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Kwaliteitsborging cursorisch 

onderwijs en praktijkopleiding 

Beleidsregel 

Uitwerking van de specifieke bepalingen borging van het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding 

zoals vastgelegd in artikel 33 van de Regeling en de artikelen 6 tot en met 30, 33, 34, 35, 36 en 37 

van het Algemeen Besluit. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde op 19 maart 2014. 

 

 

Begripsomschrijving  

Kwaliteitsborging cursorisch onderwijs en praktijkopleiding 

− Het treffen van maatregelen die de kwaliteit van de opleiding bevorderen en bewaken, 
overeenkomstig de bepalingen van de Regeling en het Algemeen Besluit. 

 

Inhoud 

De hoofdopleider is namens de opleidingsinstelling eindverantwoordelijk voor de hele opleiding 
(artikel 6, lid 5 van het Algemeen Besluit). Op grond hiervan wordt aan de hoofdopleider een centrale 
rol toebedeeld bij het borgen van de kwaliteit van het cursorisch onderwijs en van de praktijkopleiding. 
De hoofdopleider borgt de kwaliteit van het cursorisch onderwijs via interne procedures. De 
hoofdopleider borgt de kwaliteit van de praktijkopleiding door middel van afspraken met de 
praktijkinstellingen. 
 

Uitwerking 

Cursorisch onderwijs 

− De hoofdopleider treft de noodzakelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de opleiding en het 
opleidingsbeleid voldoen aan de eisen van het Algemeen Besluit, zoals beschreven in de 
artikelen 6 tot en met 18 (Hoofdstuk B De opleiding). 

− De hoofdopleider treft de noodzakelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de 
opleidingsinstelling en de hoofdopleider(s) voldoen aan de eisen en verplichtingen van het 
Algemeen Besluit, zoals beschreven in de artikelen 19 tot en met 28 (Hoofdstuk C De erkenning 
tot hoofd- of praktijkopleider, opleidings- of praktijkinstelling). 

 
Praktijkopleiding 

− De hoofdopleider sluit namens de opleidingsinstelling voor iedere verpleegkundig specialist in 
opleiding (VSio) een overeenkomst opleidingsinstelling-praktijkinstelling af met een 
praktijkinstelling en een praktijkopleider, conform het door de Registratiecommissie Specialismen 
Verpleegkunde (RSV) vastgestelde model, of neemt de onderdelen van dit model op in de 
overeenkomst die wordt afgesloten. 
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− De hoofdopleider maakt in de overeenkomst afspraken over de wijze waarop de kwaliteit van het 
praktijkleren en van een goed praktijkleerklimaat wordt geborgd. 

− De hoofdopleider ziet toe op de naleving van de gemaakte afspraken door de praktijkinstelling en 
praktijkopleider. 

− De hoofdopleider ziet er op toe dat de praktijkopleider voldoet aan de eisen en verplichtingen van 
het Algemeen Besluit, zoals beschreven in de artikelen 19, 20 en 21 en in de beleidsregel 
Erkenning praktijkopleider. 

− De hoofdopleider ziet er op toe dat de praktijkinstelling voldoet aan de eisen en verplichtingen 
van het Algemeen Besluit, zoals beschreven in de artikelen 23, 24, 25 en 27. 

 
Uitzonderlijke situaties 

− Indien de hoofdopleider meent dat een praktijkinstelling en/of een praktijkopleider die niet aan alle 
eisen voor erkenning kan voldoen, desalniettemin voor erkenning in aanmerking zou moeten 
komen, is er sprake van een uitzonderlijke situatie. 

− Bij een uitzonderlijke situatie dient de hoofdopleider samen met de 
praktijkinstelling/praktijkopleider een beargumenteerd erkenningsverzoek in bij de RSV. 

− In dit beargumenteerde verzoek wordt onderbouwd op welke wijze de betrokkenen menen de 
kwaliteit van de praktijkopleiding en van een goed praktijkleerklimaat te kunnen borgen. 

− Voorbeelden van uitzonderlijke situaties zijn: 
o De beoogde praktijkopleider is een arts, terwijl ook een ervaren verpleegkundig specialist 

voorhanden is (zie ook de beleidsregel Erkenning praktijkopleider). 
o De verpleegkundig specialist die de beoogd praktijkopleider is, heeft een ander 

specialisme dan waarin de VSio wordt opgeleid. 
o De beoogde praktijkopleider is niet werkzaam binnen de praktijkinstelling waar de VSio 

wordt opgeleid. 
o De VSio doorloopt meer dan 50% van het praktijkleren buiten de praktijkinstelling waar de 

VSio werkzaam is.  
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In het geval dat 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.  


