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Vernieuwing opleidingsregister 

Naar aanleiding van een uitgebreide evaluatie van het opleidingsregister, heeft de RSV vorig jaar 
besloten om in 2022 een nieuw opleidingsregister te ontwikkelen. Dit opleidingsregister wordt 
momenteel ontwikkeld en zal naar verwachting binnen enkele maanden worden opgeleverd. Er is 
gekozen om in eerste instantie enkel het opleidingsregister van de 2-jarige opleiding te vernieuwen; in 
een later stadium zal ook het opleidingsregister van de 3-jarige variant worden vernieuwd.  
 
Het vernieuwde opleidingsregister zal toegankelijk worden via Mijn V&VN en krijgt een heel nieuw 
uiterlijk. Daarnaast zal het nieuwe register gebruiksvriendelijker en overzichtelijker zijn. De gegevens 
zullen vanuit het huidige opleidingsregister worden overgezet naar het nieuwe opleidingsregister met de 
status ‘goedgekeurd’. Op deze manier hoeft u als hoofdopleider niet alle inschrijvingen opnieuw goed te 
keuren. Wel vraagt de RSV u om, zodra het nieuwe opleidingsregister in gebruik is genomen, de 
gegevens te controleren. Vlak voor de definitieve invoering van het vernieuwde opleidingsregister 
ontvangt u meer informatie en een uitgebreide handleiding. 
 

Wat wordt van u verwacht? 

• Wanneer u bericht krijgt van de RSV dat het nieuwe opleidingsregister is ingevoerd, controleert u 
de opleidingsgegevens van uw studenten. 

• Na ontvangst van de toegezonden informatie en handleiding, neemt u het nieuwe opleidingsregister 
in gebruik. Bij vragen of onduidelijkheden zoekt u contact met de RSV. 

 
 
 

Informatie over MANP-opleidingen 

De RSV heeft een vaste webpagina waarop zij verwijst naar de diverse MANP-opleidingen. Graag zou 
de RSV een update van deze webpagina publiceren. Daarom vraagt zij u om te verifiëren of de 
gegevens van uw opleiding nog kloppen. Zie ook: 
https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/ 
https://www.venvn.nl/media/t1pf4to4/erkende-opleidingsinstellingen-2022-02.pdf 
 
In het overzicht van erkende opleidingsinstellingen (afbeelding a) is tevens aangegeven voor welke 
specialismen uw opleiding opleidt. Met de invoering van het specialisme AGZ is het aantal specialismen 
teruggebracht naar twee (GGZ en AGZ). Wilt u ons laten weten voor welke specialismen uw opleiding 
opleidt? 
 

Wat wordt van u verwacht? 

• U verifieert de gegevens van uw opleiding en de vermelding van het aantal specialismen. 

• Eventuele wijzigingen geeft u door aan registers@venvn.nl onder vermelding van Gegevens 
MANP-opleiding. 

 

https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/
https://www.venvn.nl/media/t1pf4to4/erkende-opleidingsinstellingen-2022-02.pdf
mailto:registers@venvn.nl
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a. Het overzicht van de MANP-opleidingen zoals het momenteel op de website is gepubliceerd 

 

Invoering nieuw instrumentarium voor visitatie en toezicht 

Kwaliteitskader 
Zoals u weet heeft de RSV in 2020 opdracht gegeven aan de Visitatiecommissie RSV om een 
samenhangend instrumentarium te ontwikkelen om de kwaliteit van het praktijkonderwijs (op grotere 
schaal dan voorheen) te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij is een centrale rol 
weggelegd voor het ‘Kwaliteitskader’ dat bestaat uit vijf kwaliteitsdomeinen (afbeelding b). 
 
Praktijkinstelling: Zelfevaluatie door praktijkinstelling 
Op basis van dit Kwaliteitskader is een zelfevaluatie-instrument voor praktijkinstellingen ontwikkeld. Met 
behulp van dit instrument kunnen de praktijkinstellingen de kwaliteit van hun praktijkonderwijs 
monitoren en verbeteren binnen een jaarlijkse kwaliteits- en verbetercyclus. 
Het zelfevaluatie-instrument wordt momenteel getest in een pilot. Na afloop van de pilot wordt het 
zelfevaluatie-instrument geïntroduceerd bij alle gemandateerd beheerders van de erkende 
praktijkinstellingen. 
 
De gemandateerd beheerders krijgen bij de invoering van het zelfevaluatie-instrument instructie voor 
het jaarlijks uitvoeren van de zelfevaluatie en de wijze waarop zij hun bevindingen kunnen bespreken 
met alle betrokkenen en met de opleidingsinstelling(en) waar zij mee samenwerken.  
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In het zelfevaluatie-instrument kan een praktijkinstelling bij elk van de vijf kwaliteitsdomeinen aangeven 
of de basis voor het praktijkonderwijs op orde is, op welke elementen zij trots zijn, waar hun ambities 
liggen, en of er bepaalde (kritieke) verbeterpunten zijn die zij snel willen/moeten aanpakken. 
 

 
 
b. Visuele weergave van het Kwaliteitskader bestaande uit 5 kwaliteitsdomeinen 

Opleidingsinstellingen: Monitoring praktijkinstellingen 
Voor opleidingsinstellingen is op basis van het kwaliteitskader een eenvoudig instrument ontwikkeld, 
waarmee de hoofdopleider kan bijhouden wat de stand van zaken is bij de praktijkinstellingen waarmee 
wordt samengewerkt. Daarnaast kunnen hoofdopleiders monitoren hoe de ontwikkelingen zijn bij hun 
praktijkinstellingen. De bevindingen zullen ook worden gebruikt bij de jaarlijkse gesprekken tussen de 
opleidingsinstelling en een vertegenwoordiging van de visitatiecommissie van de RSV. 
Door de toepassing van het instrument vervalt de kritische reflectie door de opleidingsinstelling, 
voorafgaand aan een praktijkvisitatie. 
 
Een aantal hoofdopleiders heeft het instrument Monitoring praktijkinstellingen reeds gebruikt in de pilot 
in de eerste helft van 2022. Voorafgaand aan een praktijkvisitatie vulden de hoofdopleiders het 
instrument in. De ervaringen en feedback uit de pilot zijn inmiddels verwerkt. De laatste versie van het 
instrument wordt op korte termijn aan u allen toegezonden.  
 
Kennis delen via website 
Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register wordt de komende maanden meer 
informatie gegeven over de vijf domeinen van het Kwaliteitskader. Hier kunnen praktijkinstellingen dan 
lezen welke erkenningseisen er bijv. van toepassing zijn binnen een domein én kunnen zij inspiratie 
opdoen aan de hand van concrete voorbeelden uit andere praktijkinstellingen. 
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Entree-enquête bij toegang tot beroep 
Binnenkort ontvangen alle net-gediplomeerde viossen bij hun registratie-aanvraag in het 
Verpleegkundig Specialisten Register een enquête. In deze enquête wordt de startende VS onder meer 
gevraagd wat haar heeft geholpen en/of belemmerd in de groei naar een zelfstandig behandelaar en 
hoeveel vertrouwen zij heeft in haar eigen kunnen. De enquête is gestructureerd aan de hand van de 
verschillende rollen uit de T-shape van het beroepsprofiel. 
 
De uitkomsten zullen een beeld geven van de ‘startpositie’ van nieuwe VS-en in hun beroep. Op 
individueel niveau geeft dit een VS inzicht in de beroepsvaardigheden die tijdens de eerste 
registratieperiode moeten worden ontwikkeld. Op geaggregeerd niveau bieden de uitkomsten relevante 
informatie voor de hoofdopleider over de wijze waarop viossen het praktijkonderwijs hebben ervaren. 
 
De entree-enquête wordt in de zomermaanden getest bij een kleine groep viossen. Naar verwachting 
wordt de enquête vanaf september 2022 een standaard-onderdeel van de registratie-procedure.  
 

Wat wordt van u verwacht? 

• Wanneer praktijkinstellingen aangeven dat zij vragen of opmerkingen hebben over de zelf-
evaluatie, verwijst u hen door naar visitatie@venvn.nl of 030-291 9050 (vragen naar een 
medewerker van de Visitatiecommissie RSV). 

• Praktijkinstellingen die verbeteracties willen inzetten, ondersteunt u met adviezen. 
 
 

Voordracht praktijkinstellingen voor visitatie 2023 

Net als vorig jaar, roept de Visitatiecommissie RSV u op om een voordracht te doen voor de activiteiten 
van de Visitatiecommissie. Welke twee praktijkinstellingen zou u willen voordragen voor een (beperkte) 
visitatie in 2023?  U kunt bij een voordracht denken aan:  

• een instelling die baat zou hebben bij een advies van de visitatiecommissie omdat er een 
’boost’ nodig is v.w.b. de visie op en de positie van de VS; 

• een instelling waar u (grote) knelpunten ziet in de kwaliteit van het praktijkonderwijs; 

• een praktijkinstelling die het zó goed geregeld heeft, dat de commissie er langs moet gaan om 
best practices op te halen (om die vervolgens breder te kunnen delen). 

 

Wat wordt van u verwacht? 

• U geeft de namen van twee praktijkinstellingen door via vistatie@venvn.nl o.v.v. voordracht 2023.  
 

 

Digitale facturatie 

Onlangs zijn de jaarlijkse facturen voor de opleidingserkenningen van 2022 verstuurd. Voorheen 
verstuurde de RSV haar facturen standaard per post. Inmiddels is het mogelijk om facturen digitaal te 
versturen. Mocht u hier interesse in hebben, dan ontvangen wij graag een e-mail met hierin de 
factuurgegevens. Wij zullen de verzendwijze van facturatie dan aanpassen, zodat u bij de volgende 
facturatieronde de facturen digitaal ontvangt. 
 

mailto:visitatie@venvn.nl
mailto:vistatie@venvn.nl
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Wat wordt van u verwacht? 

• Indien u in het vervolg graag een digitale factuur ontvangt, geeft u dit aan ons door via 
registers@venvn.nl onder vermelding van Digitale factuur MANP-opleiding. 

 
 

Tot slot 

Eerdere edities van ‘Informatie voor de hoofdopleider’ zijn te vinden op de website van de RSV, 
onderaan de volgende pagina: 
https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/ 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met de RSV. 
 
Tot slot wil de RSV graag opnieuw benadrukken dat zij de goede samenwerking met de hoofdopleiders 
zeer waardeert. De RSV wenst u en uw staf een heel goede zomer! 
 
 

____________________________________________________ 

mailto:registers@venvn.nl
https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/

