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Inleiding  

 

Beste verpleegkundige in opleiding tot specialist,  

Om na afronding van uw MANP-opleiding wettelijk geregistreerd te kunnen 

worden als verpleegkundig specialist, moet u gedurende de opleiding aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Deze brochure zet de belangrijkste vereisten 

op een rij. Daarbij wordt steeds in de paarse blokken aangegeven wat er van 

u wordt verwacht.  

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde 

(RSV) via (030) 291 90 50, afdeling Verpleegkundig Specialisten Register, of 

via registers@venvn.nl.  

Deze brochure is ook te downloaden op onze webpagina 

https://vsregister.venvn.nl onder de rubriek ‘Opleiding’. Hier vindt u tevens 

meer informatie voor verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Ook vindt u 

op onze website algemene website over het opleidingsregister en het 

Verpleegkundig Specialisten Register.  

De RSV wenst u veel succes met uw opleiding en hoopt u te zijner tijd 

wettelijk te kunnen registreren als verpleegkundig specialist. 

  

https://vsregister.venvn.nl/
https://vsregister.venvn.nl/
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1. Over de opleiding 

De opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP-opleiding) is een 

duale opleiding die bestaat uit zowel cursorisch onderwijs als 

praktijkonderwijs. Het cursorisch onderwijs vindt plaats bij een 

geaccrediteerde onderwijsinstelling, terwijl het praktijkonderwijs wordt 

verzorgd door de zorginstelling waar de verpleegkundige werkzaam is. 

De MANP-opleiding wordt verzorgd door opleidingsinstellingen die zijn 

geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) 

op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 

(WHW). De MANP-opleidingen die tevens erkend zijn door de RSV, vindt u op 

onze website https://vsregister.nl onder de rubriek ‘Opleiding’ – 

‘Opleidingsinstelling’.  

De verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) dient het praktijkdeel van 

haar1 MANP-opleiding bij een zorginstelling te volgen die is erkend door de 

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) als 

praktijkinstelling. Ook de coördinator van het praktijkonderwijs moet door de 

RSV zijn erkend als praktijkopleider.  

De keuze voor het specialisme waarin u wordt opgeleid, bepaalt u in overleg 

met de hoofdopleider van uw MANP-opleiding en uw werkgever. Het 

specialisme waarin u wordt opgeleid is bepalend voor de competenties die u 

gedurende uw opleiding verwerft. Uw registratie als verpleegkundig specialist 

na afronding van de opleiding is altijd in het specialisme waarin u bent 

opgeleid. 

Wie de opleiding met goed gevolg afrondt, verwerft de graad Master of 

Science (MSc). 

Uitsluitend na registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register verkrijgt 

de verpleegkundige de wettelijke bevoegdheid om de titel van verpleegkundig 

specialist te voeren, het beroep uit te oefenen en de voorbehouden 

handelingen uit te voeren die de wetgever aan het beroep en het specialisme 

heeft toegekend. 

 

                                                      
1 Omdat het overgrote deel van de verpleegkundige beroepsgroep uit vrouwen bestaat, wordt 
voor de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist de vrouwelijke vorm gehanteerd. 
Waar ‘zij’ of ‘haar’ staat, kan ook ‘hij’, ‘zijn’ of ‘hem’ worden gelezen. 

https://vsregister.nl/
https://vsregister.nl/
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2.  College en Registratiecommissie 

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en de Registratiecommissie 

Specialismen Verpleegkunde (RSV) zijn de officiële organen die 

verantwoordelijk zijn voor de registratie van verpleegkundigen in het 

Verpleegkundig Specialisten Register. Het CSV stelt de regels rond de 

opleiding, registratie en herregistratie vast. De RSV zorgt dat deze regels 

worden uitgevoerd. Beide organen bestaan voor het grootste deel uit 

verpleegkundig specialisten. 

De regels rond opleiding, registratie en herregistratie zijn door het CSV 

vastgelegd in het Algemeen Besluit, dat gepubliceerd is op de website 

http://vsregister.venvn.nl/ onder de rubriek 'Het Register' - 'Wet- en 

regelgeving'. 

Dit Algemeen Besluit is door de RSV uitgewerkt in afzonderlijke beleidsregels 

die per onderwerp duidelijk maken welke eisen er worden gesteld en wat 

iemand moet doen. De beleidsregels vindt u terug onder de rubriek ‘Het 

Register’ - ‘Beleidsregels’.  

Het CSV en de RSV informeren de vios, de verpleegkundig specialisten en de 

andere relaties over tussentijdse wijzigingen van regelgeving door middel van 

een digitale nieuwsbrief. Wanneer u als vios in het opleidingsregister staat 

ingeschreven, ontvangt u deze nieuwsbrief automatisch. 

 

 

 

KENNIS VAN REGELGEVING 

Wat wordt er van u verwacht? 

• U leest de webpagina 'Wet- en regelgeving' zodat u op de hoogte 

bent van alle regelgeving over het beroep van de verpleegkundig 

specialist en de eisen die worden gesteld aan het praktijk- en 

cursorisch onderwijs dat u volgt. 

• U leest de informatie in de digitale nieuwsbrieven die u van het 

CSV en de RSV ontvangt. 

http://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/
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3.  Het Verpleegkundig Specialisten 

Register 

De registratie als verpleegkundig specialist in het Verpleegkundig Specialisten 

Register wordt uitgevoerd door de RSV, op grond van artikel 14 van de Wet 

BIG en de bepalingen van het Algemeen Besluit. Deze wettelijke registratie 

vindt plaats in één van de specialismen.  

Een verpleegkundige die staat geregistreerd in het Verpleegkundig 

Specialisten Register, is bevoegd om de beroepstitel verpleegkundig 

specialist (met vermelding van het specialisme) te voeren. Ook mag zij de 

voorbehouden handelingen verrichten die de wet aan het specialisme heeft 

verbonden. 

Een verpleegkundige kan worden geregistreerd als verpleegkundig specialist, 

wanneer zij aan de volgende vijf eisen voldoet: 

1. Zij staat geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. 

2. Zij beschikt over een actueel getuigschrift (en indien nodig eindverklaring) 

van de MANP-opleiding. 

3. Zij heeft gedurende haar gehele opleiding ingeschreven gestaan in het 

opleidingsregister van de RSV. 

4. Zij heeft haar gehele opleiding doorlopen aan opleidings- en 

praktijkinstellingen die gedurende de opleiding erkend waren door de 

RSV. 

5. Zij heeft het geldende registratietarief betaald. 
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4.  Erkenning van de 

praktijkinstelling/praktijkopleider 

De opleiding tot verpleegkundig specialist dient volledig erkend te zijn. Dit 

geldt zowel voor het cursorisch onderwijs (de opleidingsinstelling) als voor het 

praktijkonderwijs. Voor uw praktijkonderwijs geldt dat zowel de 

praktijkinstelling (uw werkgever) als uw praktijkopleider (degene die uw 

praktijkonderwijs coördineert) erkend dienen te zijn.  

De erkende praktijkinstelling is de zorgorganisatie waar u als vios een 
arbeidsovereenkomst heeft. Ook wanneer u (deels) uw praktijkopleiding in 
een andere zorginstelling doorloopt, is uw werkgever de praktijkinstelling die 
verantwoordelijk is voor het praktijkonderwijs. In de beleidsregels omtrent de 
erkenningen leest u hier meer over.  
 
Meer informatie over erkenningen vindt u op de website van het 

Verpleegkundig Specialisten Register onder de rubriek ‘Opleiding’. Hier vindt 

u tevens de door de RSV erkende opleidingsinstellingen die de MANP-

opleiding aanbieden.  

 

5.  Het opleidingsregister van de RSV 

Iedere vios moet gedurende haar gehele opleiding ingeschreven zijn in het 

opleidingsregister. Het opleidingsregister vermeldt van iedere vios de 

startdatum en de geplande einddatum van de opleiding, welke 

opleidingsinstelling de MANP-opleiding verzorgt, bij welke praktijkinstelling de 

vios werkzaam is en wie de praktijkopleider is.  

U bent zelf als vios verantwoordelijk voor inschrijving in het opleidingsregister. 

De student schrijft zich bij voorkeur vóór aanvang van de opleiding in. Na de 

start van de opleiding voert u in het opleidingsregister uw opleidingsschema 

in. Hier voert u de praktijkinstelling in, de start- en verwachte einddatum van 

de opleiding en het aantal uur dat u werkzaam zult zijn. Nadat u het 

opleidingsschema heeft toegevoegd wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan 

de hoofdopleider van de MANP-opleiding, die bij akkoord de gegevens 

doorvoert.  

Indien er gedurende de opleiding iets verandert, moet dit binnen vier weken in 

het opleidingsregister zijn aangepast. Zowel u als uw hoofdopleider kunnen 

https://vsregister.venvn.nl/
https://vsregister.venvn.nl/
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deze veranderingen doorvoeren. Als één van beiden iets verandert, ontvangt 

de ander een e-mail met het verzoek de wijziging te verifiëren en te valideren. 

Op die manier blijven uw gegevens in het opleidingsregister actueel.  

LET OP: Mocht u tijdens het inschrijven de naam van uw praktijkinstelling of 

van uw praktijkopleider niet aantreffen in de keuzemenu’s, dan zijn zij nog niet 

erkend door de RSV. U kunt uw inschrijving dan niet afronden. 

U dient in dit geval eerst aan uw praktijkinstelling en/of -opleider te vragen of 

deze erkenning wil aanvragen via de website van het Verpleegkundig 

Specialisten Register. 

 

 

INSCHRIJVING IN HET OPLEIDINGSREGISTER 

Wat wordt er van u verwacht? 

• U bereidt u voor op de inschrijving in het opleidingsregister door het 
verzamelen van de volgende gegevens: 

o Uw BIG-registratienummer. 
o De naam van uw praktijkopleider. LET OP: dit is de persoon 

die formeel moet zijn erkend door de RSV als 
praktijkopleider binnen de praktijkinstelling waar u werkzaam 
bent (uw werkgever). De praktijkopleider is de 
(verpleegkundig) specialist die optreedt als coördinator van 
het praktijkonderwijs dat u ontvangt. Mocht u twijfelen welke 
persoon dit is, raadplaag dan uw hoofdopleider van de 
MANP-opleiding. 

o Het specialisme waarin u opgeleid wilt worden. 
o De startdatum en geplande einddatum van uw MANP-

opleiding. 
 

• U schrijft u in het opleidingsregister in.  
o U doet dit via de homepage van het Verpleegkundig 

Specialisten Register: http://vsregister.venvn.nl 
Rechtsboven aan deze pagina bevindt zich de knop 
‘Inschrijven’. 

https://vsregister.venvn.nl/
https://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/
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6. De kosten van de praktijkopleidings-

plaats 

De kosten voor de erkenning van uw praktijkopleiding en uw inschrijving in het 

opleidingsregister (kortweg: uw praktijkopleidingsplaats) bedragen voor de 2-

jarige opleiding € 275,- (excl. BTW), voor de 3-jarige opleiding € 325,- (excl. 

BTW) per vios per kalenderjaar. Gedurende een 2-jarige opleiding van een 

vios wordt dus drie maal dit tarief betaald: in het startjaar, in het ‘middenjaar’ 

en in het slotjaar.  

Het tarief voor de praktijkopleidingsplaats wordt in rekening gebracht bij de 

instelling waar u werkzaam bent (de praktijkinstelling). Wanneer u zich heeft 

ingeschreven in het opleidingsregister, ontvangt u na de start van uw 

opleiding binnen enkele weken een e-mail, met het verzoek nauwkeurige 

gegevens aan te leveren over de budgethouder, de kostenplaats en het 

interne adres binnen uw praktijkinstelling waaraan de factuur van de 

praktijkopleidingsplaats door de RSV moet worden geadresseerd. 

Uit het bedrag van de praktijkopleidingsplaats worden onder meer de 

volgende zaken gefinancierd: 

• De afgifte van de erkenning aan de praktijkinstelling, inclusief 

administratieve verwerking. 

• De afgifte van de erkenning aan de praktijkopleider, inclusief 

administratieve verwerking. 

• Inschrijving van de vios in het opleidingsregister, inclusief tussentijdse 

aanpassingen, verificatie en validatie. 

• De exploitatie van het opleidingsregister en het erkenningenregister. 

 

ACTUALISEREN VAN GEGEVENS 

Wat wordt er van u verwacht? 

• U zorgt er gedurende uw opleiding voor dat uw opleidingsgegevens 
en uw NAW-gegevens zoals die bij de RSV bekend zijn, actueel 
blijven. 
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• Ontwikkeling en uitvoering van tussentijds onderzoek in het kader van het 

toezicht op de praktijkinstellingen (visitaties, enquêtes, schriftelijk 

onderzoek). 

• Communicatie- en helpdeskactiviteiten gericht op praktijkinstellingen, 

praktijkopleiders en vios. 

• De uitwerking van beleidsregels inzake de afgifte van erkenningen en de 

inschrijving in het opleidingsregister. 

• Ontwikkeling en bijstelling van het beoordelingskader met de 

erkenningseisen van het Algemeen Besluit. 

• Overleg en afstemming met hoofdopleiders over borging van de kwaliteit 

van de praktijkopleiding. 

• Overleg en afstemming met de NVAO over toepassing beoordelingskader 

bij NVAO-accreditatie. 

Het tarief voor de praktijkopleidingsplaats wordt vastgesteld door het bestuur 

van V&VN met instemming van de minister van VWS. 

 

LET OP: onjuiste gegevens op de factuur kunnen er toe leiden dat uw 

praktijkopleidingsplaats niet wordt betaald. Dit kan gevolgen hebben voor de 

erkenning van uw opleidingstraject. 

 

GEGEVENS FACTUUR 

Wat wordt er van u verwacht? 

• Ter voorbereiding op de e-mail inzake de factuur van uw 
praktijkopleidingsplaats die u enkele weken na inschrijving ontvangt 
van de RSV, verzamelt u de volgende gegevens: 

o De naam van de gemandateerd beheerder binnen uw 
praktijkinsteling. 

o De kostenplaats (de interne code van het budget waarop de 
kosten van uw opleiding worden geboekt). 

o De afdeling en het intern adres (binnen uw organisatie) van 
de budgetverantwoordelijke. 

 

• Wanneer u de e-mail ontvangt met het verzoek om de gegevens 
aan te leveren voor de factuur van de praktijkopleidingsplaats, vult 
u de gegevens in en retourneert u het bericht binnen 2 weken. 
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7.  Toezicht op het praktijkonderwijs 

De RSV houdt toezicht op de kwaliteit van het praktijkonderwijs door middel 

van een onafhankelijke Visitatiecommissie, die onderzoekt of de 

praktijkinstelling aan de gestelde eisen voldoet. Deze Visitatiecommissie, die 

bestaat uit verpleegkundig specialisten en een onafhankelijke voorzitter, 

bezoekt praktijkinstellingen en voert tussentijdse onderzoeken uit door middel 

van digitale enquêtes. Als vios bent u verplicht om deel te nemen aan deze 

visitaties en enquêtes, indien de Visitatiecommissie u dit verzoekt. 

Meer informatie vindt u op de website van het Verpleegkundig Specialisten 

Register onder de rubriek ‘Opleiding’ – ‘Visitatie’. Hier vindt u ook informatie 

over de eisen waaraan uw praktijkonderwijs moet voldoen. 

 

8.  Aanvullende informatie 

Informatie over de inschrijving in het opleidingsregister, erkenning en visitatie 

vindt u op de website http://vsregister.venvn.nl/ onder de rubriek ‘Opleiding’. 

Alle beleidsregels zijn terug te vinden onder de rubriek ‘Het Register’ – ‘Wet- 

en regelgeving’. Tevens vindt u op deze website informatie over het 

Verpleegkundig Specialisten Register. 

Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, neem dan 

gerust contact op met de RSV per mail via registers@venvn.nl of telefonisch 

via (030) 291 90 50, afdeling Verpleegkundig Specialisten Register. 

 

COLOFON 

Deze brochure wordt uitgegeven door de Registratiecommissie 

Specialismen Verpleegkunde (RSV). 

De RSV geeft uitvoering aan de besluiten van het College 

Specialismen Verpleegkunde (College of CSV) over de opleiding, 

registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. 

Meer informatie vindt u op http://vsregister.venvn.nl/. 

 

 

 

 

https://vsregister.venvn.nl/
https://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/
mailto:registers@venvn.nl
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http://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/

