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Hoe schrijf je je in het Kwaliteitsregister V&V en een deskundigheidsgebied? 
 
Je bent nog niet bekend bij V&VN en/of het Kwaliteitsregister V&V 
Wanneer je nog geen lid bent van V&VN en/of nog niet staat ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister V&V, regel je dit via de knop 'Inschrijven' rechts boven op de website 
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/. Je vult alle benodigde gegevens in.  
Wanneer je ook ingeschreven wilt worden in een deskundigheidsgebied, vergeet dan niet het 
betreffende deskundigheidsgebied aan te vinken. Een groot deel van de 
deskundigheidsgebieden kent een toelatingseis. In dat geval wordt er gevraagd een 
document te uploaden. Hier upload je een kopie van het diploma of certificaat dat toegang 
geeft tot het deskundigheidsgebied. Welke toelatingseisen er per deskundigheidsgebied 
gelden, vindt je op https://kwaliteitsregister.venvn.nl/registratie/deskundigheidsgebieden.  
 
Nadat je de inschrijving hebt afgerond, is de inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V en in het 
deskundigheidsgebied een dag later inzichtelijk wanneer je je portfolio opent. 
 
Je bent lid van V&VN, maar staat nog niet ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V 
Wanneer je al wel lid bent van V&VN maar nog niet staat ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister V&V, log je via de knop 'Mijn V&VN' rechts boven op de website 
http://www.venvn.nl/. Vervolgens klik je op de knop 'Nieuw register'. Je vult alle benodigde 
gegevens in.  
Wanneer je ook ingeschreven wilt worden in een deskundigheidsgebied, vergeet dan niet het 
betreffende deskundigheidsgebied aan te vinken. Een groot deel van de 
deskundigheidsgebieden kent een toelatingseis. In dat geval wordt er gevraagd een 
document te uploaden. Hier upload je een kopie van het diploma of certificaat dat toegang 
geeft tot het deskundigheidsgebied. Welke toelatingseisen er per deskundigheidsgebied 
gelden, vindt je op https://kwaliteitsregister.venvn.nl/registratie/deskundigheidsgebieden. 
 
Nadat je de inschrijving hebt afgerond, is de inschrijving in het deskundigheidsgebied een dag 
later inzichtelijk wanneer je je portfolio opent. 
 
Je staat al ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V en wil je inschrijven in een 
deskundigheidsgebied 
Wanneer je al staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V, en je naast deze registratie 
wilt registreren in een deskundigheidsgebied, log je in via de knop 'Mijn V&VN' rechts boven 
op de website http://kwaliteitsregister.venvn.nl/. Vervolgens klik je op de knop 'Nieuw register'. 
Je vult alle benodigde gegevens in. Onderaan het formulier vink je het gewenste 
deskundigheidsgebied aan. Een groot deel van de deskundigheidsgebieden kent een 
toelatingseis. In dat geval wordt er gevraagd een document te uploaden. Hier upload je een 
kopie van het diploma of certificaat dat toegang geeft tot het deskundigheidsgebied. Welke 
toelatingseisen er per deskundigheidsgebied gelden, vindt je op 
https://kwaliteitsregister.venvn.nl/registratie/deskundigheidsgebieden. 
 
Nadat je de inschrijving hebt afgerond, is de inschrijving in het deskundigheidsgebied een dag 
later inzichtelijk wanneer je je portfolio opent. 
 
Welke scholingen tellen mee voor het deskundigheidsgebied? 
Scholingen die specifiek zijn geaccrediteerd voor het betreffende deskundigheidsgebied tellen 
mee voor herregistratie in het deskundigheidsgebied. Deze scholingen tellen ook áltijd mee 
voor je basisregister (als verpleegkundige). Wanneer een scholing voor meerdere 
deskundigheidsgebieden geaccrediteerd is, telt deze mee voor al deze 
deskundigheidsgebieden. Dus sta je in meerdere deskundigheidsgebieden geregistreerd, dan 
telt die scholing voor alle deskundigheidsgebieden waarvoor deze is geaccrediteerd mee.   
 
Voor herregistratie in het deskundigheidsgebied moet in vijf jaar tijd 40 uur geaccrediteerde 
scholing worden gevolgd. Voor herregistratie in het basisregister moet in vijf jaar tijd 184 uur 
deskundigheidsbevordering worden gevolgd, waarvan minimaal 80 uur uit geaccrediteerde 
scholing moet bestaan. 
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