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Erkenning praktijkopleider 
Beleidsregel 

 
Uitwerking van de bepalingen inzake erkenning van een praktijkopleider zoals vastgelegd in het 

Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 16, 17, 18 en 33. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 7 september 2016. 

 
 
 

Begripsomschrijving  

Onder een praktijkopleider wordt verstaan: 

− Een verpleegkundig specialist die door de RSV is erkend voor het praktijkonderwijs. 
Onder erkenning praktijkopleider wordt verstaan: 

− Bevestiging door de RSV dat de praktijkopleider aan de erkenningseisen uit het Algemeen 
Besluit voldoet. 

Artikel 1 dd en 1 k, Algemeen Besluit  
 
Inhoud 

− De RSV erkent een verpleegkundig specialist als praktijkopleider indien zij een vios opleidt én 
voldoet aan de erkenningseisen. 

Artikel 17 en 18, Algemeen Besluit 

− Indien binnen het expertisegebied waarbinnen de vios wordt opgeleid geen verpleegkundig 
specialist werkzaam is die voldoet aan de erkenningseisen, kan bij uitzondering een 
geneeskundig specialist optreden als praktijkopleider, mits deze bereid is te voldoen aan de 
eisen van artikel 18 van het Algemeen Besluit. 

Artikel 33, Algemeen Besluit 
 
Toelichting 

− 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 (Artikel 
11, lid e van het Algemeen Besluit). 

− Tijdens de visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie wordt tevens beoordeeld of de 
opleidingsinstelling het toezicht op de praktijkinstelling en de afstemming tussen cursorisch en 
praktijkonderwijs op een goede wijze heeft geborgd. 

− Op grond hiervan erkent de RSV iedere praktijkopleider die binnen een erkende 
praktijkinstelling een vios opleidt, zolang de praktijkopleider voldoet aan de eisen van artikel 17 
van het Algemeen Besluit. 
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− De erkenning van de praktijkopleider blijft van kracht zolang zij binnen een erkende 
praktijkinstelling een vios opleidt en zij voldoet aan de eisen van artikel 17 van het Algemeen 
Besluit. 

 

Procedure 

− De praktijkopleider vraagt erkenning aan bij de RSV, zodra zij van een erkende praktijkinstelling 
het verzoek heeft gekregen om één of meerdere vios op te leiden. 

− De praktijkopleider verklaart te zullen voldoen aan de eisen van artikel 17 van het Algemeen 
Besluit. 

− De RSV erkent de praktijkopleider en voegt haar naam toe aan het bestand van de erkende 
praktijkopleiders. 

 
Eisen 

1. De praktijkopleider leidt een vios op binnen een erkende praktijkinstelling. 
2. De praktijkopleider voldoet aan de eisen van artikel 17 van het Algemeen Besluit: 

a. De verpleegkundig specialist leidt vios op en/of heeft de verantwoordelijkheid over een 
opleidingsgroep, als bedoeld in artikel 14, aanhef en onder d. 

b. De inhoud en omvang van de competenties van de verpleegkundig specialist zijn van dien 
aard dat deze in staat is de vios te begeleiden in het realiseren van de competenties. Het 
vigerende competentieprofiel praktijkopleider verpleegkundig specialist is daarbij 
richtinggevend. 

c. De verpleegkundig specialist heeft aanvullende didactische kwalificaties die haar in staat 
stellen te functioneren als praktijkopleider. 

 
 

________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

 

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.  


