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Erkenning praktijkinstelling 
Beleidsregel 

 
Uitwerking van de bepalingen inzake de erkenning van praktijkinstellingen zoals vastgelegd in het 

Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 13, 14 en 15. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 7 september 2016. 

 
 
 

Begripsomschrijving  

Praktijkinstelling: 

− Zorginstelling die door de registratiecommissie is erkend voor het praktijkonderwijs van vios. 
Artikel 1, lid 1cc, Algemeen Besluit 

Erkenning praktijkinstelling: 

− De bevestiging door de registratiecommissie dat de praktijkinstelling aan de erkenningseisen uit 
het Besluit voldoet. 

Artikel 1, lid 1k, Algemeen Besluit  
 
Inhoud 

De RSV erkent een zorginstelling die een vios opleidt op voorwaarde dat het praktijkonderwijs is 
afgestemd met de opleidingsinstelling onder wiens verantwoordelijkheid de opleiding tot verpleegkundig 
specialist plaatsvindt en zij voldoet aan de erkenningseisen. 
 
 
Toelichting 

− De opleidingsinstelling ziet erop toe dat de praktijkinstelling voldoet aan de eisen, als bedoeld 
in artikel 14 en 17 van het Algemeen Besluit en draagt zorg voor een zodanige afstemming van 
het cursorisch en praktijkonderwijs dat de competenties kunnen worden gerealiseerd. 

Artikel 11, lid 1e, Algemeen Besluit 

− Tijdens de visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie wordt beoordeeld of de 
opleidingsinstelling voldoet aan de eisen van het Algemeen Besluit. Hierbij wordt tevens 
vastgesteld of de opleidingsinstelling het toezicht op de praktijkinstelling en de afstemming 
tussen cursorisch en praktijkonderwijs op een goede wijze heeft geborgd. Indien dit het geval 
is, wordt de opleidingsinstelling door de RSV erkend. 

− De opleidingsinstelling maakt afspraken met een zorginstelling die een verpleegkundige, die zij 
als werknemer in dienst heeft, op wil leiden tot verpleegkundig specialist. Deze afspraken 
hebben betrekking op de inrichting en borging van het praktijkonderwijs van de vios. Deze 
zorginstelling vraagt bij de RSV erkenning aan als praktijkinstelling. 
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− De RSV erkent iedere zorginstelling als praktijkinstelling, indien deze samen met een erkende 
opleidingsinstelling een vios opleidt én voldoet aan de eisen van artikel 14 van het Algemeen 
Besluit. 

− De praktijkinstelling wijst binnen de eigen organisatie een praktijkopleider aan die voldoet aan 
de erkenningseisen. Deze praktijkopleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van en het 
toezicht op de gemaakte afspraken. 

− De erkenning van de praktijkinstelling blijft van kracht zolang zij samen met een erkende 
opleidingsinstelling een vios opleidt en zij voldoet aan de eisen van artikel 14 van het Algemeen 
Besluit. 

 

Praktijkonderwijs binnen meerdere zorginstellingen 
Indien een vios niet al haar praktijkonderwijs volgt bij de praktijkinstelling waar zij als werknemer in 
dienst is, maar (een deel van) haar praktijkonderwijs volgt bij één of meerdere andere 
zorginstellingen, is het volgende van toepassing: 

− De opleidingsinstelling maakt afspraken met de erkende praktijkinstelling waar de op te leiden 
vios als werknemer in dienst is. Deze afspraken hebben betrekking op de inrichting en borging 
van het praktijkonderwijs van de vios binnen de erkende praktijkinstelling en de andere 
zorginstelling(en). 

− Omdat de kwaliteit van het praktijkonderwijs wordt geborgd door de erkende praktijkinstelling, 
hoeft er geen erkenning te worden aangevraagd door de andere zorginstelling(en). 

− De praktijkinstelling wijst binnen de eigen organisatie een praktijkopleider aan die voldoet aan 
de erkenningseisen. Deze praktijkopleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van en het 
toezicht op de gemaakte afspraken. 

− De praktijkopleider stelt een opleidingsgroep samen, waarin alle professionals zijn opgenomen 
waarvan de vios gedurende haar opleiding praktijkonderwijs zal ontvangen. Ook de 
professionals van de andere zorginstelling(en) waar de vios praktijkonderwijs zal ontvangen, 
worden hierbij betrokken. De praktijkopleider maakt afspraken met de leden van de 
opleidingsgroep over de inrichting en borging van het praktijkonderwijs aan de vios. 

− De praktijkopleider ziet er op toe dat het praktijkonderwijs binnen de erkende praktijkinstelling 
en de andere zorginstelling(en) voldoet aan de eisen en dat de vios in staat wordt gesteld alle 
noodzakelijke competenties te verwerven.  

 
 
Procedure 

− De Raad van Bestuur of directie van de zorginstelling wijst een gemandateerd beheerder aan, 
die de taak heeft toe te zien op de naleving van de erkenningseisen zoals geformuleerd in de 
beleidsregel ‘Erkenning praktijkinstelling’. 

− De gemandateerd beheerder dient namens de zorginstelling een aanvraag tot erkenning in bij 
de RSV, zodra de zorginstelling met een erkende opleidingsinstelling afspraken heeft gemaakt 
over het opleiden van één of meerdere vios. 

− Bij de aanvraag tot erkenning wordt een ondertekende verklaring toegevoegd van de Raad van 
Bestuur of directie van de zorginstelling. De zorginstelling verklaart hiermee te zullen voldoen 
aan de eisen van artikel 14 van het Algemeen Besluit. 

− De RSV erkent de praktijkinstelling en voegt haar naam toe aan het bestand van de erkende 
praktijkinstellingen. 
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Eisen 

1. De praktijkinstelling leidt een vios op in afstemming met een erkende opleidingsinstelling. 
2. De praktijkinstelling voldoet aan de eisen van artikel 14 van het Algemeen Besluit. 

a. De zorginstelling verleent individuele gezondheidszorg in het verpleegkundig specialisme 
waarin de vios wordt opgeleid. 

b. De zorginstelling is toegelaten op grond van de WTZi en er zijn in het kader van het 
wettelijk toezicht geen beperkingen of voorwaarden van kracht, met betrekking tot de 
praktijkopleidingsplaats, die direct verband houden met de individuele gezondheidszorg die 
de zorginstelling verleent in het desbetreffende verpleegkundig specialisme. 

c. De zorginstelling leidt één of meer verpleegkundig specialisten op samen met een 
opleidingsinstelling. 

d. De zorginstelling draagt zorg voor een opleidingsgroep die zodanig is georganiseerd dat de 
vios de competenties, als bedoeld in artikel 6, kan realiseren. Dit blijkt in elk geval uit: 
o De samenstelling, competenties, verdeling van taken en verantwoordelijkheden en 

samenwerking binnen de opleidingsgroep. Het vigerend competentieprofiel 
praktijkopleider verpleegkundig specialist is hierbij richtinggevend. 

o De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de leden van de opleidingsgroep. 
e. Het praktijkopleidingsplan en de faciliteiten binnen de praktijkopleidingsplaats maken het 

mogelijk dat de vios, in samenhang met het cursorisch onderwijs, de competenties kan 
realiseren. 

f. De zorginstelling heeft een kenbare visie op de positie en de rol van de verpleegkundig 
specialist binnen de instelling. 

g. De zorginstelling maakt inzichtelijk op welke wijze de in dit artikel genoemde 
erkenningseisen cyclisch worden geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor de erkenningseisen 
ingevolge artikel 17. 

3. De Raad van Bestuur of directie van de zorginstelling benoemt een gemandateerd beheerder 
die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Beleidsregel ‘Gemandateerd beheerder 
praktijkinstelling’. 

4. De praktijkinstelling betaalt het jaarlijkse tarief dat is vastgesteld voor de 
praktijkopleidingsplaats. 

 
 

________________________________________ 
 

 

 

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.  


