
    

RSV Beleidsregel Individueel scholingsprogramma                             versie: mei 2017 
 

 
  

 

1 
 

  
 

 

 

 

Individueel 

scholingsprogramma 

Beleidsregel 

Uitwerking van de bepalingen inzake individueel scholingsprogramma zoals vastgelegd in het 

Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 31 en 32. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 7 september 

2016. 

 

 

 wat 

Begripsomschrijving  
Onder individueel scholingsprogramma wordt verstaan: 

− Een scholingsprogramma waarin is vastgelegd welke delen van de opleiding gevolgd 
dienen te worden om op het eindniveau van de opleiding voor verpleegkundig specialist te 
komen, rekening houdend met bestaande kennis en ervaring 

  Artikel 1 o, Algemeen Besluit 
 

Inhoud 
Indien 
- een verpleegkundig specialist is geregistreerd op basis van gelijkgestelde 

werkzaamheden1, ofwel 
- een verpleegkundig specialist niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, ofwel 
- een verpleegkundige eerder geregistreerd is geweest als verpleegkundig specialist, ofwel 
- een verpleegkundige beschikt over een getuigschrift van de opleiding tot verpleegkundig 

specialist dat ouder is dan twee jaar, ofwel 
- een verpleegkundig specialist geregistreerd wil worden in een ander specialisme dan het 

specialisme waarin zij staat geregistreerd, ofwel 
- een verpleegkundige uit een EU-lidstaat een aanpassingsstage moet volgen in het kader 

van erkenning van beroepskwalificaties, 
dan kan zij opnieuw op reguliere wijze worden geregistreerd wanneer een individueel 
scholingsprogramma met succes is gevolgd en een actuele eindverklaring kan worden 
overlegd waaruit blijkt dat de betrokkene beschikt over de vereiste competenties2. 
 
 

Toelichting 
Het individueel scholingsprogramma wordt opgesteld door de verpleegkundige of 
verpleegkundig specialist in overleg met de erkende opleidingsinstelling. 

                                                      
1 Zie ook de beleidsregel 'Werkervaring – gelijkgestelde werkzaamheden'. 

2 Voor buitenslands gediplomeerden gelden tevens de eisen en bepalingen van de beleidsregel 'Registratie na 

opleiding in het buitenland'. 



    

RSV Beleidsregel Individueel scholingsprogramma                             versie: mei 2017 
 

 
  

 

2 
 

  
 

Het individueel scholingsprogramma duurt ten hoogste twee jaar in de voltijdsvariant en 
bestaat uit cursorisch onderwijs en/of een praktische herintroductie op de beroepspraktijk, 
welke binnen de kaders van het Algemeen besluit wordt uitgevoerd of ingevuld.  
De verpleegkundige of verpleegkundig specialist die het scholingsprogramma volgt, is 
werkzaam in een voor het specialisme relevante functie, binnen een dienstverband van 
tenminste 16 uur per week. 
Het praktische gedeelte van het scholingsprogramma wordt naar rato verlengd indien de 
verpleegkundige of verpleegkundig specialist in deeltijd werkzaam is. 
Wanneer het scholingsprogramma succesvol is afgerond ontvangt de verpleegkundig 
specialist een eindverklaring van de hoofdopleider, waarin deze bevestigt dat de betrokkene 
beschikt over de vereiste competenties. (Gebaseerd op artikel 32, Algemeen Besluit.) 
 
 

Procedure 

- De verpleegkundige of verpleegkundig specialist zoekt contact met een erkende 

opleidingsinstelling met het verzoek om op basis van een assessment vast te stellen in 

welke mate zij beschikt over de vereiste competenties voor een bepaald specialisme. 

- De opleidingsinstelling stelt op basis van het assessment vast welke competenties 

ontbreken bij de verpleegkundige c.q. de verpleegkundig specialist. 

- De verpleegkundige c.q. verpleegkundig specialist stelt in overleg met de 

opleidingsinstelling een individueel scholingsprogramma op dat beschrijft welke kennis en 

vaardigheden de verpleegkundige c.q. de verpleegkundig specialist dient te verwerven 

om opnieuw te beschikken over alle vereiste competenties van het beroep en het 

specialisme. De inhoud van dit scholingsprogramma wordt afgestemd met de begeleider 

in de praktijk. Indien de verpleegkundige c.q. de verpleegkundig specialist, de 

opleidingsinstelling dan wel de begeleidend verpleegkundig specialist twijfel heeft of met 

het programma de vereiste competenties kunnen worden gerealiseerd, legt zij het 

opleidingsprogramma ter goedkeuring voor aan de RSV. 

- Het individueel scholingsprogramma beschrijft op welke wijze de verpleegkundige c.q. de 

verpleegkundig specialist dient aan te tonen dat zij de vereiste kennis en vaardigheden 

heeft verworven en op welke wijze dit zal worden getoetst. 

- Nadat de opleidingsinstelling heeft vastgesteld dat de verpleegkundige c.q. de 

verpleegkundig specialist het individueel scholingsprogramma met goed gevolg heeft 

afgelegd, legt zij door middel van een eindverklaring vast dat de verpleegkundige c.q. de 

verpleegkundig specialist beschikt over alle vereiste competenties van het specialisme. 

- De verpleegkundige c.q. verpleegkundig specialist vraagt met behulp van de 

eindverklaring een reguliere registratie aan als verpleegkundig specialist, conform de 

vastgestelde eisen voor registratie. De procedure voor registratie staat beschreven in de 

beleidsregel 'Registratie – algemeen'. 

- Indien een aanvrager reeds geregistreerd staat als verpleegkundig specialist, krijgt zij de 

mogelijkheid om op grond van de eindverklaring een nieuwe registratieperiode te 

beginnen. Indien zij hiervoor kiest, gaat de nieuwe registratieperiode in op de datum 

waarop de eindverklaring is afgegeven. De lopende registratieperiode wordt in dat geval 

afgesloten. Deze mogelijkheid geldt niet indien een eindverklaring wordt afgegeven na het 

volgen van een individueel scholingsprogramma in het kader van herregistratie onder 

voorwaarden. 
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Eisen 
De verpleegkundige of verpleegkundig specialist die op basis van een individueel 
scholingsprogramma wil aantonen dat zij beschikt over de vereiste competenties van een 
verpleegkundig specialisme, voldoet aan de volgende eisen: 
1. Zij is in het bezit van een MANP-diploma. 

2. Zij heeft een assessment af laten nemen door een erkende opleidingsinstelling. 

3. Zij stelt, op basis van de uitkomsten van het assessment, een individueel 

scholingsprogramma op in overleg met een erkende opleidingsinstelling en een 

begeleider in de praktijk. Het scholingsprogramma voldoet aan de volgende eisen: 

− Het beschrijft de competenties die de verpleegkundige c.q. de verpleegkundig 

specialist dient te behalen. 

− Het beschrijft de wijze waarop de verpleegkundige c.q. de verpleegkundig specialist 

dient aan te tonen dat zij deze competenties heeft verworven. 

− Het heeft een duur van ten hoogste twee jaar in de voltijdsvariant en bestaat uit 

cursorisch onderwijs en/of een praktische herintroductie op de beroepspraktijk onder 

begeleiding van een ervaren verpleegkundig specialist die werkzaam is in hetzelfde 

specialisme waarin de verpleegkundige c.q. de verpleegkundig specialist wordt 

geschoold. 

− Het heeft de instemming  van een erkende opleidingsinstelling en de begeleider in 

de praktijk. 

4. Zij heeft tijdens het doorlopen van het individueel scholingsprogramma een dienstverband 

van ten minste 16 uur per week in een voor het specialisme relevante functie. 

5. Zij heeft dit individueel scholingsprogramma met goed gevolg afgerond en verkrijgt op 

basis hiervan een eindverklaring waarin de erkende opleidingsinstelling bevestigt dat de 

verpleegkundige c.q. de verpleegkundig specialist beschikt over alle vereiste 

competenties behorend bij het beroep en het specialisme, zoals beschreven in het 

vigerende beroepsprofiel, het specifiek besluit van het specialisme en de hiervan 

afgeleide uitwerkingen. 

 

 

________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

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.  


