Erkenning opleidingsinstelling
Beleidsregel
Uitwerking van de bepalingen inzake [Onderwerp] zoals vastgelegd in het Algemeen Besluit
van 10 februari 2020, in artikel 10 tot en met 18.
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 9 september
2020.

Begripsomschrijving
Onder erkenning opleidingsinstelling wordt verstaan:
− Bevestiging door de RSV dat de opleidingsinstelling aan de erkenningseisen uit het
Algemeen Besluit voldoet.
Artikel 1 k, Algemeen Besluit

Inhoud
De RSV heeft de toetsing van de eisen voor erkenning van opleidingsinstellingen ingepast
binnen de visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie. Nadat de NVAO een positief besluit
heeft genomen ten aanzien van de accreditatie van de opleidingsinstelling, wordt de instelling
erkend door de RSV wanneer uit het visitatierapport blijkt dat de opleiding tevens voldoet aan
de eisen van het Algemeen Besluit.

Toelichting
−

−

−
−

Nadat de opleidingsinstelling is gevisiteerd overeenkomstig de beleidsregel 'Visitatie
opleidingsinstellingen', komt zij in aanmerking voor erkenning door de RSV indien
o de NVAO een positief accreditatiebesluit heeft genomen, en
o uit het visitatierapport blijkt dat de opleidingsinstelling heeft voldaan de
erkenningseisen van artikel 11 uit het Algemeen Besluit.
Instellingen voor hoger onderwijs die niet eerder zijn erkend door de RSV of waarvan de
eerdere erkenning is beëindigd, dienen een schriftelijke aanvraag tot erkenning in bij de
RSV. Opleidingsinstellingen die reeds zijn erkend, ontvangen automatisch een nieuwe
erkenning bij aanvang van een nieuwe NVAO-accreditatie.
De erkenning van de opleidingsinstelling blijft van kracht zolang de opleiding is
geaccrediteerd door de NVAO en er aantoonbaar wordt voldaan aan de erkenningseisen
van artikel 11 uit het Algemeen Besluit.
Indien de RSV op enig moment vaststelt dat de opleidingsinstelling niet of onvoldoende
aan één of meer van de in artikel 11 genoemde erkenningseisen voldoet, dan kan zij
besluiten tot erkenning onder voorwaarden. De voorwaarden zijn gericht op het herstellen
van de geconstateerde tekortkomingen, volgens een door de RSV goedgekeurd
verbeterplan. Indien het verbeterplan niet wordt uitgevoerd, wordt de erkenning door de
RSV doorgehaald.
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Procedure
Nieuwe erkenning
− Indien een instelling voor hoger onderwijs niet eerder is erkend door de RSV, dan wel dat
haar eerdere erkenning is beëindigd, dient zij een schriftelijk verzoek in bij de RSV om te
worden erkend.
− De instelling voegt aan dit schriftelijke verzoek een kopie toe van visitatierapport waaruit
blijkt dat haar opleiding heeft voldaan aan de eisen van het Algemeen Besluit.
− De RSV neemt dit verzoek in behandeling.
− Indien de RSV dit nodig acht, vraagt zij aanvullende informatie op.
− Nadat de RSV heeft vastgesteld dat de opleiding voldoet aan de gestelde eisen, erkent zij
de instelling.
Bestaande 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.

Eisen
1. De opleiding tot verpleegkundig specialist van de opleidingsinstelling is NVAOgeaccrediteerd.
2. De opleidingsinstelling voldoet aan de eisen van artikel 11 van het Algemeen Besluit.
3. De opleidingsinstelling betaalt het jaarlijkse tarief dat is vastgesteld voor de erkenning
opleidingstelling.
________________________________________

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.

RSV Beleidsregel Erkenning opleidingsinstelling

versie: september 2020

2

