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Praktijkopleidingsplaats 

Beleidsregel 

Uitwerking van de bepalingen inzake de Praktijkopleidingsplaats zoals vastgelegd in het 

Algemeen Besluit van 30 mei 2016, in artikel 5 en 14. 

 

Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 7 september 

2016. 

 

 

 

Begripsomschrijving  
Onder praktijkopleidingsplaats wordt verstaan: 

 Eén of meer delen van de praktijkinstelling waar de vios het praktijkgedeelte van haar 
opleiding volgt en in samenhang met het cursorisch onderwijs, alle competenties kan 
realiseren. 

  Artikel 1 gg, Algemeen Besluit 
 
 

Inhoud 
De praktijkinstelling die een vios opleidt, is verantwoordelijk voor het praktijkonderwijs, de 
samenstelling van de opleidingsgroep, het praktijkopleidingsplan en de noodzakelijke 
faciliteiten binnen de praktijkopleidingsplaats, overeenkomstig de bepalingen van het 
Algemeen Besluit. Met behulp van tussentijds onderzoek houdt de RSV toezicht op de 
kwaliteit van het praktijkonderwijs. (Gebaseerd op artikel 14 en 17, Algemeen Besluit.) 
   
 

Toelichting 
Voor iedere individuele vios die wordt opgeleid, betaalt de praktijkinstelling jaarlijks één 
integraal tarief: het ‘tarief praktijkopleidingsplaats’. Het betreft een vast tarief dat in rekening 
wordt gebracht voor iedere vios die gedurende een kalenderjaar tenminste twee maanden in 
opleiding is. 
Het tarief is ter dekking van alle kosten die voortkomen uit de erkenning van 
praktijkinstellingen en praktijkopleiders, de inschrijving van de vios in het opleidingsregister en 
de visitatie van de praktijkinstelling. Hiervoor verricht de RSV de volgende activiteiten: 

 Administratieve verwerking en afgifte erkenning praktijkinstelling. 

 Administratieve verwerking en afgifte erkenning praktijkopleider. 

 Administratieve verwerking en inschrijving van vios in het opleidingsregister. 

 Communicatie- en helpdeskactiviteiten gericht op praktijkinstellingen, praktijkopleiders en 
vios. 

 Uitwerking van beleidsregels inzake de afgifte van erkenningen en de inschrijving in het  
opleidingsregister.  

 Ontwikkeling en bijstelling van het beoordelingskader met erkenningseisen Algemeen 
Besluit. 

 Overleg en afstemming met hoofdopleiders over borging van de kwaliteit van de 
praktijkopleiding. 

 Overleg en afstemming met de NVAO over toepassing beoordelingskader bij NVAO-
accreditatie. 
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 Ontwikkeling en uitvoering van tussentijds onderzoek in het kader van het toezicht op de 
praktijkinstellingen (visitaties, enquêtes, schriftelijk onderzoek). 

Het tarief voor de praktijkopleidingsplaats wordt vastgesteld door het bestuur van V&VN met 
instemming van de minister van VWS. 
  
 

Procedure 

Per kalenderjaar ontvangt de praktijkinstelling een factuur voor iedere vios die gedurende dat 
jaar tenminste 2 maanden in opleiding is. 
 
 

Eisen 
De praktijkinstelling: 
1. ziet er op toe dat zijzelf en al haar praktijkopleiders zijn erkend door de RSV. 

2. ziet er op toe dat al haar vios correct staan ingeschreven in het opleidingsregister. 

3. betaalt jaarlijks het tarief van de praktijkopleidingsplaats voor iedere vios zij opleidt. 

 
 

________________________________________ 
 
 

 
 

 

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.  


