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Afgifte erkenningen cursorisch 

onderwijs 

Beleidsregel 

Uitwerking van de specifieke bepalingen inzake de afgifte van erkenningen aan opleidingsinstellingen 

en hoofdopleiders, zoals vastgelegd in artikel 33 van de Regeling en de artikelen 33, 34, 35, 36, 37, 

38 en 39 van het Algemeen Besluit. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde op 19 maart 2014. 

 

 

Begripsomschrijving 

Definitieve erkenning cursorisch onderwijs 

− Bevestiging door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) dat de 
opleidingsinstelling en de hoofdopleider de kwaliteit van het cursorisch onderwijs en de 
praktijkopleiding borgen, overeenkomstig de bepalingen van de Regeling en het Algemeen Besluit.  

 

Inhoud 

Algemeen 
De afgifte van de definitieve erkenning als opleidingsinstelling en/of hoofdopleider vindt plaats indien 
een instelling op basis van de toetsing van de RSV-erkenningseisen binnen de NVAO-
accreditatieprocedure een voorwaardelijke erkenning heeft ontvangen en daarnaast heeft voldaan aan 
de eisen voor erkenning zoals hieronder vermeld. 
 
Aanvullende voorwaarden 
De RSV kan besluiten om aanvullende voorwaarden te stellen aan de afgifte van de definitieve 
erkenning indien zij van mening is dat er tekortkomingen zijn in de borging van de kwaliteit van het 
cursorisch onderwijs en/of de praktijkopleiding waarvan wordt verwacht dat zij incidenteel of van korte 
duur zullen zijn, zoals beschreven in artikel 33 van het Algemeen Besluit. Deze tekortkomingen 
kunnen zijn vastgesteld op grond van de toetsing van de erkenningseisen binnen de NVAO-
accreditatie of op grond van een tussentijds uitgevoerde visitatie. 
 
Specialisme 
Definitieve erkenningen worden afgegeven per specialisme. 
 
Koppeling 
De definitieve erkenning als hoofdopleider is uitsluitend mogelijk indien de opleider werkzaam is bij 
een erkende opleidingsinstelling en deze opleidingsinstelling is erkend in het specialisme waarvoor de 
opleider erkenning aanvraagt. 
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Geldigheid 
De definitieve erkenning is geldig zolang de opleidingsinstelling en/of de hoofdopleider voldoet aan de 
voorwaarden voor definitieve erkenning. 
  

Eisen voor de afgifte van definitieve erkenning 

Een instelling of opleider wordt definitief erkend als opleidingsinstelling of hoofdopleider indien deze 

voldoet aan de volgende voorwaarden: 

− Opleidingsinstelling 

• De instelling heeft een voorwaardelijke erkenning van de RSV. 

• De instelling heeft geen aanvullende voorwaarden opgelegd gekregen door de RSV, of is  
 bereid te voldoen aan de aanvullende voorwaarden indien de RSV deze heeft opgelegd. 

• De instelling heeft het geldende tarief betaald voor het betreffende kalenderjaar. 
 

− Hoofdopleider 

• De opleider heeft een voorwaardelijke erkenning van de RSV. 

• De opleider heeft geen aanvullende voorwaarden opgelegd gekregen door de RSV, of is  
 bereid te voldoen aan de aanvullende voorwaarden indien de RSV deze heeft opgelegd. 

• De opleider is werkzaam bij een erkende opleidingsinstelling. 

• De instelling heeft het geldende tarief betaald voor het betreffende kalenderjaar. 
 

Procedure / uitvoering 
Opleidingsinstelling 

− De instelling - of een door de instelling gemandateerde functionaris - vraagt definitieve erkenning 
aan voor de specialismen waarvoor de instelling wil worden erkend. 

− De instelling verklaart akkoord te gaan met de eisen van het Algemeen Besluit en de hiervan 
afgeleide beleidsregels. 

− De instelling verklaart geen aanvullende voorwaarden opgelegd gekregen te hebben door de RSV, 
dan wel bereid te zijn te voldoen aan de aanvullende voorwaarden die de RSV heeft opgelegd. 

− De instelling is bereid jaarlijks het geldende tarief te betalen. 

− De instelling ontvangt een factuur van de RSV en betaalt deze. 

− De RSV erkent de instelling definitief als opleidingsinstelling. 
 

De hoofdopleider 

− De opleider (beoogd hoofdopleider) vraagt namens de erkende opleidingsinstelling definitieve 
erkenning aan voor de specialismen waarvoor de instelling wil worden erkend. 

− De opleider verklaart akkoord te gaan met de eisen van het Algemeen Besluit en de hiervan 
afgeleide beleidsregels. 

− De opleider verklaart geen aanvullende voorwaarden opgelegd gekregen te hebben door de RSV, 
dan wel bereid te zijn te voldoen aan de aanvullende voorwaarden die de RSV heeft opgelegd. 

− De erkende opleidingsinstelling waaraan de opleider is verbonden is bereid jaarlijks het geldende 
tarief te betalen. 

− De erkende opleidingsinstelling ontvangt een factuur van de RSV en betaalt deze. 

− De RSV erkent de opleider definitief als hoofdopleider. 
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In het geval dat 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.  


