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Inschrijving opleidingsregister 
Beleidsregel 

 
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 6 april 2022. 
 
 
 

Waar is deze beleidsregel op gebaseerd?  

Deze beleidsregel is gebaseerd op de bepalingen inzake inschrijving in het opleidingsregister zoals 
beschreven in artikelen 8, 9 en 20 van het Algemeen Besluit van 10 februari 2020. Hierin staat: 

− “De vios dient bij aanvang van de opleiding een aanvraag in, tot inschrijving in het 
opleidingsregister bij de registratiecommissie, op de door de registratiecommissie vastgestelde 
wijze.’' 

  Artikel 8 lid 2, Algemeen Besluit 
 

− “De vios staat gedurende haar opleiding (…) in het opleidingsregister.” 
  Artikel 8 lid 5, Algemeen Besluit 
 
Beschrijving 

Om na afronding van de opleiding tot verpleegkundig specialist te worden geregistreerd in het 
specialistenregister, moet de vios gedurende haar gehele opleiding ingeschreven hebben gestaan in 
het opleidingsregister (Gebaseerd op artikel 20 van het Algemeen Besluit). 
 
De vios dient bij aanvang van de opleiding zelf een aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister in 
bij de RSV. De vios kan deze aanvraag indienen nadat zij is toegelaten tot de opleiding en wanneer zij 
beschikt over een bewijs van inschrijving in het BIG-register als bedoeld in artikel 3 Wet BIG. Om de 
inschrijving te kunnen afronden moet de vios aangeven bij welke opleidingsinstelling en 
praktijkinstelling zij de opleiding volgt, en wie haar praktijkopleider is (Gebaseerd op artikel 8 van het 
Algemeen Besluit). 
 
Toelichting 

− De inschrijving in het opleidingsregister is noodzakelijk voor het toezicht dat de RSV houdt op de 
kwaliteit van de opleidingen. Het opleidingsregister toont van iedere vios wanneer de opleiding is 
gestart, bij welke opleidingsinstelling en praktijkinstelling de opleiding wordt doorlopen en wie de 
praktijkopleider is.  
 

Procedure 

− De vios dient haar aanvraag tot inschrijving in conform de procedure die staat aangegeven op de 
website van het specialistenregister.  

− De RSV schrijft de vios in wanneer zij aan de eisen heeft voldaan.  
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Aan welke eisen moet worden voldaan? 

1. De vios is geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register.  

2. De vios is toegelaten tot de opleiding tot verpleegkundig specialist.  

3. De vios dient haar inschrijving in het opleidingsregister uiterlijk vier weken na de start van haar 

opleiding in.  

4. De vios geeft bij inschrijving aan bij welke opleidingsinstelling en praktijkinstelling zij de opleiding 

volgt, en wie haar praktijkopleider is.  

5. De vios verschaft aanvullende opleidingsinformatie indien de RSV dit noodzakelijk acht.  

6. De vios ziet er op toe dat zij gedurende haar gehele opleiding op correcte wijze staat ingeschreven 

in het opleidingsregister.  

7. De vios past haar inschrijving binnen vier weken aan indien zich tijdens haar opleiding wijzigingen 

voordoen ten aanzien van haar opleidingsinstelling, praktijkinstelling of praktijkopleider.  

8. De vios dient een verzoek tot uitschrijving uiterlijk vier weken na afronding of tussentijdse 

beëindiging van haar opleiding in.  

 
________________________________________ 

 
 

 

 

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.  


