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Gevolgen uitbraak COVID-19 

Door de uitbraak van het COVID-19-virus worden bijna alle professionals in de gezondheidszorg zwaar 
belast. Daarom heeft de RSV voor de verpleegkundig specialisten diverse maatregelen getroffen, zodat 
zij gedurende de ‘corona-periode’ geen extra druk ervaren omdat zij moeten voldoen aan eisen rond 
registratie en herregistratie. 

Coulanceregeling herregistratie-eisen 

De ontwikkeling van de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegens uitbraak 
COVID-19’ beoogt verpleegkundig specialisten tijdelijk vrij te stellen van herregistratie-verplichtingen. U 
wordt hierover separaat geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten 
Register. Ook is de coulanceregeling in te zien via onze website: 
https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/nieuws/tijdelijke-ontheffing-van-
herregistratie-verplichtingen-wegens-coronavirus/ 

Andere maatregelen 

Daarnaast worden andere maatregelen getroffen in het kader van de ‘corona-periode’. Deze 
maatregelen worden in deze nieuwsbrief nader toegelicht. 
 
 

Diploma’s bij registratie 

Uittreksel diploma via DUO 

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen momenteel geen diploma’s worden getekend door 
examencommissies. Daarom accepteert de RSV bij een registratie-aanvraag een digitaal uittreksel uit 
het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OC&W in plaats 
van een diploma. 

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.  

Duur 

Deze procedure geldt tot nader berichtgeving. Mogelijk wordt deze procedure later omgezet in een 
definitieve procedure. Hierover ontvangt u nog bericht. 
 
 

Coulance individueel scholingsprogramma 

Aanpassing scholingsprogramma 

Gedurende de coronaperiode is het voor veel verpleegkundig specialisten met een individueel 
scholingsprogramma niet mogelijk om het scholingsprogramma volgens de gemaakte planning af te 
ronden. Daarom biedt de RSV de mogelijkheid aan de verpleegkundig specialisten om een voorstel tot 
aanpassing in te dienen. 

https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/nieuws/tijdelijke-ontheffing-van-herregistratie-verplichtingen-wegens-coronavirus/
https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/nieuws/tijdelijke-ontheffing-van-herregistratie-verplichtingen-wegens-coronavirus/
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De aanpassingen kunnen betrekking op de inhoud en op de duur van het scholingsprogramma. 

Zelf een voorstel indienen 

Verpleegkundig specialisten moeten zelf een voorstel tot aanpassing indienen bij de RSV, vóórdat hun 
scholingsprogramma afloopt. Voor de aanpassingen moet een onderbouwing worden gegeven. De 
voorstellen mogen maximaal 10% lichter zijn dan het oorspronkelijke scholingsprogramma. 

Beoordeling door de RSV 

De RSV beoordeelt of het aangepaste voorstel in lijn is met het oorspronkelijke scholingsprogramma. 
Indien de registratiecommissie niet kan beoordelen of een voorstel in lijn is met het oorspronkelijke 
scholingsprogramma, zal zij advies inwinnen bij de hoofdopleider. 

Akkoord 

Indien de RSV akkoord is met het voorstel tot aanpassing, wordt de verpleegkundig specialist hierover 
per e-mail geïnformeerd. De hoofdopleider ontvangt een kopie van dit bericht. 

Uitsluitend bij herregistratie onder voorwaarden 

Deze vorm van coulance wordt uitsluitend toegepast indien er sprake is van een individueel 
scholingsprogramma bij een herregistratie onder voorwaarden. Bij een scholingsprogramma wegens 
eerdere doorhaling van registratie, of in geval van verwerving van een ander specialisme, blijft het 
initiatief bij de hoofdopleider. Wel is ook dan toestemming van de RSV vereist. 
 
 

Beoordeling van individuele scholingsprogramma’s 

De RSV heeft als taak om te beoordelen of de inhoud en omvang van het individueel 
scholingsprogramma proportioneel is voor de vastgestelde competentietekorten. De RSV doet hierbij 
een globale toets, zonder de inhoud gedetailleerd te onderzoeken. 
In het Gezamenlijk Overleg tussen LOO, CSV en RSV is gesproken over de wijze waarop de RSV de 
proportionaliteit van het individueel scholingsprogramma kan beoordelen. Met name de informatie over 
de omvang is veelal moeilijk in te schatten. Mogelijk kan de vermelding van studiebelastingsuren in een 
scholingsprogramma hierbij behulpzaam zijn. 
 
Ook heeft de RSV dikwijls onvoldoende informatie om de scholingsprogramma’s van verschillende 
opleidingsinstellingen met elkaar te kunnen vergelijken. Wel is duidelijk dat er grote verschillen zijn ten 
aanzien van de inhoud en omvang, indien bij VS-en vergelijkbare competentietekorten zijn vastgesteld. 
 
Afgesproken is dat de RSV de knelpunten in een korte notitie uitwerkt en aan het LOO verzoekt aan te 
geven hoe de beoordeling van inhoud en omvang kan worden verhelderd en verbeterd. 
 
  

Geen visitaties praktijkinstellingen in 2020 

Vanwege de corona-periode heeft de RSV op advies van de Visitatiecommissie besloten om geen 
praktijkvisitaties meer uit te voeren in 2020. Eenmaal per drie maanden wordt vervolgens steeds 
beoordeeld of de praktijkvisitaties een half jaar later kunnen worden hervat. 
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Opvolging van praktijkvisitaties 

De RSV heeft in haar aprilvergadering besloten om de ‘opvolging’ van praktijkvisitaties in het vervolg 
over te laten aan de Visitatiecommissie. Tot nu toe onderhield de secretaris van de RSV contacten met 
de hoofdopleiders wanneer een praktijkvisitatie hier aanleiding toe gaf. 
 
 

Tot slot 

Eerdere edities van ‘Informatie voor de hoofdopleider’ zijn te vinden op de website van de RSV, 
onderaan de volgende pagina: 
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 haar grote waardering uitspreken over de goede en constructieve contacten 
met de hoofdopleiders. Met name in een bijzondere tijd als deze coronaperiode blijkt de grote waarde 
hiervan. De RSV wenst u veel sterkte. 
 

____________________________________________________ 
 
 

https://www.venvn.nl/registers/verpleegkundig-specialisten-register/opleiding/opleidingsinstelling/

