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Visitatie opleidingsinstelling 
Beleidsregel  

 
Uitwerking van de bepalingen inzake [Onderwerp] zoals vastgelegd in het Algemeen Besluit van 10 

februari 2020, in artikel 10 tot en met 18. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 9 september 2020. 

 
 
 

Begripsomschrijving  

Onder visitatie wordt verstaan: 

− Onderzoek ter plaatse naar het functioneren van de opleidingsinstelling (…), met als doel te 
beoordelen of aan de eisen van dit Besluit en de specifieke Besluiten is voldaan; 

  Artikel 1 rr, Algemeen Besluit 
 
Inhoud 

De RSV heeft de toetsing van de eisen voor erkenning van opleidingsinstellingen ingepast binnen de 
visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie. Indien de visitatie van de opleidingsinstelling wordt 
afgesloten met een voldoende, is de opleidingsinstelling automatisch erkend voor de duur van de 
NVAO-accreditatie.  
 
Toelichting 

− De opleidingsinstelling is verantwoordelijk voor de gehele opleiding en ziet toe op de kwaliteit 
van zowel het cursorisch als het praktijkonderwijs. De opleidingsinstelling borgt de kwaliteit van 
het cursorisch onderwijs via interne procedures en de kwaliteit van het praktijkonderwijs door 
middel van afspraken met de praktijkinstellingen. 

− De praktijkinstellingen en praktijkopleiders dragen een eigenstandige verantwoordelijkheid bij 
het borgen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs en het realiseren van een goed 
praktijkleerklimaat. Zij maken hierover afspraken met de opleidingsinstellingen.  

− De opleidingsinstelling ziet er op toe dat: 
a. het praktijkonderwijs voldoet aan de eisen, als bedoeld in artikel 14 en 17 van het 

Algemeen Besluit; 
b. het praktijkleerklimaat zodanig is dat de vereiste praktijkcompetenties kunnen worden 

gerealiseerd; 
c. de positionering van de vios en de verpleegkundig specialist binnen de praktijkinstelling 

aansluit op het vigerende beroepsprofiel. 

− Tijdens de visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie beoordeelt het visitatiepanel of de 
kwaliteit van het cursorisch onderwijs én van het praktijkonderwijs voldoende is geborgd, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van het Algemeen Besluit. 
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− De RSV neemt op basis van de beoordeling van het panel een besluit inzake de afgifte van 
erkenningen. 

 
Procedure 

− Voorafgaand aan de visitatie in het kader van de periodieke NVAO-accreditatie stelt de RSV 
een toetsingskader op dat richtinggevend is voor de zelfevaluatie van de opleidingsinstelling. 
Het toetsingskader is gebaseerd op het Algemeen Besluit en de daarvan afgeleide 
beleidsregels. 

− In een zelfevaluatie beschrijft de opleidingsinstelling op welke wijze zij invulling geeft aan de 
onderdelen van het toetsingskader. 

− De opleidingsinstelling vraagt een door de NVAO erkend evaluatiebureau om bij de visitatie in 
het kader van de periodieke NVAO-accreditatie tevens te beoordelen of de opleiding voldoet 
aan de eisen van het Algemeen Besluit. Ook ziet de opleidingsinstelling erop toe dat bij de 
samenstelling van het visitatiepanel van het evaluatiebureau tenminste één plaats wordt 
ingenomen door een verpleegkundig specialist die hiertoe door de RSV is gemandateerd. 

− Het visitatiepanel beoordeelt of de opleiding voldoet aan de accreditatie-eisen van de NVAO en 
aan de erkenningseisen van het Algemeen Besluit en legt deze beoordeling vast in een 
schriftelijke rapportage. 

− Om erkenning te verkrijgen dan wel de bestaande erkenning te verlengen, overhandigt de 
opleidingsinstelling het visitatierapport aan de RSV. 

 

Eisen 

De opleidingsinstelling: 
1. voldoet aan de erkenningseisen zoals beschreven in artikel 11 van het Algemeen Besluit; 
2. verantwoordt zich hierover in de zelfevaluatie die is gebaseerd op het toetsingskader van de 

RSV; 
3. zorgt dat het visitatiepanel tenminste één lid bevat dat is gemandateerd door de RSV; 
4. laat zich visiteren door een evaluatiebureau dat hiertoe bevoegd wordt geacht door NVAO en 

RSV. 
 
 

________________________________________ 
 
 

 

 

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.  


