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Diplomaverificatie via DUO definitief 

Digitaal uittreksel uit het diplomaregister 

In april 2020 besloot de RSV – vanwege de uitbraak van COVID-19 - om de diplomaverificatie tot nader 
bericht te laten verlopen met behulp van een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OC&W. Hierdoor hoeft een afgestudeerde vios bij 
haar registratie-aanvraag niet langer een fysieke kopie van het diploma aan te leveren, maar volstaat 
een digitaal uittreksel. 
Nu is besloten dat deze methodiek blijvend zal worden toegepast. Zij krijgt daarmee een definitieve 
status. 

Wél een aanvullende eindverklaring 

Omdat het digitaal uittreksel géén specialisme vermeldt, is bij de afhandeling van een registratie-
aanvraag altijd een aanvullende eindverklaring vereist waarop het specialisme staat aangegeven 
waarin iemand is afgestudeerd. Wij verzoeken u deze eindverklaring aan de student toe te sturen c.q. 
te overhandigen.  
 
 
 

Informatiedashboards voor opleidingsinstellingen 

Momenteel is de Registratiecommissie (RSV) bezig om informatiedashboards in te richten voor 
verschillende gebruikersgroepen. Deze dashboards bevatten geanonimiseerde data uit het 
Verpleegkundig Specialisten Register die kunnen worden gecombineerd tot relevante informatie. Ook 
voor de opleidingsinstellingen worden dergelijke dashboards ingericht. 
De dashboards bieden hoofdopleiders op termijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om te zien in welke 
specialismen, expertisegebieden en werkvelden hun alumni werkzaam zijn. Ook kan een dashboard 
laten zien hoe lang VS-en werkzaam blijven als specialist en welk percentage – al dan niet onder 
voorwaarden - wordt geherregistreerd. Tevens worden mogelijkheden ingebouwd om de resultaten van 
de eigen opleidingsinstelling te benchmarken met de totale gegevens van de negen andere 
opleidingsinstellingen. 
De RSV hoopt in het LOO een eerste presentatie te kunnen geven van de dashboards, waarna 
hoofdopleiders gelegenheid krijgen om verzoeken te doen voor het inbouwen van aanvullende 
gegevens. 
 
 

Beoordeling van individuele scholingsprogramma’s 

Er is een grote diversiteit in de wijze waarop de individuele scholingsprogramma's worden opgesteld 
per opleidingsinstelling c.q. hoofdopleider. Dat geldt zowel voor scholingsprogramma's in het kader van 
herregistratie onder voorwaarden, als bij herintreding en bij verwerving van een tweede specialisme. Dit 
leidt tot aanzienlijke inhoudelijke verschillen, die vanuit kwaliteitsoogpunt en vanuit 
rechtvaardigheidsoverwegingen niet altijd uit te leggen zijn.  
 
Binnen het Gezamenlijk Overleg LOO-CSV-RSV is een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijk 
oplossingen. Hierbij werd onder meer de suggestie gedaan om te werken met een gezamenlijk loket. 
Hierbij zou de VS/verpleegkundige via een gespecialiseerd team beoordeeld worden op haar 
competentietekorten, waarna er een individueel scholingsprogramma wordt opgesteld in de vorm van 
een bindend studie-advies.  Met dit studie-advies kan de VS/verpleegkundige een opleider (MANP-
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opleiding) naar keuze benaderen voor het daadwerkelijk volgen van het individueel 
scholingsprogramma. 
 
Vanuit het besef dat er mogelijk nog meer oplossingen denkbaar zijn, wil de RSV in het LOO 
inventariseren welke mogelijkheden de gezamenlijke opleidingsinstellingen zien om de onwenselijke 
verschillen in scholingsprogramma’s te verminderen. 
 
 

Lespakket voor vios 

Modules 

In augustus 2021 ontvangen alle opleidingsinstellingen het lespakket ‘Werken als verpleegkundig 
specialist’. Dit lespakket is ontwikkeld door de RSV om MANP-studenten kennis en informatie te geven 
over hun toekomstige beroep. De verschillende modules richten zich op de wettelijke en professionele 
kaders van het beroep en op de eisen rond registratie en herregistratie. 
 

Samenstelling 

Door de modulaire aanpak kunnen docenten zelf keuzes maken over de samenstelling van de les. Het 
lespakket bevat ook een aantal voorbeelden voor de mogelijke samenstelling van een les. 
 
 
 

Visitatie praktijkinstellingen hervat in najaar 2021 

Hervatting praktijkvisitaties 

In het najaar van 2021 zal de RSV het visiteren van praktijkinstellingen geleidelijk hervatten. In totaal 
zullen nog drie praktijkvisitaties plaatsvinden. 
Voor 2022 wordt gestreefd naar 10 praktijkvisitaties, waarbij iedere opleidingsinstelling eenmaal wordt 
betrokken bij een visitatie. 

Samenhangend instrumentarium 

In juni heeft de RSV ingestemd met het voorstel van de Visitatiecommissie om de methodiek van het 
visiteren van praktijkinstellingen te herzien. Besloten is dat de nieuwe systematiek zich meer richt op 
het daadwerkelijk bevorderen van de kwaliteit, terwijl de controlerende rol wordt afgezwakt. De nieuwe 
systematiek gaat uit van een permanente verbetercyclus binnen de praktijkinstelling op operationeel, 
tactisch en strategisch niveau. Hierbij wordt onder meer aandacht gegeven aan de positie en 
rolontwikkeling van de VS binnen de instelling en aan het versterken van de praktijkleerklimaat met 
behulp van een kwaliteitskader. 
De ontwikkeling van het instrumentarium vindt in de loop van het jaar plaats. Opleidingsinstellingen en 
hoofdopleiders worden hierover nog nader geïnformeerd. 
 
 
 

Tot slot 

Eerdere edities van ‘Informatie voor de hoofdopleider’ zijn te vinden op de website van de RSV, 
onderaan de volgende pagina: 
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https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/ 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met de RSV. 
 
Tot slot wil de RSV graag opnieuw benadrukken dat zij de goede samenwerking met de hoofdopleiders 
zeer waardeert. De RSV wenst u en uw staf een heel goede zomer! 
 
 

____________________________________________________ 
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