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Registratie - algemeen 

Beleidsregel 

Uitwerking van de bepalingen inzake registratie als verpleegkundig specialist zoals 

vastgelegd in het Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 20, 21 en 22. 

 

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

2016. 

 

 

 

Begripsomschrijving  
Onder registratie wordt verstaan: 

− Inschrijving door de RSV in het specialistenregister. 
  Artikel 1 ii, Algemeen Besluit 
 

Inhoud 
Registratie is slechts mogelijk wanneer een verpleegkundige in het bezit is van een 
getuigschrift met een supplement van een door de RSV erkende opleiding tot specialist in een 
door het college als specialisme aangewezen deelgebied van de verpleegkunde. Uit het 
supplement moet blijken in welk specialisme de verpleegkundige is opgeleid. 
In een aantal gevallen dient tevens een eindverklaring van een erkende opleidingsinstelling te 
worden overlegd, waarin deze verklaart dat de verpleegkundige beschikt over de 
competenties die voor het specialisme zijn vereist.  
 
 

Toelichting 
Registratie is mogelijk op grond van één van de volgende situaties: 
A. De aanvrager is een verpleegkundige die in het bezit is van een getuigschrift met 

supplement dat minder dan twee jaar oud is. Indien het getuigschrift ouder is dan zes 
maanden, doet de RSV navraag over de status van de werkervaring en de 
deskundigheidsbevordering van de aanvragend verpleegkundige. 

B. De aanvrager is een verpleegkundige die in het bezit is van een getuigschrift met 
supplement dat ouder is dan twee jaar, en die tevens een actuele eindverklaring kan 
overleggen van een erkende opleidingsinstelling waarin wordt bevestigd dat zij op dat 
moment beschikt over de vereiste competenties. 

C. De aanvrager is een geregistreerde verpleegkundig specialist die registratie aanvraagt 
in een nieuw specialisme en hiervoor een actuele eindverklaring kan overleggen van 
een erkende opleidingsinstelling waarin wordt bevestigd dat zij op dat moment beschikt 
over de vereiste competenties. 

D. De aanvrager is een verpleegkundig specialist die is ge(her)registreerd op basis van 
gelijkgestelde werkzaamheden en/of onder beperkende voorwaarden, die een actuele 
eindverklaring kan overleggen van een erkende opleidingsinstelling waarin wordt 
bevestigd dat zij met goed gevolg een individueel scholingsprogramma heeft afgerond 
waardoor zij op dat moment beschikt over de vereiste competenties voor een reguliere 
registratie. 
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E. De aanvrager is een verpleegkundige die eerder geregistreerd is geweest als 
verpleegkundig specialist en die een actuele eindverklaring kan overleggen van een 
erkende opleidingsinstelling waarin wordt bevestigd dat zij met goed gevolg een 
individueel scholingsprogramma heeft afgerond waardoor zij op dat moment beschikt 
over de vereiste competenties van het aangevraagde specialisme. 

F. De aanvrager is een buitenlandse verpleegkundige die op grond van de bepalingen in 
de beleidsregel 'Registratie na opleiding in het buitenland' in aanmerking komt voor 
registratie. 

 
Ten aanzien van de registratiedatum en de registratieperiode geldt het volgende: 

− In situatie A geldt als registratiedatum de dag waarop de RSV het besluit heeft genomen 
om de aanvragend verpleegkundige te registreren. De registratieperiode gaat met 
terugwerkende kracht in vanaf de datum waarop het getuigschrift is afgegeven. Het deel 
van de registratieperiode waarin de aanvragend verpleegkundige niet stond geregistreerd 
als verpleegkundig specialist, telt niet mee bij de werkervaring voor die registratieperiode 
in het kader van de herregistratie. 

− In de situaties B tot en met E geldt als registratiedatum de datum waarop de 
eindverklaring is afgegeven. De registratieperiode gaat in op de dag van de 
registratiedatum. 

− In situatie F geldt als registratiedatum de dag waarop de RSV het besluit heeft genomen 
om de aanvragend verpleegkundige te registreren. De registratieperiode gaat in op de 
dag van de registratiedatum. 

 
 

Procedure 

Het aanvragen van registratie verloopt volgens de procedure zoals aangegeven op de 
website van het Verpleegkundig Specialisten Register:  http://vsregister.venvn.nl 
In de bovengenoemde situaties B tot en met E toetst de RSV de eindverklaring op grond van 
de volgende criteria: 

− Is door de opleidingsinstelling vastgesteld over welke competenties de aanvrager 
beschikte en of er aanvullende competenties dienden te worden verworven? 

− Is door de opleidingsinstelling vastgesteld met welke bewijslast de aanvrager moest 
aantonen dat zij beschikte over de vereiste (aanvullende) competenties? 

− Is deze bewijslast daadwerkelijk aangeleverd door de aanvrager? 

− Is deze bewijslast beoordeeld door gekwalificeerde  opleiders? 

− Is de beoordeling positief geweest? 
 
 

Eisen 
Om voor registratie in aanmerking te komen, voldoet de aanvrager aan de volgende eisen: 
1. Zij kan een MANP-getuigschrift met supplement overleggen.  
2. Haar situatie komt overeen met één van de beschrijvingen zoals genoemd in de 

toelichting van deze beleidsregel onder situatie A tot en met F. 
3. Haar eindverklaring - in situatie B tot en met F - is niet ouder dan een maand.  
4. Zij levert de gegevens en documentatie aan die de RSV op grond van de gegeven 

situatie verlangt. 
5. Zij verklaart zich te zullen houden aan de eisen van het Algemeen Besluit en akkoord te 

gaan met de voorwaarden die de RSV verbindt aan de registratie. 
6. Zij betaalt het vastgestelde tarief voor registratie. 

 
 

________________________________________ 
 
 

http://vsregister.venvn.nl/


    

RSV Beleidsregel Registratie - algemeen                                  versie: augustus 2016  
    
 

3    
 

 
 

 

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.  


