
 
 
 
 

   

Informatie voor de hoofdopleider  November  2020                   1    
 

 
 

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) 
 
 

Informatie voor de hoofdopleider 

November 2020 
 

 

Inhoud 
 
Opleidingsvisitatie in 2021 ......................................................................................................................... 2 

Toetsingskader ............................................................................................................................. 2 

Zelfevaluatie .................................................................................................................................. 2 

Visitatiepanel ................................................................................................................................. 2 

Rapportage ................................................................................................................................... 2 

Erkenning ...................................................................................................................................... 2 

Kosten ........................................................................................................................................... 2 

Meer informatie ............................................................................................................................. 2 

Nieuw specialisme AGZ............................................................................................................................. 3 

Informatie ...................................................................................................................................... 3 

Artikel over wettelijke context ....................................................................................................... 3 

Corona-coulance ....................................................................................................................................... 3 

Tot slot ....................................................................................................................................................... 3 

 
 

 



 
 
 
 

   

Informatie voor de hoofdopleider  November  2020                   2    
 

Opleidingsvisitatie in 2021 

In de nieuwsbrief van juni 2020 informeerde de RSV u over de werkwijze rond de visitatie van de 
MANP-opleidingen in 2021. Voor de volledigheid wordt hieronder alle relevante informatie nog eenmaal 
kort toegelicht. 

Toetsingskader 

Het toetsingskader dat de RSV hanteert is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de vorige 
visitatieronde.  
Het RSV-toetsingskader bestaat uit drie elementen: 
a. Toezicht op het praktijkonderwijs 
b. Praktijkleerklimaat 
c. Positionering van de verpleegkundig specialist 
Het toetsingskader is gepubliceerd op onze website: https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-
specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/ 

Zelfevaluatie 

Opleidingsinstellingen beschrijven in hun zelfevaluatie (kritische reflectie) op welke wijze zij voldoen 
aan de drie elementen die in het RSV-toetsingskader staan beschreven. Deze verantwoording hoeft 
niet in een separate paragraaf te worden gedaan, maar kan worden geïntegreerd binnen het geheel 
van de zelfevaluatie. 

Visitatiepanel 

Binnen het visitatiepanel moet ten minste één lid ‘gemandateerd zijn door de RSV’. Het gaat hierbij om 
een VS die als regulier lid deelneemt aan het panel, die specifiek is geïnstrueerd door de RSV om 
tijdens de visitatie aandacht te geven aan het RSV-toetsingskader. 
Hiervoor zijn drie verpleegkundig specialisten met uitgebreide visitatie-ervaring voorgedragen door de 
RSV. De namen van deze door de RSV gemandateerde panelleden zijn bekend bij de 
evaluatiebureaus. 
De RSV is verantwoordelijk voor gerichte instructie aan de gemandateerde panelleden. Ook ontwikkelt 
de RSV een handreiking voor de visitatoren. 

Rapportage 

De evaluatiebureaus zullen in hun rapportage in een separate passage aangeven of (en in welke mate) 
de opleidingsinstelling voldoet aan de eisen van het Algemeen Besluit. 

Erkenning 

Indien een opleidingsinstelling reeds is erkend door de RSV, wordt deze erkenning automatisch 
verlengd wanneer de opleiding een nieuwe accreditatie ontvangt van de NVAO én wanneer in het 
visitatierapport staat aangegeven dat de opleiding voldoet aan de erkenningseisen van de RSV. 

Kosten 

De RSV brengt bij de MANP-opleidingen geen extra kosten in rekening voor de visitatie. De kosten zijn 
verdisconteerd in het vaste tarief voor de erkenning van de opleidingsinstellingen dat de RSV hanteert. 
Aan de evaluatiebureaus geeft de RSV een vaste vergoeding per visitatie. 

Meer informatie 

Alle informatie is na te lezen op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. Bij vragen 
kunt u contact opnemen met de secretaris van de RSV, Bas Vogel, via 06 57 88 90 82. 
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Nieuw specialisme AGZ 

Informatie 

De RSV heeft veel informatie gegeven over de invoering van het nieuwe specialisme AGZ per 1 januari 
2021. Op onze webpagina is alles terug te vinden: https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-
specialisten-register/nieuw-specialisme-agz/ 
 
Daarnaast zijn alle VS-en en viossen geïnformeerd via digitale nieuwsbrieven. VS-en ontvangen in de 
maand november ook nog schriftelijke informatie, waaronder een overzichtelijke brochure. 

Artikel over wettelijke context 

Tot slot verschijnt er in het eerstvolgende nummer van Dé Verpleegkundig Specialist (vaktijdschrift van 
V&VN VS) een artikel over de wettelijke context van het nieuwe specialisme. In dit artikel wordt ook 
ingegaan op de voorwaarden om te kunnen wisselen van expertisegebied. 
 
 

Corona-coulance 

In april 2020 stelde de RSV een coulanceregeling vast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Eén 
van de maatregelen in de coulanceregeling was de verlichting van de herregistratie-eisen. 
Nu er sprake is van een nieuwe coronagolf, wordt nagedacht of een nieuwe coulanceregeling wenselijk 
is. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig 
Specialisten Register. 
 
 

Tot slot 

Eerdere edities van ‘Informatie voor de hoofdopleider’ zijn te vinden op de website van de RSV, 
onderaan de volgende webpagina: 
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. 
 

____________________________________________________ 
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