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Erkenning praktijkopleider 

Beleidsregel 

Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Erkenning van praktijkopleiders zoals vastgelegd in 

het Algemeen Besluit CSV van 16 december 2008, in de artikelen 19, 20, 24 en het wijzigingsbesluit 

van het CSV genomen op 24 juni 2013
1
. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde op 11 september 2013. 

 

 

 

Begripsomschrijving  

Erkenning door de registratiecommissie dat de aanvragende verpleegkundig specialist / geneeskundig 
specialist voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een praktijkopleider. 
 

   
Vereiste voor erkenning 

De verpleegkundig of geneeskundig specialist die praktijkopleider is: 
- heeft in de drie maanden direct voorafgaand aan de erkenning een voor het specialisme 

relevante functie vervuld voor ten minste 16 uur per week binnen een erkende praktijkinstelling 
dan wel binnen een beoogde praktijkinstelling; 

- is door de praktijkinstelling aangewezen als beoogd praktijkopleider; 
- is bereid als praktijkopleider te fungeren en te voldoen aan de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen; 
- is bij aanvang van de opleiding geregistreerd als verpleegkundig specialist dan wel geneeskundig 

specialist en voor ten minste drie jaar minimaal 16 uur per week werkzaam geweest in een of 
meer voor het specialisme relevante functies; 

artikel 19 van het Algemeen Besluit 
Aanvullende eis voor de geneeskundig specialist 
- Geneeskundig specialisten kunnen uitsluitend als praktijkopleider worden erkend indien binnen 

het expertisegebied van de VSio (lees geneeskundig specialisme, afdeling, et cetera) geen 
verpleegkundig specialist werkzaam is die kan voldoen aan de erkenningseisen. 

- Indien wél een verpleegkundig specialist werkzaam is binnen het expertisegebied van de VSio, 
kan voor een geneeskundig specialist uitsluitend erkenning worden aangevraagd door middel van 
een verzoek tot uitzondering (zie hieronder). 

 
Verzoek tot uitzondering 
- Indien binnen het expertisegebied van de VSio een verpleegkundig specialist werkzaam is die 

aan de erkenningseisen voor de praktijkopleider kan voldoen, maar de praktijkinstelling is 

                                                           

1
 Voorbehoud: Het besluit van het CSV is ter instemming voorgelegd aan de minister van VWS. Op het moment dat deze 

beleidsregel werd opgesteld, was nog niet bekend of de minister haar instemming zou verlenen. 
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desondanks van mening dat het wenselijk is om een geneeskundig specialist aan te stellen als 
praktijkopleider, kan een verzoek tot uitzondering worden ingediend. 

- Indien de praktijkinstelling van mening is dat het wenselijk is om als praktijkopleider een 
verpleegkundig specialist aan te stellen die niet geregistreerd is in hetzelfde specialisme als de 
VSio, kan een verzoek tot uitzondering worden ingediend. In dit verzoek moet worden 
aangegeven op welke wijze het praktijkonderwijs is geborgd.  

- De praktijkinstelling stemt een verzoek tot uitzondering af met de hoofdopleider van de MANP-
opleiding, waarna zij het verzoek gezamenlijk opstellen en indienen. 

- In het verzoek tot uitzondering staan de argumenten beschreven op grond waarvan de 
praktijkinstelling en de hoofdopleider menen dat het maken van een uitzondering redelijk en billijk 
is.  

- De registratiecommissie gaat uitsluitend in op een dergelijk verzoek indien de nadelige gevolgen 
van een te nemen besluit niet onevenredig zijn met de doelen van de bestaande regelgeving. Bij 
de beoordeling van het verzoek kijkt de registratiecommissie of het naleven van de regelgeving 
onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In dat geval kan de 
registratiecommissie afwijken van de regelgeving. 

 

Verplichtingen 
De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het opleiden in de praktijk en het praktijkleerklimaat van de 
VSio die onder haar/zijn verantwoordelijkheid valt. 
De praktijkopleider: 
- zorgt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de opleidingsinstelling en praktijkinstelling, 

zoals die is beschreven in artikel 24 van het Algemeen Besluit; 
- verzorgt het praktijkonderwijs aan de VSio en/of zorgt ervoor dat de VSio praktijkonderwijs 

ontvangt van een leermeester onder haar/zijn verantwoordelijkheid; 
- heeft met de VSio persoonlijke contacten en is voor de VSio voldoende bereikbaar; 
- neemt deel aan docentenoverleg, opleidingen en trainingen opgezet voor praktijkopleiders; 
- verstrekt de VSio een portfolio volgens vastgesteld model waarin de voortgang van de VSio wordt 

vastgelegd. 
artikel 20 en 24 van het Algemeen Besluit 

 

Procedure / uitvoering 
- Erkenning van de praktijkopleider wordt aangevraagd in overeenstemming met de procedures die 

worden gehanteerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register 
www.verpleegkundigspecialismen.nl  

- Dit geldt zowel voor de reguliere erkenning van verpleegkundig en geneeskundig specialisten, als 
voor de uitzonderlijke erkenning van geneeskundig specialisten. 

- Bij aanvraag van de erkenning wordt het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. 
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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.  


