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Individueel scholingsprogramma 

Beleidsregel 

Uitwerking van de algemene bepalingen inzake het Individueel scholingsprogramma zoals vastgelegd 

in het Algemeen Besluit CSV van 16 december 2008, in de artikelen 4, 40, 43, 45 en 53. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde op 1 augustus 2013. 

 

 

 

Begripsomschrijving  

Een individueel scholingsprogramma is een scholingsprogramma dat is afgestemd op een eerder als 
verpleegkundig specialist geregistreerde beroepsbeoefenaar, waarin is vastgelegd welke delen van de 
opleiding door haar gevolgd dienen te worden om op het eindniveau van de opleiding tot 
verpleegkundig specialist te komen, rekening houdend met haar kennis en ervaring. 
  Begripsomschrijving artikel 1, Algemeen Besluit 
 

Vereiste voor registratie 

Indien 
- een verpleegkundig specialist is geregistreerd op basis van gelijkgestelde werkzaamheden

1
, 

ofwel 
- een verpleegkundig specialist niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, ofwel 
- een verpleegkundige eerder geregistreerd is geweest als verpleegkundig specialist,  
dan kan zij opnieuw op reguliere wijze worden geregistreerd wanneer een individueel 
scholingsprogramma met succes is gevolgd en een actuele eindverklaring kan worden overlegd 
waaruit blijkt dat de betrokkene beschikt over de vereiste competenties. 

 

 

Inhoud 

Het individueel scholingsprogramma wordt opgesteld door de verpleegkundige of verpleegkundig 
specialist in overleg met de erkende hoofdopleider en opleidingsinstelling, alsmede de begeleidend 
verpleegkundig specialist in het betreffende specialisme. 
Het individueel scholingsprogramma duurt ten hoogste twee jaar in de voltijdsvariant en bestaat uit 
cursorisch onderwijs en een praktische herintroductie op de beroepspraktijk onder begeleiding van 
een verpleegkundig specialist. De begeleidend verpleegkundig specialist is geregistreerd in hetzelfde 
specialisme als de verpleegkundig specialist die het scholingsprogramma volgt en heeft ruime 
werkervaring binnen dit specialisme. 
De verpleegkundige of verpleegkundig specialist die het scholingsprogramma volgt, is werkzaam in 
een voor het specialisme relevante functie, binnen een dienstverband van tenminste 16 uur per week. 
Het praktische gedeelte van het scholingsprogramma wordt naar rato verlengd indien de 
verpleegkundige of verpleegkundig specialist in deeltijd werkzaam is. 

                                                           

1
 Zie ook de beleidsregel Werkervaring – gelijkgestelde werkzaamheden. 
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Wanneer het scholingsprogramma succesvol is afgerond ontvangt de verpleegkundig specialist een 
eindverklaring van de hoofdopleider, waarin deze bevestigt dat de betrokkene beschikt over de 
vereiste competenties. 
  artikel 53 en toelichting artikel 53, Algemeen Besluit
   
 

Eisen voor registratie na het volgen van een individueel scholingsprogramma 
De verpleegkundige of verpleegkundig specialist geregistreerd op basis van gelijkgestelde 
werkzaamheden: 
1. Voldoet aan algemene eisen die gelden voor registratie als verpleegkundig specialist. 

2. Heeft een individueel scholingsprogramma met succes gevolgd en afgerond bij een door de 

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde erkende hoofdopleider en opleidingsinstelling. 

3. Is in het bezit van een MANP-diploma en eindverklaring van de hoofdopleider waarin deze 

bevestigt dat de verpleegkundige of verpleegkundig specialist beschikt over de vereiste 

competenties behorend bij het beroep en het specialisme waarvoor registratie wordt aangevraagd, 

zoals beschreven in het vigerende beroepsprofiel, het specifiek besluit van het specialisme en de 

hiervan afgeleide uitwerkingen. De eindverklaring is niet ouder dan vier weken. 

4. Vraagt registratie aan conform de systemen en procedures die door de Registratiecommissie 

Specialismen Verpleegkunde worden voorgeschreven. 

Overige: 

5. Indien de registratiecommissie dit wenselijk acht, geeft de hoofdopleider een toelichting bij de 

afgegeven eindverklaring. 

 

Uitvoering 
- De verpleegkundige of verpleegkundig specialist vraagt registratie aan volgens de bestaande 

registratieprocedures. 

- De verpleegkundige of verpleegkundig specialist overlegt de vereiste documenten en voldoet aan 

de financiële verplichtingen. 
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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.  


