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1 Inleiding 

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk voor 
de inrichting van de registers voor verpleegkundig specialisten, die tot doel hebben 
om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten te 
bevorderen en te bewaken. Op grond hiervan heeft de RSV de volgende taken: 
1. Inschrijving van verpleegkundig specialisten in opleiding. 
2. Registratie van verpleegkundig specialisten. 
3. Erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, praktijkinstellingen en 

praktijkopleiders. 
4. Houden van toezicht op de naleving van besluiten van het College Specialismen 

Verpleegkunde (CSV) door opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, 
praktijkinstellingen en praktijkopleiders, onder andere door visitatie. 

5. Accreditatie van bij- en nascholing op een onafhankelijke wijze op een door het 
bestuur van V&VN aanvaarde systematiek. 

6. Ter vaststelling voorleggen van tarieven voor de verschillende activiteiten aan het 
bestuur van V&VN. 

 
 
Bijna alle gestelde doelen voor 2015 zijn gerealiseerd, wat reden is voor tevredenheid. 
Bovendien is een aantal onvoorziene activiteiten uitgevoerd. Daarmee is de RSV erin 
geslaagd haar taak om de kwaliteit van de specialistische beroepsuitoefening te 
bevorderen en te bewaken op een goede wijze uit te voeren. 
 
Evenals in voorgaande jaren werd de administratieve organisatie en de 
ondersteunende van de RSV verzorgd door V&VN. 
 
De RSV bedankt iedereen die in 2015 een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering 
van de taken van de commissie.  
 
Dit jaarverslag wordt vóór 1 mei bij het bestuur van V&VN ingediend, dat zorg draagt 
voor toezending aan de minister en aan de Inspectie voor Gezondheidszorg. 
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Figuur 1 Belangrijke feiten 
 
 
 
 
 
  

 

Belangrijke feiten  
 

 
5 april 2007 Regeling instelling specialismen vastgesteld door V&VN. 
 
16 december 2008 Algemeen besluit inzake opleidingseisen, registratie, 

herregistratie en erkenningen vastgesteld door College 
Specialismen Verpleegkunde (CSV). 

 
26 maart 2009 Eerste registratie verpleegkundig specialisten. 
 
1 januari 2012 Inwerkingtreding tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid 

verpleegkundig specialisten. Deze AMvB wordt binnen vijf 
jaar geëvalueerd. 

 
26 maart 2014 Eerste herregistratie van verpleegkundig specialisten. 
 
31 december 2015 2783 geregistreerde verpleegkundig specialisten 
 819 aanvragen voor herregistratie ontvangen sinds de 
  aanvang van de herregistratie in 2014 
 10 erkende opleidingsinstellingen 
 1694  ingediende accreditatie-aanvragen voor bij- en 
  nascholing in 2015 
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2 Inschrijving opleidingsregister 

Algemeen 
De inschrijving van verpleegkundig specialisten in opleiding in een opleidingsregister 
is een taak van de RSV die voortvloeit uit artikel 15 van het Algemeen Besluit. 
Het aantal VSio's dat staat ingeschreven in het opleidingsregister wisselt gedurende 
het jaar, vanwege variaties in de start- en einddatum van de verschillende MANP-
opleidingen. In 2015 hebben in totaal 907 personen ingeschreven gestaan in het 
opleidingsregister 
 
Uitbreiding opleidingsregister 
Op verzoek van het Ministerie van VWS is in 2015 een uitbreiding van het 
opleidingsregister ontwikkeld. Met behulp van deze uitbreiding zal de RSV gegevens 
genereren over de verpleegkundig specialisten die de 3-jarige opleiding tot VS-GGZ 
volgen, conform de daartoe opgestelde regelgeving van VWS en 
uitvoeringsregelingen van de NZa. Deze gegevens vormen voor de NZa de basis voor 
het vaststellen van de subsidies in het kader van de beschikbaarheidbijdrage. 
De uitbreiding zal in 2016 in gebruik worden genomen, waarna in 2017 de eerste 
gegevens aan de NZa worden aangeleverd.   
 
 
 

3 Registratie 

In 2015 werden in totaal 258 nieuwe verpleegkundig specialisten geregistreerd. Dit is 
iets minder dan het geprognosticeerde aantal van 284. De afwijking wordt veroorzaakt 
door een lager studierendement dan destijds was voorzien. 
Ten opzicht van 2014, toen 363 registraties werden uitgevoerd, is het aantal 
registraties fors gedaald. Een belangrijke verklaring hiervoor vormt het lage aantal 
VSio's dat in 2013 aan de opleiding begon.   
Het totale groeipercentage van het aantal geregistreerde verpleegkundig specialisten 
nam af van 17% in 2014 naar 10% in 2015. 
 
Er werden 7 registratie-aanvragen van buitenslands gediplomeerden ontvangen, 
waarvan 6 na eerste screening niet in behandeling zijn genomen. De aanvraag die wel 
in behandeling is genomen , werd uiteindelijk afgewezen.  
 
41 registraties werden doorgehaald. Hiervan waren 31 verpleegkundig specialisten die 
geen herregistratie hebben aangevraagd, terwijl in 9 gevallen de doorhaling 
plaatsvond op eigen verzoek. In 1 geval werd een registratie gedwongen doorgehaald. 
 
Op 31 december 2015 bevatte het Verpleegkundig Specialisten Register in totaal 
2783 registraties. 
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Figuur 2 Aantal geregistreerde verpleegkundig specialisten sinds 2009 
 

 
Figuur 3 Toename van geregistreerde verpleegkundig specialisten (totaal) 
 

 
Figuur 4 Toename van verpleegkundig specialisten (per specialisme) 
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4 Herregistratie 

In 2015 werden 622 aanvragen voor herregistratie ingediend, tegen 197 in 2014. 
In totaal werden 584 aanvragen verwerkt. In 147 gevallen (25%) leidde een aanvraag 
niet tot een reguliere herregistratie en werden beperkende maatregelen opgelegd. In 
enkele gevallen werd besloten tot herregistratie op basis van gelijkgestelde 
werkzaamheden, waardoor de verpleegkundig specialist niet langer bevoegd is om 
werkzaam te zijn in de individuele gezondheidszorg. 
 
Klankbordgroep herregistratie 
In 2015 is een klankbordgroep van verpleegkundig specialisten gestart die adviseert 
over de optimalisatie van de herregistratieprocessen. De klankbordgroep heeft in 2015 
adviezen uitgebracht over de communicatie-uitingen, de procedures en de 
regelgeving rond herregistratie. Veel verbetersuggesties zijn inmiddels vertaald naar 
aanpassingen van de website, het digitaal portfolio en de herregistratieprocedures. 
Ook is een geheel nieuwe brochure ontwikkeld met een overzichtelijk stappenplan 
voor het aanvragen van herregistratie. 
 
Ontwikkeling richtlijn 
Om rechtsongelijkheid te vermijden bij de afhandeling van herregistratie-aanvragen is 
in 2015 een richtlijn ontwikkeld. Hiermee kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld 
welk besluit de RSV moet nemen, indien een VS niet kan voldoen aan de eisen voor 
herregistratie. De RSV heeft de mogelijkheid om beargumenteerd af te wijken van de 
richtlijn.  
 
Portfolio 
Verpleegkundig specialisten kunnen vanaf 2015 hun werkgever autoriseren om hun 
portfolio op hoofdlijnen in te zien. 
 
Afhandeling en tijdmeting 
In de loop van 2015 ontstonden lange wachtlijsten voor de afhandeling van 
herregistratie-aanvragen. Voor een deel werd dit veroorzaakt doordat de verwerking 
van de aanvragen meer tijd kostte dan was voorzien. Gedurende het jaar is door 
middel van tijdmeting onderzocht wat de gemiddelde afhandelingstijd van een 
herregistratie-aanvraag. Dit heeft geleid tot aanpassing van de personele formatie in 
2016. 
 
 

 

5 Erkenning 

Erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 
De procedure voor erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders is sinds 
2014 grotendeels geïntegreerd met de accreditatieprocedure van de NVAO. Nadat in 
2014 acht van de tien opleidingsinstellingen zijn gevisiteerd, volgde in 2015 de 
negende opleidingsinstelling. De tiende instelling wordt in 2016 gevisiteerd. 
 
Erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleiders 
De kwalitatieve borging van het praktijkonderwijs wordt gedaan door de hoofopleiders 
van de erkende opleidingsinstellingen door middel van afspraken en procedures die 
zijn getoetst bij de visitatie in het kader van bovengenoemde visitatie NVAO/RSV. 
Hierdoor verloopt de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleiders sterk 
vereenvoudigd. Praktijkinstellingen zijn erkend zodra zij zich melden bij de RSV, op 
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voorwaarde dat zij een overeenkomst hebben met een erkende opleidingsinstelling 
over het opleiden van een verpleegkundig specialist. 
  
Visitatie van praktijkinstellingen 
In het kader van haar toezichthoudende taken heeft de RSV  twaalf visitaties van 
praktijkinstellingen laten uitvoeren door een onafhankelijke visitatiecommissie. 
Negen instellingen werden beoordeeld als 'voldoende', twee instellingen als 'goed', 
terwijl één instelling als 'onvoldoende' werd beoordeeld. De instelling die als 
onvoldoende is beoordeeld, is verzocht om samen met de opleidingsinstelling een 
verbeterplan op te stellen en uit te voeren. De onvoldoende beoordeling heeft 
vooralsnog geen gevolgen voor de erkenning van de praktijkinstelling. 
 
Evaluatie van praktijkvisitaties 
In de tweede helft van 2015 is de visitatiesystematiek geëvalueerd. Het rapport van de 
evaluatiecommissie wordt aan de RSV aangeboden in het eerste kwartaal van 2016. 
 
 
 

6 Accreditatie 

In 2015 zijn 1694 aanvragen voor accreditatie van bij- en nascholing ingediend. 
Hiervan zijn 30 aanvragen afgewezen omdat niet is voldaan aan de eisen van het 
toetsingskader. 
 
 

 
Figuur 5 Aantal accreditatieaanvragen sinds 2010 
 
De lijst met buitenlandse organisaties waarvan de accreditatie wordt erkend is 
uitgebreid en omvat momenteel 37 organisaties. 
 
Het toetsingskader van de accreditatiecommissie is in 2015 aangepast. De eerste 
ervaringen met het nieuwe toetsingskader zijn goed. De beoordeling van een 
accreditatie-aanvraag verloopt objectiever, terwijl een afwijzing beter kan worden 
onderbouwd. 
  
 
 

7 Regelgeving 

Herziening Algemeen Besluit 
In 2015 heeft het College Specialismen Verpleegkunde het Algemeen Besluit grondig 
herzien. De aanbevelingen die de RSV had gedaan in haar uitgebreide advies van 
augustus 2014 zijn hierin meegenomen. 
De RSV is intensief betrokken geweest bij de herziening van alle regelgeving, met 
name waar het de uitvoeringsaspecten betreft. Het nieuwe Algemeen Besluit treedt 
naar verwachting in de tweede helft van 2016 in werking. Voor de RSV betekent dit 
dat de bestaande beleidsregels en procedures vóór die tijd moeten zijn aangepast aan 
het nieuwe Algemeen Besluit.  
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Beleidsregels 
Er is een beleidsregel 'Registratie-algemeen' ontwikkeld waarin de verschillende 
routes staan beschreven die kunnen leiden tot registratie. Deze routes zijn eveneens 
opgenomen in de nieuwe eindverklaring die opleidingsinstellingen afgeven wanneer 
gebleken is dat iemand beschikt over de vereiste competenties van een 
verpleegkundig specialist. 
 
De bestaande procedures voor registratie van buitenslands gediplomeerden zijn 
samengebracht in een beleidsregel 'Registratie na opleiding in het buitenland'. De 
beleidsregel is samen met een overzicht van de verschillende processtappen 
gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR). 
 
Procedures 

Het format voor verslaglegging van de intercollegiale toetsing is aangepast en 
verduidelijkt. Hierdoor wordt het eenvoudiger om te beoordelen of een intercollegiale 
toetsing heeft voldaan aan de vereisten. 
 
Voor de beoordeling van intercollegiale toetsing en overige 
deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn heldere criteria gepubliceerd op de 
website, Hiermee kunnen verpleegkundig specialisten zelf onderzoeken of hun 
bewijslast voldoet aan de vereisten. 
 
 
 

8 Klacht, bezwaar en beroep 

In 2015 werden verschillende klachten ontvangen. In één geval bleek de klacht niet 
weggenomen na het aanhoren van de klager en het geven van een toelichting. Hierop 
trad de officiële klachtregeling in werking. Hierop werd de klacht formeel onderzocht, 
waarna de klager werd geïnformeerd over de uitkomsten. 
 
In 2015 werd tweemaal bezwaar ingediend tegen een besluit van de RSV. Beide 
bezwaren richtten zich op besluiten rond herregistratie. De Commissie van Bezwaar 
en Beroep adviseerde in één geval om het besluit te handhaven. In het tweede geval 
adviseerde de Commissie van Bezwaar en Beroep om meer duidelijkheid te geven ten 
aanzien van afgewezen deskundigheidsbevordering. De RSV heeft beide adviezen 
overgenomen. 
 
In 2015 is geen beroep ingediend tegen een besluit van de RSV inzake inschrijving in 
het opleidingsregister, erkenning, accreditatie of een ander onderwerp. 
 
 

9 Commissies 

In 2015 kende de RSV onderstaande commissies. Per commissie is aangegeven of zij 
een vast dan wel een tijdelijk karakter heeft, of zij intern is (uitsluitend bestaand uit 
RSV-leden) of extern, en wat de doelstelling is van de commissie. 
 
Commissie van uitvoering 

Vaste interne commissie bestaande uit voorzitter en secretaris, die als doel heeft 
om de dagelijkse besluitvorming af te handelen en de RSV te vertegenwoordigen 
naar buiten. De commissie kan om moverende redenen incidenteel worden 
uitgebreid met de vice-voorzitter of een ander RSV-lid. 
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Financiële commissie 

Vaste interne commissie die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het te 
voeren financiële beleid van de RSV. 
 

Commissie buitenslands gediplomeerden 
Vaste interne commissie die als doel heeft te beoordelen of de 
beroepskwalificaties van een verpleegkundige die in het buitenland is opgeleid 
voldoen aan de Nederlandse vereisten.  
 

Commissie werving nieuwe voorzitter 
Tijdelijke interne commissie die als doel heeft om het profiel op te stellen voor de 
nieuwe voorzitter en de selectieprocedure voor te bereiden. 
 

Accreditatiecommissie 
Vaste externe commissie die als doel heeft om op onafhankelijke wijze bij- en 
nascholing te accrediteren volgens een systematiek die door de RSV en V&VN zijn 
aanvaard. 
 

Visitatiecommissie 
Vaste externe commissie die als doel heeft om namens de RSV de 
praktijkinstellingen te visiteren en te onderzoeken of het praktijkonderwijs voldoet 
aan de gestelde eisen. 
 

Commissie Governance 
Tijdelijke interne commissie die als doel heeft de positie en taken van de RSV te 
verhelderen, met name in relatie tot de beroepsvereniging. 
 

Klankbordgroep herregistratie 
Tijdelijke externe commissie van verpleegkundig specialisten die als doel heeft de 
herregistratieprocedures te optimaliseren. 
 

Evaluatiecommissie Praktijkvisitaties 
Tijdelijke externe commissie die als doel heeft te adviseren over de toekomst van 
de praktijkvisitaties. 
  

Commissie reglementering uitbreiding opleidingsregister 
Tijdelijke interne commissie die als doel heeft om de reglementering van de 
uitbreiding van het opleidingsregister te ondersteunen. 
 
 
 

10 Externe contacten en representatie 

Landelijk opleidingsoverleg van MANP-opleidingen - LOO 

Viermaal per jaar voert de RSV overleg met vertegenwoordigers van het LOO om 
de samenwerking en rolverdeling te optimaliseren. 

 
Capaciteitsorgaan 

Er zijn reguliere contacten tussen het Capaciteitsorgaan en de RSV. De RSV levert 
aan het Capaciteitsorgaan geanonimiseerde gegevens rond opleiding en 
registratie ten behoeve van de capaciteitsraming van beroepskrachten in de 
gezondheidszorg. 
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Landelijk Overleg Registratiecommissies - LORC 

De RSV neemt deel aan het Landelijk Overleg Registratiecommissies. De 
deelnemende partijen, alle registratiecommissies van artikel 14-beroepen, 
bespreken hierin kwesties van gezamenlijk belang. Het LORC komt viermaal per 
jaar bijeen. 

 
GGZ 

In 2015 is overleg gevoerd met GGZ-Nederland en vertegenwoordigers van de 
GGZ-praktijkinstellingen over de bestaande tarieven van de RSV. Hierbij is de 
GGZ-partijen de mogelijkheid geboden om alternatieven aan te dragen voor de 
gehanteerde tariefsystematiek. Uiteindelijk is hier geen gebruik van gemaakt. 

 
CIBG – BIG-register 

Diverse malen heeft overleg plaatsgevonden tussen V&VN/RSV en het CIBG/BIG-
register. Hierbij zijn de mogelijkheden verkend om een convenant af te sluiten 
waarin de afspraken staan verwoord rond de uitwisseling van data. Het convenant 
moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van de gegevens in de wederzijdse 
registratiesystemen. 

 
Presentaties en workshops 

Viermaal is een interactieve workshop of presentatie verzorgd voor verpleegkundig 
specialisten. In alle gevallen was het onderwerp gerelateerd aan herregistratie 
en/of intercollegiale toetsing. 

 
 

11 Communicatie 

Website 
De website van het VSR is in 2015 geheel herzien. De reacties van de 
verschillende gebruikersgroepen zijn positief. 

 
Folders en nieuwsbrieven 

Tweemaal werd in 2015 een digitale nieuwsbrief van het Verpleegkundig 
Specialisten Register (VSR) verzonden. 
De erkende hoofdopleiders ontvingen een nieuwsbrief waarin alle relevante 
beleidswijzigingen werden toegelicht. 
De folders voor VSio's en voor herregistratie werden geheel vernieuwd. 
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12 Samenstelling van de RSV in 2015 

In 2015 kende de RSV de volgende samenstelling: 
Onafhankelijk voorzitter 
- Mw. E. Zuidema 
Leden in de categorie 'verpleegkundig specialisten op voordracht van één of meer 
afdelingen van V&VN': 
- Mw. O. Frauenfelder, lid (vice-voorzitter vanaf 24 augustus 2015) 
- Mw. F. de Vries, lid (tot 6 juli 2015) 
- Mw. M. Vallinga, lid 
- Mw. W. van der Stoep, lid (vanaf 6 juli 2015, hiervoor plaatsvervangend lid) 
- Mw. B. Bogers, plaatsvervangend lid (vanaf 1 juni 2015) 
- Mw. I. Visser, plaatsvervangend lid 
Leden in de categorie 'verpleegkundig specialisten op voordracht van de afzonderlijke 
dan wel gezamenlijke opleidingsinstellingen': 
- Dhr. J. Peters, lid  
- Dhr. R. Bakker, lid, tevens vice-voorzitter (tot 24 augustus 2015) 
- Dhr. W. Houtjes, lid 
- Mw. C. van Zuuren, plaatsvervangend lid 
- Mw. C. de Vries, plaatsvervangend lid 
Adviserend leden 
- Mw. S. van Bronkhorst, namens CSV 
- Mw. B. Bogers, namens specialisten in opleiding (tot 1 juni 2015) 
- Dhr. T. Pascual Madorran, namens de praktijkinstellingen 
- Mw. R. Janssen, namens de opleidingscoördinatoren  
Secretaris 
- Dhr. B. Vogel 
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Bijlage  -  relevante afkortingen 

BIG-register Register voor beroepsbeoefenaren die vallen onder de Wet BIG 
CIBG Centraal registratie-agentschap van het Ministerie van VWS 
CSV College Specialismen Verpleegkunde 
GAIA Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 

(accreditatiesystematiek gebaseerd op PE-online zoals 
gehanteerd door de medische beroepsgroep) 

GGZ-VS Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg 
Verpleegkundig Specialist 

HBO-raad Vroegere benaming voor de Raad voor het hoger 
beroepsonderwijs –  tegenwoordig: Vereniging Hogescholen 

HO Door de RSV erkende hoofdopleider 
ICT Intercollegiale Toetsing 
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst 
LOO-MANP Landelijk opleidingsoverleg van MANP-opleidingen 
LORC Landelijk Overleg Registratiecommissies 
MANP Master Advanced Nursing Practice 
NP Nurse Practitioner 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
ODA Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten 
OI Door de RSV erkende opleidingsinstelling 
PE-online Permanente Educatie online 
PI Door de RSV erkende praktijkinstelling 
PO Door de RSV erkende praktijkopleider 
RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 
RSV Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde 
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
V&VN-VS De afdeling Verpleegkundig Specialisten binnen V&VN 
VS Verpleegkundig Specialist 
VSio Verpleegkundig Specialist in opleiding 
VSR Verpleegkundig Specialisten Registers – verzamelnaam voor de 

vijf registers voor verpleegkundig specialisten die door het CSV 
zijn ingesteld 

VW Verplegingswetenschapper 
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 
 
 
___________________________________ 
 
 


