één of meerdere andere 

zorginstellingen (de tweede/derde/etc. praktijkinstelling), dan is het van belang om er extra op 

te letten dat de vios de eerste praktijkinstelling (de instelling waar zij in dienst is) selecteert in 

het opleidingsregister. De eerste praktijkinstelling is immers aanspreekpunt voor de borging van 

de kwaliteit van het praktijkonderwijs, ook als dat (deels) in andere instellingen plaatsvindt, en 

moet daarom erkend zijn. Als de vios niet de eerste, maar een tweede/derde/etc. 

praktijkinstelling heeft geselecteerd in het opleidingsregister, dan is het aan u als hoofdopleider 

om het opleidingsschema van de betreffende vios af te keuren. 

 

Wat wordt van u verwacht: 
− Bij (het overwegen van) samenwerking met een voor u nieuwe zorginstelling, verifieert u 

of de beoogde praktijkinstelling voldoet aan de eisen voor erkenning, zoals vermeld in het 

Algemeen Besluit en de daarvan afgeleide Beleidsregel Erkenning Praktijkinstelling. 

− Wanneer de zorginstelling nog geen erkenning heeft als praktijkinstelling, wijst u de 

zorginstelling op de eisen omtrent erkenning en de aanvraagprocedure (zie punt twee van 

deze nieuwsbrief). 

− Bij twijfel over de erkenning van een praktijkinstelling of een praktijkopleider waar u reeds 

mee samenwerkt, raadpleegt u het opleidingsregister. Komt u de betreffende 

praktijkinstelling en/of praktijkopleider niet tegen in het schema van de betreffende vios, 

dan is de zorginstelling en/of praktijkopleider mogelijk niet erkend. U gaat dan na bij de 

praktijkinstelling of bij de medewerkers van het opleidingsregister of er wel/niet een 

erkenning is afgegeven. 

− Ziet u dat de door de vios geselecteerde erkende praktijkinstelling niet de juiste is, dan 

keurt u het opleidingsschema van de betreffende vios af. 

 

https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%201%20-%20Beleidsregel%20Erkenning%20praktijkinstelling%202018%2011%2014.pdf?ver=2019-02-19-144316-523


    

Informatie voor de hoofdopleider  -  Versie: juli 2019 4   
 

2. Procedure aanvraag erkenning gewijzigd n.a.v. invoering 

gemandateerd beheerder 

Met de invoering dit jaar van de ‘gemandateerd beheerder’, ziet ook de procedure van het 

aanvragen van erkenning door een zorginstelling er anders uit. Graag brengen wij deze bij u 

onder de aandacht. 

 
Aanvragen van erkenning 

De procedure voor het aanvragen van erkenning ziet er als volgt uit:  

1. De Raad van Bestuur of directie van de instelling stelt een gemandateerd beheerder 

aan. De gegevens van deze gemandateerd beheerder dienen te worden ingevuld op 

dit formulier. 

2. Zodra de zorginstelling met een erkende opleidingsinstelling afspraken heeft gemaakt 

over het opleiden van één of meerdere vios, kan er erkenning worden aangevraagd.  

3. Dit doet de gemandateerd beheerder door zowel het formulier van mandatering als het 

aanvraagformulier voor erkenning van de praktijkinstelling in te dienen via 

registers@venvn.nl.  

4. De RSV erkent, na beoordeling van de aanvraag, de praktijkinstelling en zet de 

gemandateerd beheerder en organisatie als zodanig in het systeem.  

 
Pas als de RSV een zorginstelling als praktijkinstelling heeft erkend, kan de bij de instelling 

werkzame beoogd praktijkopleider een aanvraag tot erkenning als praktijkopleider indienen. 

Vervolgens kan de vios het opleidingsschema indienen in het opleidingsregister. 

 

Wat wordt van u verwacht: 
− Bij (het overwegen van) samenwerking met een nog niet als praktijkinstelling erkende 

zorginstelling, wijst u hen op de eisen omtrent erkenning en de noodzaak van het 

aanwijzen van een gemandateerd beheerder en het aanvragen van erkenning.  

https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%202%20-%20Beleidsregel%20Gemandateerd%20beheerder%2020181114.pdf?ver=2019-02-19-144950-923
https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%203%20-%20Formulier%20mandatering.docx?ver=2019-02-19-145400-123
https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%204%20-%20Formulier%20aanvraag%20erkenning%20PI.docx?ver=2019-02-19-145542-680
https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%204%20-%20Formulier%20aanvraag%20erkenning%20PI.docx?ver=2019-02-19-145542-680
mailto:mailto:registers@venvn.nl
https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%201%20-%20Beleidsregel%20Erkenning%20praktijkinstelling%202018%2011%2014.pdf?ver=2019-02-19-144316-523
https://vsregister.venvn.nl/Portals/35/downloads/Bijlage%202%20-%20Beleidsregel%20Gemandateerd%20beheerder%2020181114.pdf?ver=2019-02-19-144950-923
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3. Betrokkenheid opleidingsinstellingen bij praktijkvisitaties 

De Visitatiecommissie RSV heeft tot vorig jaar (2018) steekproefsgewijs gevisiteerd, waarbij 

in de selectie van de te visiteren praktijkinstellingen gestreefd werd naar spreiding voor wat 

betreft de geografische ligging van de praktijkinstelling, het aantal vios in opleiding (‘grote’ en 

‘kleine’ praktijkinstellingen), het specialisme waarin werd opgeleid, én met welke 

opleidingsinstelling werd samengewerkt. Bij een visitatie werd dan alleen de hoofdopleider 

betrokken van de opleidingsinstelling die op basis van de spreiding ‘aan de beurt’ was en/of 

de meeste vios onder zijn/haar hoede had. Dit werd met name gedaan om u als 

hoofdopleiders niet disproportioneel te belasten met het voorbereiden van praktijkvisitaties. 

 
Nu vanaf dit najaar praktijkvisitaties plaatsvinden op basis van de uitkomsten van tussentijds 

onderzoek onder vios, waarbij géén onderscheid wordt gemaakt op basis van de 

opleidingsinstelling, verwacht de Visitatiecommissie RSV mogelijk meerdere 

opleidingsinstellingen (wanneer van toepassing) te betrekken bij de visitatie van één 

praktijkinstelling. Er is dan immers een directe aanleiding om bij de praktijkinstelling te 

visiteren en de (borging van de) kwaliteit van het praktijkonderwijs, zoals georganiseerd in 

samenwerking met één of meerdere MANP-opleidingen, te toetsen. De Visitatiecommissie 

bezint zich nog op de vormgeving van het gesprek met de opleidingsinstellingen op de dag 

van de visitatie; spreekt het panel met alle betrokken hoofdopleiders en/of 

studie(loopbaan)coaches gezamenlijk, of ieder afzonderlijk? In voorbereiding op de visitatie 

wordt nagegaan wat uw voorkeur heeft en wordt e.e.a. met u afgestemd.  

 

De frequentie van uw betrokkenheid als hoofdopleider bij praktijkvisitaties kan met de nieuwe 

werkwijze aldus veranderen. Omdat spreiding over opleidingsinstellingen niet langer een 

criterium is voor selectie, maar er wordt geselecteerd op basis van de uitkomsten van het 

instrumentarium, kan het zijn dat u méér dan één keer per jaar (tot op heden de maximale 

frequentie) gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan een praktijkvisitatie. 

 

Wat wordt van u verwacht: 
− Als u een oproep voor een praktijkvisitatie ontvangt van de Visitatiecommissie RSV, 

overlegt u (wanneer relevant) met de secretaris over de vormgeving van het gesprek met 

de opleidingsinstellingen.  

 
 

_______________________________________________ 


