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Overige deskundigheids-

bevorderende activiteiten 

(ODA) 

Beleidsregel 

Uitwerking van de bepalingen inzake overige deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals 

vastgelegd in het Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 26 en 29. 

 

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

2016. 

 

 

 

Begripsomschrijving  
Onder overige deskundigheidsbevorderende activiteiten wordt verstaan: 

 Vorm van deskundigheidsbevordering. Namelijk de activiteiten van verpleegkundig 
specialisten die er op gericht zijn anderen over het specialisme te informeren en te 
scholen, die bijdragen aan de ontwikkeling van het specialisme die door V&VN als 
zodanig zijn aangemerkt. 

  Artikel 1 bb, Algemeen Besluit 
 

Inhoud 
De vereiste 200 uur deskundigheidsbevordering per registratieperiode van vijf jaar bestaat uit 
maximaal 60 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Indien aan meer dan 60 
uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten wordt deelgenomen, telt dit niet mee 
voor de herregistratie. 
In tenminste drie van de vijf registratiejaren wordt deelgenomen aan bij- en nascholing of 
overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. (Gebaseerd op artikel 26, Algemeen 
Besluit.) 
 
 

Toelichting 
Algemeen 

 Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van 
beroepsgenoten of van het specialisme, voor zover ze de deskundigheid van de 
betreffende verpleegkundig specialist bevorderen. 

Activiteiten en uren 

 Niet alle uren die worden besteed aan de ontwikkeling van beroepsgenoten of het 
specialisme tellen mee als overige deskundigheidsbevorderende activiteit. 

 Voor iedere activiteit is een maximum aantal uur vastgesteld dat mag worden opgevoerd 
in het portfolio. 
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 In het overzicht waarmee deze beleidsregel wordt afgesloten staan de activiteiten vermeld 
die door de RSV worden erkend als overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Per 
activiteit is aangegeven met hoeveel uur zij door de RSV is gewaardeerd met het oog op 
de herregistratie, alsmede welke bewijslast hiervoor moet worden toegevoegd. 

 Bij de samenstelling van het activiteitenoverzicht is gestreefd naar een dusdanige mix van 
activiteiten, dat eenzijdigheid wordt voorkomen.  

 
Procedure 

 Voor het vastleggen van de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten gebruikt de 
verpleegkundig specialist de door de RSV voorgeschreven systemen en procedures. 

 De activiteiten worden gedocumenteerd en van bewijslast voorzien zoals aangegeven in 
het 'Overzicht van Overige Deskundigheidsbevorderende activiteiten'. 

 
 

Eisen 
1. De activiteiten zijn uitgevoerd binnen het beroepsdomein en binnen het specialisme van 

de verpleegkundig specialist. 

2. De activiteiten worden genoemd in onderstaand ‘Overzicht van Overige 

deskundigheidsbevorderende activiteiten’. 

3. De waardering van de activiteit overschrijdt niet het aantal uur dat is vermeld in het 

'Overzicht van Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten'. 

 
 
Overzicht 
Overzicht van 'Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten' vanaf volgende pagina. 
I Wetenschap, onderzoek en publicatie (1 t/m 9). 
II Scholing en begeleiding (10 t/m 16). 
III Deelname aan besturen / commissies (17 t/m 22). 
 
 

________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Overzicht van 
overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 

(ODA) 

I   Wetenschap, onderzoek en publicatie 

Omschrijving activiteit Waardering 
(maximum 

aantal uren) 

Per  Bewijslast of 
documentatie 

1 Wetenschappelijk of toegepast 
praktijkgericht onderzoek dat zelfstandig 

of in samenwerking wordt verricht en 
extern wordt verantwoord/gepubliceerd. 

12 uren Per 
onderzoek 

Upload 
onderzoeksverslag 
(of relevante pagina's 
met titel, auteur en jaar 
van uitgave) 

2 Promotie-onderzoek (maximaal 4 jaar). 12 uren Per 
jaar 

Upload jaarlijkse 
verklaring promotor 

3 Publicatie van een wetenschappelijk 
artikel of een literatuurreview  in een 
peer review- of vaktijdschrift. Buiten 
promotie-onderzoek (zie 2). 

1
e
 auteur: 

12 uren 
2

e
 auteur: 

6 uren 

Per 
artikel 

Upload artikel 

4 Schrijven en insturen van een abstract (1e 
auteur) over een nieuw onderwerp naar 
een wetenschappelijk 
nationaal/internationaal congres. 

4 uren Per 
abstract 

Upload abstract 
(vermeld naam, plaats 
en datum congres) 

5 Mondelinge presentatie - na indienen 
abstract - op een nationaal/internationaal 
wetenschappelijk congres. Buiten 

promotie-onderzoek (zie 2). 

3 uren Per 
presentatie 

Upload presentatie 
(vermeld naam, plaats 
en datum congres) 

6 Posterpresentatie – na indienen abstract - 
op een nationaal/ internationaal 
wetenschappelijk congres. Buiten 

promotie-onderzoek (zie 2). 

2 uren Per 
presentatie 

Upload poster 
(vermeld naam, plaats 
en datum congres) 

7 Review van artikelen voor een 
wetenschappelijk tijdschrift. 

2 uren Per 
review 

Upload review 

8 Publiceren van een boek- of 
artikelbespreking in een peer review- of 
vaktijdschrift. 

Artikel 
2 uren 

Boek 
4 uren 

Per 
bespreking 

Upload bespreking 

9 Publicatie van een boek, artikel of folder 
voor een afgebakende doelgroep (bv. 
landelijke patiëntenvereniging, specifieke 
patiëntengroep of beroepsgroep) waarin 
blijk gegeven wordt van het kunnen 
voorlichten of het toepassen van 
wetenschappelijke of beroepsinhoudelijke 
kennis die voor het eigen specialisme 
relevant is. 

4 uren Per 
publicatie 

Upload publicatie 
(of relevante pagina's 
met titel, auteur en jaar 
van uitgave) 
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II   Scholing en begeleiding 

Omschrijving activiteit Waardering 
(maximum 

aantal uren) 

Per Bewijslast of 
documentatie 

10 Gastdocentschap van een zorgopleiding 

geaccrediteerd door het College Zorg 
Opleidingen of een zorgopleiding op 
minimaal HBO niveau (bachelor of 
master). 

Nieuwe les 
4 uren 

Bestaande les 
1 uur 

Per 
les 

Upload lesmateriaal 

11 Het houden van een referaat / 
presentatie over een nieuw onderwerp 
van minimaal een half uur. 

 

2 uren Per 
referaat / 
presentatie 

Upload uitwerking 

12 Het ontwikkelen van een lesmodule 
over een vakinhoudelijk onderwerp 
waarbij wetenschappelijke of 
beroepsinhoudelijke kennis wordt 
toegepast die voor het eigen specialisme 
relevant is. De lesmodule heeft een 
overkoepelend thema, betreft tenminste 
meerdere uren of een dagdeel én is 
samengesteld uit verschillende 
onderdelen (instructie, training, toetsing, 
etc.). 

6 uren Per 
lesmodule 

Upload lesmodule 
(bij e-learning: upload 
printscreen) 

13 Het organiseren van scholing die 

geaccrediteerd is voor het 
Verpleegkundig Specialisten Register (of 
voor een door de RSV erkende 
buitenlandse organisatie). 

4 uren Per 
keer 

Upload 
scholingsprogramma 
en vermeld ID-
nummer van scholing 

14 Het beoordelen van scholing die ter 
accreditatie wordt aangeboden voor het 
Verpleegkundig Specialisten Register. 

6 uren Per 
jaar 

Upload benoeming 
door de 
Accreditatiecommissie 

15 Verantwoordelijk zijn voor de 
opleidingsgroep en het praktijkonderwijs 
van een verpleegkundige in opleiding tot 
specialist of aan een PA/arts in opleiding 
in de rol van praktijkopleider 

8 uren Per 
jaar 

Upload erkenning als 
praktijkopleider 
afgegeven door RSV 
(bij vios) of verklaring 
hoofdopleider (bij 
PAio of Agio) 

16 Binnen een opleidingsgroep bijdragen 
aan het praktijkonderwijs van een 
verpleegkundige in opleiding tot specialist 
of aan een PA/arts in opleiding in de rol 
van leermeester, mentor of coach. 

4 uren Per 
jaar 

Upload door 
praktijkopleider of 
hoofdopleider 
ondertekende 
verklaring met 
naamsvermelding 
vios, PAio of Agio 
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III   Deelname aan besturen / commissies 

Omschrijving activiteit Waardering 
(maximum 

aantal uren) 

Per Bewijslast of 
documentatie 

17 Lidmaatschap van een relevante 
vakinhoudelijke commissie of 
werkgroep ingesteld door 
beroepsvereniging, wetenschappelijk 
instituut, overheid of zorginstelling. 
De commissie richt zich op de vakinhoud 
van de verpleegkundig specialist. 
Lidmaatschap van de VAR telt uitsluitend 
mee in het geval van voorzitterschap. 

Voorzitter 
 3 uren 

Overige leden 
2 uren 

Per 
bijeenkomst 

Upload  
verslag/notulen 

18 Lidmaatschap van het bestuur van een 
vereniging: wetenschappelijke vereniging 
op het gebied van het specialisme, het 
bestuur van een afdeling of platform van 
V&VN of het bestuur van andere relevante 
beroepsverenigingen. 

Voorzitter 
 3 uren 

Overige leden 
2 uren 

Per 
bijeenkomst 

Upload  
verslag/notulen 

19 Lidmaatschap van bestuur/werkgroep  

ter profilering verpleegkundig specialisten 
op instellingsniveau. 

Voorzitter 
 3 uren 

Overige leden 
2 uren 

Per 
bijeenkomst 

Upload  
verslag/notulen 

20 Lid van congrescommissie van een 

congres geaccrediteerd voor 
verpleegkundig specialisten. 

Voorzitter 
 3 uren 

Overige leden 
2 uren 

Per 
bijeenkomst 

Upload  
verslag/notulen en 
vermeld ID-nummer 
van congres 

21 Lid van redactie van een 
wetenschappelijk- of vaktijdschrift. 

Hoofdredacteur 
 12 uren 

Lid 
8 uren 

Per 
jaar 

Upload 
colofon tijdschrift 

22 Deelname (als visitator) aan de visitatie 

van opleidingsinstellingen of 
praktijkinstellingen in het kader van de 
erkenningen van de RSV. 

8 uren Per 
jaar 

Upload benoeming 
RSV 

 
 
 

_________________________________________ 
 


