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Opleidingsvisitatie NVAO en RSV in 2021 

In 2021 worden de MANP-opleidingen gevisiteerd in het kader van de NVAO-accreditatie. Evenals bij 
de vorige visitatieronde in 2014-2015 zal de visitatie voor de erkenning tot opleidingsinstelling door de 
RSV hierin geïntegreerd worden. Hieronder volgt een korte toelichting op het doel en toetsingskader en 
de te volgen werkwijze. 

Doel 

Het doel van de visitatie is om vast te stellen of (en op welke wijze) de opleidingsinstelling voldoet aan 
de eisen van het Algemeen Besluit. Daarnaast hoopt de RSV dat de visitaties aanknopingspunten 
bieden om in samenspraak met de opleidingsinstellingen verbeteringen door te voeren in de opleiding 
van verpleegkundigen tot specialist.  

Toetsingskader 

Het toetsingskader dat voor 2021 wordt gehanteerd door de RSV is sterk vereenvoudigd. Dit is het 
gevolg van de herziening van het Algemeen Besluit in 2016. Bij deze herziening is de doublure van het 
toezicht op het cursorisch onderwijs, die ook reeds was geregeld binnen de WHW, grotendeels 
weggenomen. In het huidige Algemeen Besluit ligt het accent van de eisen voor de 
opleidingsinstellingen in hoge mate op het toezicht dat wordt uitgeoefend op het praktijkonderwijs. Op 
grond hiervan heeft de RSV een eerste toetsingskader opgesteld, dat inmiddels is besproken in het 
Gezamenlijk Overleg tussen CSV, RSV en LOO. Ook is het toetsingskader besproken met 
vertegenwoordigers van de evaluatiebureaus Hobéon en NQA. 
 
Het RSV-toetsingskader bestaat uit drie elementen: 

a. Toezicht op het praktijkonderwijs:  
De opleidingsinstelling ziet erop toe dat de praktijkinstelling voldoet aan de eisen, als bedoeld 
in artikel 14 en 17 van het Algemeen Besluit en draagt zorg voor een zodanige afstemming van 
het cursorisch en praktijkonderwijs dat de competenties kunnen worden gerealiseerd. De 
opleidingsinstelling waarborgt dit door afspraken te maken met de praktijkinstelling en dit 
tussentijds te controleren. 

b. Praktijkleerklimaat:  
De opleidingsinstelling bespreekt met de praktijkinstelling wat nodig is om tot een goed 
praktijkleerklimaat te komen, waaronder de invulling van de opleidingsgroep en de aansturing 
van de praktijkopleider. 

c. Positionering van de verpleegkundig specialist: 
De opleidingsinstelling toetst of de vios voldoende gekwalificeerd is als ervaren 
verpleegkundige om opgeleid te worden tot verpleegkundig specialist. Daarnaast stimuleert de 
opleidingsinstelling dat het praktijkopleiderschap wordt uitgeoefend door ervaren 
verpleegkundig specialisten. Ook bespreekt zij met de praktijkinstelling hoe verpleegkundig 
specialisten worden ingezet binnen de organisatie en hoe hun positie zich verhoudt tot het 
zelfstandig behandelaarschap. 

Zelfevaluatie 

Opleidingsinstellingen beschrijven in hun zelfevaluatie (kritische reflectie) op welke wijze zij voldoen 
aan de drie elementen die in het RSV-toetsingskader staan beschreven. Deze verantwoording hoeft 
niet in een separate paragraaf te worden gedaan, maar kan worden geïntegreerd binnen het geheel 
van de zelfevaluatie. 
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Visitatiepanel 

Om in aanmerking te komen voor erkenning als opleidingsinstelling door de RSV, moet de visitatie aan 
een aantal eisen voldoen. Binnen het visitatiepanel moet ten minste één lid ‘gemandateerd zijn door de 
RSV’. Het gaat hierbij om een VS die als regulier lid deelneemt aan het panel, die specifiek is 
geïnstrueerd door de RSV om tijdens de visitatie aandacht te geven aan het RSV-toetsingskader. 
De RSV stelt in overleg met de opleidingsinstellingen en de evaluatiebureaus een lijst van drie 
visitatoren op die door de RSV worden gemandateerd en die goed inpasbaar zijn binnen de vereiste 
samenstelling van het visitatiepanel. 
De RSV is verantwoordelijk voor gerichte instructie aan de gemandateerde panelleden. Ook ontwikkelt 
de RSV een handreiking voor de visitatoren. 

Rapportage 

De evaluatiebureaus zullen in hun rapportage in een separate passage aangeven of (en in welke mate) 
de opleidingsinstelling voldoet aan de eisen van het Algemeen Besluit. 

Kosten 

De extra kosten voor de toetsing aan de eisen van het Algemeen Besluit verrekent de RSV met de 
evaluatiebureaus. De evaluatiebureaus krijgen van de RSV een vaste vergoeding voor de extra 
werkzaamheden die zij moeten verrichten. 
Opleidingsinstellingen hebben geen kosten aan de visitatie, omdat deze kosten onderdeel vormen van 
de vaste exploitatie van de RSV die is gebaseerd op kostendekkende tarieven. 

Meer informatie 

In augustus werkt de RSV alle afspraken nader uit en zal zij de beleidsregels aanpassen conform de 
gemaakte afspraken. Na vaststelling hiervan in de RSV-vergadering van 9 september 2020, vindt 
publicatie hiervan plaats op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register onder het thema 
‘Opleidingen’. 
Contactpersoon binnen de RSV is Jolien van der Lee. Zij is gedurende de maand juli op vakantie. 
 
 
 

Nieuw specialisme AGZ 

Instemming minister 

Naar verwachting zal de minister voor Medische Zorg en Sport in juli 2020 zijn schriftelijke instemming 
met het nieuwe specialisme AGZ bekendmaken door publicatie in de Staatscourant. De RSV zal de 
gevolgen van de invoering van het nieuwe specialisme naar alle betrokkenen communiceren in 
september 2020. 

Specialismen preventief en chronisch in opleidingsregister 

Momenteel staan er nog altijd viossen in het opleidingsregister van de RSV met specialisme 
preventieve of chronische zorg bij somatische aandoeningen. De RSV benadrukt dat een vios die 
gedurende haar opleiding in deze specialismen ingeschreven heeft gestaan, niet zonder meer kan 
worden geregistreerd in een ander specialisme. 
Alle hoofdopleiders wordt gevraagd om er zorg voor te dragen dat de inschrijvingen van viossen in het 
opleidingsregister overeenkomt met de uitstroomrichting van hun opleiding. Dit betekent dat het 
specialisme van viossen die inmiddels zijn ‘overgestapt’ naar de specialismen intensief of acuut, moet 
zijn aangepast in de inschrijvingsgegevens in het opleidingsregister. 
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Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een vaste medewerker van de RSV via 030 291 90 
50. 
 

Diploma’s bij registratie 

De volgende informatie stond ook reeds in de voorgaande informatiebrief. Gelet op het belang ervan, 
wordt de informatie opnieuw weergegeven. 

Uittreksel diploma via DUO 

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen momenteel geen diploma’s worden getekend door 
examencommissies. Daarom accepteert de RSV bij een registratie-aanvraag een digitaal uittreksel uit 
het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OC&W in plaats 
van een diploma. 

Wél een aanvullende eindverklaring 

Omdat het digitaal uittreksel géén specialisme vermeldt, is bij de afhandeling van een registratie-
aanvraag altijd een aanvullende eindverklaring vereist waarop het specialisme staat aangegeven 
waarin iemand is afgestudeerd. Wij verzoeken u deze eindverklaring aan de student toe te sturen c.q. 
te overhandigen.  

Duur 

Deze procedure geldt tot nader berichtgeving. Mogelijk wordt deze procedure later omgezet in een 
definitieve procedure. Hierover ontvangt u nog bericht. 
 
 

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. 
 
De RSV wenst iedereen een goede zomer toe. 
 

____________________________________________________ 
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