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1. Kritische reflectie bij praktijkvisitatie 

Vanaf 2017 verandert de systematiek van de praktijkvisitaties. Praktijkinstellingen en 

opleidingsinstellingen krijgen voorafgaand aan de praktijkvisitatie niet langer een standaard 

vragenlijst toegezonden. In plaats daarvan wordt verzocht aan de hand van een aantal vaste 

onderwerpen aan te geven hoe de kwaliteit van het praktijkonderwijs is vormgegeven dan wel 

geborgd en hier op te reflecteren. Deze verantwoording krijgt de vorm van een beperkte 

'kritische reflectie'. 

De nieuwe methodiek is tot stand gekomen na signalen van de hoofdopleiders. Er werd 

aangegeven dat de vragenlijsten teveel een opsomming waren van zaken die reeds als 

bekend werden verondersteld. Ook gaven de vragenlijsten onvoldoende ruimte om 

onderwerpen te benoemen die specifiek waren voor de te visiteren praktijkinstelling. De 

visitatiecommissie verwacht dat met de nieuwe methodiek de benoemde knelpunten tot het 

verleden zullen behoren. 

Overigens blijft het aantal praktijkvisitaties beperkt. In principe wordt een opleidingsinstelling 

slechts eenmaal per jaar gevraagd mee te werken aan een praktijkvisitatie. 

Wat wordt van u verwacht? 

 Op verzoek van de Visitatiecommissie stelt u de kritische reflectie op voorafgaand aan de 

praktijkvisitatie. Ook levert u desgevraagd aanvullende informatie. 

 

 

2. Tussentijds onderzoek praktijkinstelling 

Hoewel het visiteren van praktijkinstellingen veel waardevolle inzichten oplevert, is het ook 

voor alle betrokken partijen een tijdrovende inspanning. Daarom zal de RSV vanaf 2017 ook 

andere instrumenten inzetten om de kwaliteit van het praktijkonderwijs te toetsen, in het kader 

van 'tussentijds onderzoek'. Dit tussentijds onderzoek heeft een goede verankering gekregen 

in het nieuwe Algemeen Besluit, waarin deze mogelijkheid tot kwaliteitscontrole nadrukkelijk 

wordt benoemd (artikel 19). 

Het tussentijds onderzoek zal worden uitgevoerd door de Visitatiecommissie van de RSV, die 

hiervoor digitale enquêtes ontwikkelt. De enquêtes richten zich op de vios en eventueel op 

andere betrokkenen binnen de praktijkinstelling. De uitkomsten van de enquête worden zowel 

aan de praktijkinstelling als aan de betrokken opleidingsinstelling(en) gerapporteerd. Aan de 

hand van de uitkomsten besluit de Visitatiecommissie tevens of aanvullend onderzoek – al 

dan niet in de vorm van een praktijkvisitatie – gewenst is.  

Wat wordt van u verwacht? 

 Wanneer u de uitkomsten van de digitale enquête ontvangt, onderzoekt u in samenspraak 

met de praktijkinstelling of er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in het 

praktijkonderwijs. 
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3. Evaluatie-enquêtes na praktijkvisitatie 

De Visitatiecommissie van de RSV zal in 2017 evalueren hoe alle betrokkenen de 

praktijkvisitatie en het optreden van de Visitatiecommissie hebben ervaren. Zij doet dit door 

middel van enquêtes die door de betrokkenen worden ingestuurd nadat de visitatierapportage 

en de beoordeling definitief zijn vastgesteld. De eerste enquêtes, onder vios en 

praktijkopleiders, worden in december 2016 uitgezet bij praktijkinstellingen die in het najaar 

van 2016 zijn gevisiteerd. Voor de praktijkvisitaties die in 2017 plaats vinden wordt ook de 

hoofdopleider geënquêteerd over de ervaringen met het visitatiepanel. 

Daarnaast zal de Visitatiecommissie na verloop van tijd evalueren of de uitkomsten van de 

visitatie hebben geleid tot verbeteringen. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd onder de 

praktijkinstellingen. De uitkomsten hiervan zullen door de secretaris van de RSV worden 

gebruikt als input voor de tussentijdse besprekingen die hij met de hoofdopleiders voert. 

Wat wordt van u verwacht? 

 U verleent uw medewerking aan de evaluatie van de praktijkvisitaties indien u hiertoe een 

verzoek ontvangt van de Visitatiecommissie. 

 
 

4. Registratie op datum getuigschrift / eindverklaring 

Nadat een verpleegkundige de MANP-opleiding succesvol heeft afgerond, kan zij zich 

registreren als verpleegkundig specialist op basis van haar getuigschrift. Hiervoor is sinds 1 

januari 2016 niet langer een eindverklaring noodzakelijk, mits het specialisme op het 

getuigschrift staat vermeld. De registratieperiode van de verpleegkundig specialist gaat in dit 

geval altijd in op de datum dat het getuigschrift is afgegeven. 

Indien een verpleegkundige na het behalen van haar MANP-opleiding langer dan 24 

maanden wacht met haar registratie, is wél een nieuwe eindverklaring vereist. Deze 

eindverklaring kan uitsluitend worden afgegeven door een erkende opleidingsinstelling, nadat 

deze zich ervan heeft vergewist dat de verpleegkundige beschikt over alle vereiste 

competenties van het beroep en het betreffende specialisme, én dat deze competenties 

actueel onderhouden zijn. De RSV toetst of de eindverklaring procedureel op goede gronden 

is afgegeven aan de hand van de volgende vragen: 

 Is er vastgesteld of (en welke) aanvullende competenties door de VS behaald moesten 

worden om gekwalificeerd te zijn voor het beroep en het specialisme? 

 Is duidelijk welke bewijslast per competentie is aangeleverd door de VS? 

 Is deze bewijslast beoordeeld door erkende opleiders? 

 Is de beoordeling positief geweest? 

In dit geval gaat de registratieperiode van de verpleegkundig specialist in op de datum dat de 

eindverklaring is afgegeven. 

Wat wordt van u verwacht? 

 Er wordt geen specifieke actie van u verwacht. U neemt kennis van deze informatie. 
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5. Eindverklaring en nieuwe registratieperiode 

Indien een erkende opleidingsinstelling een eindverklaring afgeeft, betekent dit dat zij heeft 

vastgesteld dat een verpleegkundige of een verpleegkundige specialist beschikt over alle 

vereiste competenties van het beroep en het betreffende specialisme, én dat deze 

competenties actueel onderhouden zijn. De eindverklaring wordt afgegeven in de situaties B 

tot en met E in onderstaand overzicht dat afkomstig is van de bestaande eindverklaring.  

 

In alle gevallen B, C en E zal de RSV de datum van de eindverklaring hanteren als de start 

van de nieuwe registratieperiode.  

In geval er sprake is van situatie D, zal de RSV de beperking van de registratie (gelijkgestelde 

werkzaamheden dan wel beperkende voorwaarden) opheffen, omdat de eindverklaring 

aangeeft dat de verpleegkundig specialist beschikt over alle vereiste competenties van het 

beroep en het betreffende specialisme, én dat deze competenties actueel onderhouden zijn. 

Bovendien krijgt de verpleegkundig specialist de keus of zij een nieuwe registratieperiode wil 

starten (met als startdatum de datum op de eindverklaring), dan wel dat zij haar oude periode 

wil afronden.  

Situatie A is de reguliere registratie na diplomering. Hierbij is in principe geen eindverklaring 

vereist, op voorwaarde dat het specialisme staat vermeld op het diploma dan wel op het 

bijbehorende supplement. 

Wat wordt van u verwacht? 

 U geeft uitsluitend een eindverklaring af indien u heeft vastgesteld dat de verpleegkundige 

/ verpleegkundig specialist beschikt over alle vereiste competenties van het beroep en het 

betreffende specialisme, én dat deze competenties actueel onderhouden zijn. Dit geldt 

ook voor eindverklaringen die worden afgegeven na een individueel scholingstraject in het 

kader van herregistratie onder beperkende voorwaarden. 
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6. Nieuw opleidingsregister 

In 2017 wordt een start gemaakt met de bouw van het nieuwe opleidingsregister. Het huidige 

opleidingsregister is niet alleen sterk verouderd, maar vertoont ook grote gebreken, waardoor 

de administratie van gegevens knelpunten oplevert. Dit is zeer hinderlijk voor zowel de 

hoofdopleiders als voor de vios. 

De RSV zal de hoofopleiders nauw betrekken bij het nieuwe opleidingsregister. Hierdoor 

zullen de functionaliteiten van het nieuwe opleidingsregister beter aansluiten op de wensen en 

behoeften van de hoofdopleiders.  

Het nieuwe opleidingsregister wordt een webbased applicatie die te allen tijde toegankelijk zal 

zijn voor hoofdopleiders. Het zal gevalideerde overzichten bieden van het aantal vios dat 

verbonden is aan een opleidingsinstelling, en per vios aangeven aan welke praktijkinstelling 

en praktijkopleider zij is gekoppeld. Ook de praktijkopleiders krijgen toegang tot het voor hen 

relevante deel van het systeem. 

Wat wordt van u verwacht? 

 Er wordt geen actie van u verwacht. 

 Wellicht wordt u door de RSV benaderd om feedback te geven in de testfase van het 

nieuwe opleidingsregister. 

 
 
 

7. Nog eenmaal tarief hoofdopleider 

In 2018 worden de nieuwe tarieven van de RSV van kracht. Dit betekent dat in 2017 nog 

eenmaal de bestaande (onveranderde) tarieven van de afgelopen jaren in rekening worden 

gebracht. Hieronder valt ook het tarief voor de erkenning van de hoofdopleider. Hoewel deze 

erkenning formeel is afgeschaft door de invoering van het nieuwe Algemeen Besluit, wordt het 

tarief nog eenmaal in rekening gebracht. Dit is mogelijk op grond van de 

overgangsbepalingen van het Algemeen Besluit. 

Wat wordt van u verwacht? 

 Er wordt geen actie van u verwacht. 

 

_______________________________________________ 

 

 

 
 


