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Opleidingsregister voor de 3-jarige 
opleiding tot verpleegkundig 
specialist GGZ 
Beleidsregel 

 
Nadere uitwerking van de artikelen 8 en 9 van het Algemeen Besluit van 10 februari 2020, alsmede van 

de afspraken tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Registratiecommissie Specialismen 

Verpleegkunde (RSV) zoals vastgelegd in hun ‘Overeenkomst voor bepaalde tijd inzake registratie 

(medische) vervolgopleidingen’. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 9 juni 2021. 

 
 
 

Begripsomschrijvingen  

Onder ‘Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ’ (verder in deze 
beleidsregel afgekort tot ‘het GGZ-opleidingsregister’), wordt verstaan: 

− dat deel van het algemene opleidingsregister van de RSV dat specifiek is ingericht voor het 
vastleggen van (aanvullende) opleidingsgegevens over de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig 
specialist GGZ, met als doel deze gegevens aan te leveren aan de NZa in het kader van de 
‘Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen’. 

 
Onder ‘praktijkinstelling’ wordt in deze beleidsregel verstaan: 

− de zorginstelling die door de registratiecommissie is erkend voor het verzorgen van het 
praktijkonderwijs van de vios/viossen die in opleiding zijn aan de 3-jarige opleiding tot 
verpleegkundig specialist GGZ. 

 
Onder ‘opleidingsinstelling’ wordt in deze beleidsregel verstaan: 

− de instelling voor hoger onderwijs die door de registratiecommissie is erkend als aanbieder van 
de opleiding tot verpleegkundig specialist en die de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig 
specialist GGZ aanbiedt.  

 
Onder ‘vios’ of ‘viossen’ wordt in deze beleidsregel verstaan: 

− de verpleegkundige(n) in opleiding tot specialist aan de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig 
specialist GGZ. De opleidingsplaats van deze ‘vios’ of ‘viossen’ komt in aanmerking voor 
subsidie op basis van de ‘Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen.  
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Onder ‘TOP Opleidingsplaatsen’ wordt verstaan: 

− de Stichting Toewijzend Overleg opleidingsPlaatsen, die als doel heeft om jaarlijks een 
toewijzingsvoorstel te doen aan het ministerie van VWS inzake de verdeling van 
opleidingsplaatsen voor de (medische) vervolgopleidingen in de GGZ.     

 

Inhoud 

De RSV exploiteert het GGZ-opleidingsregister met als doel om jaarlijks gegevens te verstrekken aan 
de NZa over de bezetting en omvang van subsidiabele opleidingsplaatsen. De NZa gebruikt deze 
gegevens bij de uitkering van de subsidies in het kader van de beschikbaarheidbijdrage (medische) 
vervolgopleidingen. 
Alle belanghebbenden (vios, praktijkinstelling en opleidingsinstelling) dragen zorg voor de invoer en 
mutatie van de opleidingsgegevens. 
 
Toelichting 

In het GGZ-opleidingsregister worden de gegevens vastgelegd van viossen, praktijkinstellingen en 
opleidingsinstellingen in het kader van de 3-jarige opleiding tot VS GGZ, die wordt gesubsidieerd op 
basis van de beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen’. 
 
De gegevens die in het GGZ-opleidingsregister worden vastgelegd zijn: 

a. De naam, relatienummer, studentnummer en geboortedatum van de vios die wordt opgeleid 
aan de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ. 

b. De naam van de opleidingsinstelling met bijbehorende hoofdopleider die de 3-jarige opleiding 
tot verpleegkundig specialist GGZ aanbiedt aan de vios. 

c. De naam van de praktijkinstelling met bijbehorende praktijkopleider waar de vios een 
dienstverband heeft. 

d. Het opleidingsschema van de vios. 
e. De startdatum en einddatum van de opleiding van de vios. 
f. De omvang van het dienstverband van de vios in tienden FTE. 
g. De data waarop gegevens zijn ingevoerd en/of gemuteerd. 
h. Of de opleidingsplaats van de vios subsidiabel is, conform het door TOP Opleidingsplaatsen 

opgestelde overzicht. 
 
Het invoeren of muteren van opleidingsgegevens kan worden gedaan door viossen, praktijkinstellingen 
of opleidingsinstellingen. Na invoering of mutatie van gegevens door één van deze drie partijen, dienen 
de gegevens door de andere partijen te worden geverifieerd en gevalideerd. 
 
De praktijkinstelling is verantwoordelijk voor de volledige invulling van de vereiste gegevens in het 
GGZ-opleidingsregister, alsmede voor de juistheid ervan.  
 
De RSV is verantwoordelijk voor de tijdige toezending van de gegevens uit het opleidingsregister aan 
de NZa, conform de vastgelegde afspraken tussen beide partijen.  
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Procedure 

− Bij inschrijving in het algemene opleidingsregister van de RSV, geeft de vios aan dat zij 
wordt opgeleid aan de 3-jarige opleiding als VS GGZ. 

− De vios verstrekt de vereiste aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn voor inschrijving in 
het GGZ-opleidingsregister. 

− De praktijkinstelling en de opleidingsinstelling verifiëren en valideren de opleidingsgegevens 
van de vios. 

− Bij wijzigingen gedurende de opleiding van de vios, worden de gegevens in het GGZ-
opleidingsregister gemuteerd door de vios, de praktijkinstelling of de opleidingsinstelling. 

− De mutaties die door één van de drie partijen worden gedaan in het GGZ-opleidingsregister, 
worden geverifieerd en gevalideerd door de twee andere partijen. 

 

Eisen 

De eisen voor de vios zijn: 

− Zij draagt zorg voor het invoeren van de juiste gegevens ten aanzien haar persoonlijke 
identificatie, haar praktijk- en opleidingsinstelling, alsmede haar opleiding en opleidingsschema. 

− Zij muteert de gegevens indien zich gedurende de opleiding wijzigingen voordoen. 

− Zij verifieert en valideert de aan haar persoon gekoppelde opleidingsgegevens indien deze 
gedurende de opleiding worden gemuteerd door de praktijkinstelling of de opleidingsinstelling. 

 

De eisen voor de praktijkinstelling zijn: 

− Zij voldoet aan de algemene erkenningseisen die de RSV stelt aan praktijkinstellingen. 

− Zij laat zich vertegenwoordigen door een vaste beheerder die als contactpersoon fungeert naar 
de RSV en die is gemandateerd om namens directie of raad van bestuur van de 
praktijkinstelling beslissingen te nemen inzake het opleiden van viossen en het valideren van 
hun opleidingsgegevens. 

− Zij betaalt voor iedere vios die aanvullend wordt ingeschreven in het GGZ-opleidingsregister de 
vereiste opslag op het tarief van de praktijkopleidingsplaats zoals vermeld op de website van 
het Verpleegkundig Specialisten Register.  

− Zij verifieert de gegevens van de vios/viossen in het opleidingsregister waarvan zij de 
praktijkinstelling is. 

− Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, past zij de gegevens aan en valideert zij de 
gegevens. 

− Zij muteert de gegevens indien zich gedurende de opleiding wijzigingen voordoen. 

− Zij verifieert en valideert de aan haar organisatie gekoppelde opleidingsgegevens indien deze 
worden gemuteerd door de vios of de opleidingsinstelling. 

− Zij verifieert en valideert alle gegevens in het GGZ-opleidingsregister van haar vios/viossen 
nadat zij hiertoe is opgeroepen door de RSV. 

− Zij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van haar vios/viossen in het GGZ-
opleidingsregister. 
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De eisen voor de opleidingsinstelling zijn: 

− Zij verifieert en valideert de opleidingsgegevens van al haar viossen, in het bijzonder de 
opleidingsschema’s. 

− Bij onjuistheden of onvolledigheden van de opleidingsgegevens, corrigeert zij deze of ziet zij 
erop toe dat deze worden gecorrigeerd.  

 
________________________________________ 

 
 

 

Deze beleidsregel is aanvullend op de bestaande beleidsregels inzake het opleiden van 
viossen. De informatie in deze beleidsregel vermindert op geen enkele wijze de werking 

van de bestaande beleidsregels inzake het opleiden van viossen. 
 

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.  


