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Beste verpleegkundige in opleiding tot specialist, 
 
 
U staat ingeschreven in het opleidingsregister. De afgelopen tijd heeft de 
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) gewerkt aan een vernieuwd 
opleidingsregister. Vanaf vandaag is het vernieuwde opleidingsregister in gebruik genomen. 
De informatie in het vernieuwde opleidingsregister is 24 uur per dag toegankelijk voor de 
hoofdopleiders en de vios. 
 
Wat verwachten wij van u?  

 Alle bij ons bekende gegevens zijn door ons toegevoegd aan het opleidingsregister en 
worden op korte termijn gecontroleerd door de hoofdopleider. Wanneer de hoofdopleider 
heeft aangegeven dat de gegevens met betrekking tot uw opleiding correct zijn, ontvangt 
u een automatische e-mail vanuit PE-online, waarin u wordt gevraagd de gegevens te 
controleren. Wanneer u deze e-mail krijgt kunt u uw gegevens controleren door in te 
loggen op Mijn V&VN en vervolgens te klikken op de knop ‘Open portfolio’. U ziet 
vervolgens uw gegevens staan. 

 Controleer of de gegevens kloppen. Indien de gegevens juist zijn, klikt u op ‘Goedkeuren 
concept’. Wanneer u dit heeft gedaan verandert de status van het opleidingsschema van 
‘concept’ naar ‘actueel’ en staan de gegevens gevalideerd in het opleidingsregister. Indien 
de gegevens niet juist zijn, keurt u het concept af. Vervolgens voegt u zelf een nieuw 
opleidingsschema toe. In de handleiding in de bijlage van deze e-mail staat beschreven 
hoe dit werkt. 

 Controleer vervolgens of de juiste praktijkopleider en hoofdopleider aan u zijn gekoppeld. 
Dit doet u door te klikken op het onderdeel ‘Opleiders’. 

 
Mocht er zich tijdens uw opleiding een wijziging voordoen, zoals een verandering van 
praktijkopleider, een vertraging van uw opleiding, of een andere relevante wijziging, dan 
vragen wij u dit aan ons door te geven. In de handleiding voor het gebruik van het nieuwe 
opleidingsregister vindt u een overzicht van wijzigingen die moeten worden doorgegeven, en 
staat uitgelegd hoe u deze wijziging doorvoert. Elke wijziging zal door uw hoofdopleider 
moeten worden gecontroleerd. 
 
Heeft u nog vragen over het vernieuwde opleidingsregister? Neem dan contact met ons op via 
030 291 90 50 of registers@venvn.nl.  

Met vriendelijke groet, 
 
De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde 
 

 
 
Verpleegkundig Specialisten Register 
Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht 
Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht 
T. (030) 291 90 50 
http://vsregister.venvn.nl     registers@venvn.nl 
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