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Gemandateerd beheerder 
praktijkinstelling 
Beleidsregel 

 
Uitwerking van de bepalingen inzake de erkenning van praktijkinstellingen zoals vastgelegd in het 

Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 13, 14 en 15. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 5 april 2023. 

 
 
 

Definities 

Erkenning praktijkinstelling 

− De bevestiging door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde dat de 
praktijkinstelling aan de erkenningseisen uit het Besluit voldoet. 

Artikel 1, lid 1k, Algemeen Besluit 
Gemandateerd beheerder 

− De persoon die door de Raad van Bestuur of directie van een zorginstelling (praktijkinstelling) is 
aangewezen om als officiële vertegenwoordiger van de organisatie toezicht te houden op de 
naleving van de erkenningseisen zoals geformuleerd in de beleidsregel ‘Erkenning 
praktijkinstelling’.  

− Ook fungeert de gemandateerd beheerder als aanspreekpunt en contactpersoon namens de 
praktijkinstelling voor zaken die te maken hebben met de opleiding tot verpleegkundig 
specialist. 

  
Procedure 

− Indien een zorginstelling besluit dat zij een verpleegkundige gaat opleiden tot specialist, wijst 
de Raad van Bestuur of directie van de zorginstelling een persoon aan die als gemandateerd 
beheerder op kan treden. 

o De gemandateerd beheerder blijft in functie tot wederopzegging van de Raad van 
Bestuur of directie van de praktijkinstelling. 

o Bij ziekte en/of afwezigheid van de aangewezen gemandateerd beheerder is het 
toegestaan om gedurende maximaal 6 maanden een vervangend (opvolgend) 
gemandateerd beheerder aan te wijzen.   

− Zodra de zorginstelling met een erkende opleidingsinstelling afspraken heeft gemaakt over het 
opleiden van een verpleegkundige tot specialist, vraagt de gemandateerd beheerder namens 
de zorginstelling erkenning als praktijkinstelling aan bij de RSV. 

− Bij de aanvraag tot erkenning als praktijkinstelling voegt de gemandateerd beheerder een 
volledig ingevuld en ondertekend RSV-formulier ‘Mandatering beheerder praktijkinstelling’ toe.  
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− De gemandateerd beheerder verklaart te zullen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de 
beleidsregel ‘Gemandateerd beheerder praktijkinstelling’. Zij voert haar1 taken uit 
overeenkomstig deze eisen. 

− Nadat de RSV de erkenning heeft afgegeven ontvangt de gemandateerd beheerder toegang tot 
een online overzicht van opleidingsgegevens van de praktijkinstelling.  

 
Eisen 

De gemandateerd beheerder voldoet aan de volgende eisen: 

− De gemandateerd beheerder ziet met behulp van het online overzicht toe op: 
o correcte opleidingsgegevens van de viossen binnen de praktijkinstelling; 
o correcte gegevens van de praktijkopleiders die gekoppeld zijn aan de viossen van de 

praktijkinstelling; 
o correcte gegevens en facturatiekenmerken ten behoeve van de facturatie voor de 

praktijkopleidingsplaatsen (POP-facturen) van alle viossen binnen de praktijkinstelling; 
o betaling van de POP-facturen binnen de gestelde termijnen. 

− De gemandateerd beheerder treedt op als aanspreekpunt en contactpersoon bij: 
o vraagstukken en/of knelpunten omtrent de erkenning en/of de inschrijving van een vios in 

het opleidingsregister; 
o het voorbereiden van de praktijkinstelling op een visitatie of andere vorm van toezicht door 

de Visitatiecommissie van de RSV; 
o afstemming van het praktijkonderwijs met de opleidingsinstelling waar de viossen van de 

praktijkinstelling worden opgeleid.  
 

________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 

 
1 Vanwege de samenstelling van de verpleegkundige beroepsgroep is gekozen voor de vrouwelijke vorm. Waar ‘zij’ of ‘haar’ 

wordt geschreven, kan eveneens ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ worden gelezen.  

 

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.  


