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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. 

 
2014 is het jaar geweest waarin de eerste verpleegkundig specialisten werden 
geherregistreerd. Dit mag worden beschouwd als een historische gebeurtenis, omdat de 
beroepsgroep van verpleegkundig specialisten daarmee aantoont dat het in staat is om door 
middel van cyclische controle de kwaliteit en professionaliteit van haar eigen 
beroepsbeoefenaren structureel te borgen. 
De afsluiting van de eerste cyclus van registraties luidde tevens een periode van 
herbezinning in voor de RSV. De pioniers- en ontwikkelingsfase werd definitief afgesloten, 
waardoor ook de eerste stappen konden worden gezet van een ontwikkelings- en 
uitvoeringsgerichte werkwijze naar een model met een meer kwaliteitsborgend en 
toezichthoudend karakter. 
 
Bijna alle gestelde doelen voor 2014 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. 
 
In dit jaarverslag geeft de RSV een overzicht van haar werkzaamheden in 2014. Evenals in 
voorgaande jaren werden de werkzaamheden ondergebracht bij en uitgevoerd door V&VN, 
onder verantwoordelijkheid en toezicht van de registratiecommissie. 
 
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 over de registratie van verpleegkundig specialisten 

 
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. 

 
31 december 2014 2525 geregistreerde verpleegkundig specialisten 
 197 aanvragen voor herregistratie 
 10 erkende opleidingsinstellingen 
 1529  ingediende accreditatie-aanvragen voor bij- en 
  nascholing in 2014 
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Inschrijving van verpleegkundig specialisten in opleiding 
 
Inschrijving 
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. 
In 2014 stonden 878 personen ingeschreven in het opleidingsregister. 
 

 
Registratie van verpleegkundig specialisten 
 
In 2014 werden in totaal 363 nieuwe verpleegkundig specialisten geregistreerd. Dit is iets 
lager dan de prognose, die was geraamd op 375 registraties. Op 31 december 2014 waren 
in totaal 2525 specialisten geregistreerd door de RSV. 
 
De gemiddelde groei in 2014 van alle registraties bedroeg 17%. Wanneer wordt gekeken 
naar de groei per specialisme, kenden de Acute zorg en de Geestelijke gezondheidszorg de 
grootste groei met respectievelijk 25% en 23%. Preventieve zorg bleef hier relatief het meest 
bij achter met een groeipercentage van 0% 

 

Registratie van verpleegkundig specialisten 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014  Groei % 
in 2014 

Preventieve zorg 
somatisch 

9 21 34 36 38 38  0 

Acute zorg 
somatisch 

14 53 80 110 116 145  25 

Intensieve zorg 
somatisch 

61 436 691 923 1074 1210  13 

Chronische zorg 
somatisch 

34 185 271 329 373 441  18 

Geestelijke 
Gezondheidszorg 

33 143 297 438 561 691  23 

         

TOTAAL 151 838 1373 1836 2162 2525  17 

 
Figuur 2 Registratie van verpleegkundig specialisten van 2009 tot en met 2014 
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Figuur 3 Groei van het totaal aantal geregistreerde verpleegkundig specialisten van 

2009 tot en met 2014 
 
 
 

 
 
Figuur 4 Groei van het aantal geregistreerde verpleegkundig specialisten per 

specialisme van 2009 tot en met 2014 
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Herregistratie van verpleegkundig specialisten 
 
2014 was het jaar waarin de eerste herregistraties van verpleegkundig specialisten 
plaatsvonden. In totaal werden 197 herregistratieverzoeken afgehandeld.  
 
Op basis van de eerste ervaringen is in het vierde kwartaal van 2014 een tussentijdse 
evaluatie uitgevoerd, die ertoe heeft geleid dat het herregistratieproces integraal is 
aangepast en verbeterd. De volgende veranderingen werden doorgevoerd: 
- Communicatie 

o Er is een brochure ontwikkeld waarin de vijf stappen op weg naar herregistratie 
staan beschreven. De brochure wordt aan alle verpleegkundig specialisten 
toegezonden van wie de registratietermijn binnen een half jaar afloopt. De 
brochure is ook te downloaden via de website. 

o In aanvulling op de brochure is een uitgebreide toelichting beschreven, die ingaat 
op veelvoorkomende vraagstukken en specifieke knelpunten. De toelichting is te 
downloaden via de website. 

- Regelgeving 
o De beleidsregels rond herregistratie zijn tekstueel aangepast. Met name ten 

aanzien van de bewijslast die moet worden aangeleverd zijn de bestaande 
teksten verduidelijkt.  

o Voor het gebruik van formats en verklaringen zijn concrete voorbeelden geplaats  
ter  verheldering. 

- Steekproeven  
o Alle portfolio's die worden aangeleverd voor herregistratie worden 

steekproefsgewijs gecontroleerd op compleetheid. Indien de steekproeven 
incompleetheid laten zien, wordt het portfolio nog niet beoordeeld, maar 
geretourneerd aan de verpleegkundig specialist. Deze ontvangt tevens duidelijke 
instructies over het opnieuw aanleveren van het portfolio. 

  
 
Erkenning van instellingen en opleiders 
 
Erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 
De procedure voor erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders is vanaf 2014 
grotendeels geïntegreerd met de accreditatieprocedure van de NVAO. In 2014 werden acht 
van de tien erkende opleidingsinstellingen gevisiteerd in het kader van zowel de NVAO-
accreditatie als de RSV-erkenning. Deze visitaties zijn goed verlopen. 
In 2015, wanneer alle opleidingsinstellingen zijn gevisiteerd, worden de visitatie-uitkomsten 
vertaald naar RSV-erkenningen voor de duur van de NVAO-accreditatie. 
 
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 vanaf 2014 sterk vereenvoudigd. 
Praktijkinstellingen zijn erkend zodra zij zich melden bij de RSV, op voorwaarde dat zij een 
verpleegkundige opleiden tot specialist en het tarief voor de praktijkopleidingsplaats betalen. 
Deze vereenvoudigde procedure verloopt soepel. 
Voor praktijkopleiders geldt dat zij worden erkend wanneer uit hun aanmelding blijkt dat zij 
voldoen aan de eisen. 
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Omdat veel VSio's het praktijkonderwijs van hun opleiding doorlopen in meerdere 
praktijkinstellingen, zijn nieuwe regels opgesteld ten aanzien van de afgifte van erkenningen 
aan praktijkinstellingen. Uitsluitend de praktijkinstelling waar de VSio werkzaam is wordt in 
het vervolg erkend. Deze praktijkinstelling geldt als eerste praktijkinstelling. Het toezicht op 
de kwaliteit van het praktijkonderwijs in andere instellingen wordt geborgd door de eerste 
praktijkinstelling, in samenspraak met de hoofdopleider van de MANP-opleiding. 
 
Visitatie van praktijkinstellingen 
In het kader van haar toezichthoudende taken visiteert de RSV de praktijkinstellingen. Na 
een eerste pilot, die werd geëvalueerd in juni 2014, besloot de RSV jaarlijks een beperkt 
aantal praktijkvisitaties uit te voeren. In de tweede helft van 2014 zijn zes praktijkvisitaties 
uitgevoerd. Vijf hiervan kregen een voldoende beoordeling, terwijl één praktijkinstelling als 
'goed' werd beoordeeld. In de tweede helft van 2015 wordt visitatiesystematiek geëvalueerd. 
 
 
Accreditatie van bij- en nascholing 
 
Accreditaties 
De accreditatie van bij- en nascholingen door de RSV is in 2014 opnieuw sterk toegenomen. 
In totaal zijn 1529  accreditatieaanvragen ontvangen.  
 
 

Accreditatie 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal accreditatie-aanvragen 92 277 773 1237 1529 

 
Figuur 5 Aantal accreditatie-aanvragen voor bij- en nascholingen van 2009 tot en met 

2014 
 
 
Toetsingskader 
Gebleken is dat de criteria uit het accreditatiereglement ten aanzien van het niveau van een 
scholing soms onvoldoende houvast bieden voor het accrediteren. Daarom is de 
accreditatiecommissie gestart met het ontwikkelen van een toetsingskader. Hiervoor is een 
aantal externe deskundigen geraadpleegd. In 2015 zal hier verder vorm aan worden 
gegeven (zie ook Bezwaar en beroep). 
 
E-learning 
Er is een toename aan het aantal aanvragen voor accreditatie van e-learning. Het aantal 
uren dat wordt aangevraagd door de aanbieder is moeilijk te beoordelen zonder de gehele e-
learning te doorlopen. De commissie zal hier in 2015 aandacht aan besteden.  
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Figuur 6 Groei van het totaal accreditatie-aanvragen van 2009 tot en met 2014 
 
 
Beoordelaars 
In verband met een flinke stijging van het aantal accreditatie aanvragen, zijn in 2014  
opnieuw nieuwe beoordelaars aangetrokken. In totaal zijn er nu 23 beoordelaars vanuit alle 
specialismen. Op 19 april is een beoordelaarsbijeenkomst gehouden, met als doel 
deskundigheidsbevordering van beoordelaars en vergroting van de uniformiteit van 
beoordelen. Het is de bedoeling dat dit soort bijeenkomsten jaarlijks een tot twee maal 
worden gehouden.  
 
Een uitgewerkt verslag van de accreditatiewerkzaamheden is te vinden in het jaarverslag 
van de Accreditatiecommissie. 
 

 
Externe contacten 
 
Algemeen 
De RSV onderhoudt een groot aantal contacten met externe partijen, waaronder 
beroepsverenigingen, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, Landelijk Opleiders 
Overleg MANP-opleidingen (LOO), het Capaciteitsorgaan, zorginstellingen, aanbieders van 
scholing en media. 
 
Landelijk Overleg Registratiecommissies - LORC 
Het Landelijk overleg Registratiecommissies van artikel 14 beroepen (LORC) kwam in 2014 
vier maal bijeen. 
Belangrijke onderwerpen die werden besproken: 

 Mogelijke doorbelasting van de BIG-herregistratiekosten naar de specialistische 
registratiecommissies. 
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 Overheidsplannen voor de 1-loketfunctie, waarbij buitenlandse specialisten een integrale 
en samenhangende procedure volgen voor de registratie als basisberoepsbeoefenaar en 
de registratie als specialist. 

 De rol van zorgverzekeraars bij het contracteren van beroepsbeoefenaren. 

 De positie en bevoegdheden van de registratiecommissies in relatie tot de 
beroepsverenigingen. 

 
Gezamenlijk Overleg - GO 
Het Gezamenlijk Overleg van MANP-opleiders en RSV-CSV (GO) vervulde een belangrijke 
rol in de afstemming tussen de opleidingsinstellingen en de registratiecommissie. Het GO 
kwam in 2014 drie maal bijeen. 
Belangrijke onderwerpen die werden besproken: 

 De visitaties van opleidingsinstellingen geïntegreerd met de visitaties in het kader van de 
NVAO.  

 Assessment en afgifte van eindverklaringen door hoofdopleiders bij verandering van 
specialisme, dan wel na afronding van een individueel scholingsprogramma.  

 Hoofdbehandelaarschap van de verpleegkundig specialist GGZ.  
 

 
Communicatie 
 
Algemeen 
De RSV communiceerde op de gebruikelijke wijze via de bestaande reguliere 
communicatiekanalen als de website www.verpleegkundigspecialismen.nl, het magazine van 
V&VN en de digitale nieuwsbrieven. 
De informatievoorziening op de website is op een aantal plaatsen verbeterd en aangescherpt 
naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gebruikers en/of bezoekers. 
In het kader van een brede herziening van alle websites van V&VN is in 2014 ook een start 
gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website. De nieuwe website wordt in 2015 
gelanceerd. 
 
Informatiebrochures 
Gedurende de zomer zijn drie informatiebrochures ontwikkeld om gebruikersgroepen goed te 
informeren over de veranderingen die gedurende het afgelopen jaar zijn doorgevoerd in het 
kader van de erkenningen, de inschrijving in het opleidingsregister en de visitaties. De 
informatiebrochures zijn bedoeld als aanvulling op de informatie die beschikbaar is op de 
website. De brochures richten zich op hoofdopleiders, praktijkinstellingen en verpleegkundig 
specialisten in opleiding. 
 
Externe representatie 
De volgende presentaties werden verzorgd in 2014: 
- Op 28 maart heeft de secretaris een presentatie verzorgd over de verpleegkundig 

specialist op een landelijk congres van de klinisch verloskundigen. 
- Op 17 april heeft de secretaris twee workshops verzorgd over herregistratie op een 

landelijk congres voor verpleegkundig specialisten in het LUMC. Aan de workshops 
namen ongeveer 60 personen deel. 

- Op 24 april heeft de secretaris een interactieve sessie verzorgd met 25 verpleegkundig 
specialisten van het Medisch Spectrum Twente. Onderwerpen waren onder meer het 
gebruik van het digitaal portfolio en de eisen voor herregistratie. 

http://www.verpleegkundigspecialismen.nl/
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- In oktober verzorgde de secretaris van de RSV een zeer goed bezochte workshop over 
herregistratie tijdens het jaarlijkse symposium van V&VN-VS. De evaluatie was zeer 
positief. 

Daarnaast verzorgt de secretaris een vaste column in het magazine van de afdeling 
verpleegkundig specialisten binnen V&VN. 
 
 

Bezwaar en Beroep 
 
Eind maart heeft de Commissie van Bezwaar en Beroep een beroep dat was ingesteld tegen 
een besluit van de Accreditatiecommissie RSV om een accreditatieaanvraag af te wijzen, 
gegrond verklaard en het besluit vernietigd.  Het beroep is toegewezen op grond van de 
overwegingen dat de Accreditatiecommissie:  
1. haar afwijzende besluit onvoldoende heeft gemotiveerd; 
2. onvoldoende heeft toegelicht op welke wijze de criteria uit het accreditatiereglement zijn 

ingevuld;  
3. onvoldoende heeft kunnen motiveren waarom een eventuele coulanceregeling in dit 

geval niet is toegepast.  
Door de Accreditatiecommissie RSV is naar aanleiding van deze uitspraak geconcludeerd 
dat de accreditatiecriteria met betrekking tot het niveau van een scholing moeten worden 
geobjectiveerd en uitgewerkt in de vorm van een toetsingskader. Dit wordt momenteel 
ontwikkeld door de Accreditatiecommissie. 
 
In 2014 werden geen andere vormen van beroep of bezwaar ingediend. 
 

 
Financiën 
 
Nieuwe tariefstructuur 2014 
In 2014 werd de nieuwe tariefstructuur van kracht. Vanuit veel GGZ-instellingen werd 
bezwaar gemaakt tegen de nieuwe tarieven. Het bezwaar hield onder meer in dat de nieuwe 
tarieven leidden tot een sterke kostenstijging voor de GGZ-instellingen. Dit werd veroorzaakt 
door het gegeven dat de GGZ-instellingen naar verhouding een lagere bijdrage betaalden 
voor hun erkenning dan de praktijkinstellingen in andere sectoren.  
Gedurende het jaar hebben diverse besprekingen plaatsgevonden tussen de RSV en de 
GGZ-instellingen. Uiteindelijk is besloten dat de GGZ-instellingen de gelegenheid krijgen in 
het eerste kwartaal van 2015 een voorstel in te dienen voor een aangepaste tariefstructuur 
die voor alle partijen acceptabel is. Dit voorstel zal door de RSV worden beoordeeld op zijn 
uitvoerbaarheid. 
 
Financieel jaarresultaat 
Bij het opstellen van dit jaarverslag was het financiële resultaat over 2014 nog niet bekend.  
 
 
Interne organisatie 
 
Commissies 
De RSV kende in 2014 de volgende commissies: 

 Commissie van Uitvoering 

 Financiële Commissie 
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 Commissie Herregistratie 

 Visitatiecommissie Praktijkinstellingen 

 Accreditatiecommissie 

 Commissie Erkenningen 

 Commissie Governance 
 
Commissie Governance 
De RSV heeft in 2014 een commissie ingesteld die zich heeft gebogen over de toekomstige 
koers van de registratiecommissie. De commissie kreeg een tweeledige opdracht. 

 Allereerst moest de commissie kijken naar de rol die de RSV wil vervullen bij de 
uitvoering van haar taken. Tot op heden lag een sterk focus op operationele kwesties, die 
samenhingen met de pioniersfase van het Verpleegkundig Specialisten Register. Nu de 
organisatie stevig is verankerd, was het mogelijk een overstap te maken naar een 
professionele fase, waarbij de registratiecommissie zich meer richt op haar 
toezichthoudende rol. De commissie diende hier voorstellen voor te ontwikkelen. 

 De tweede opdracht van de commissie betrof de concrete uitwerking van de voorstellen. 
Hiertoe diende de commissie in samenspraak met het bureau besluiten te nemen over de 
wijze waarop de voorstellen vorm moeten krijgen. 

 De commissie rapporteerde in de decembervergadering over haar eerste opdracht. 
Hierbij werd afgesproken dat dit in 2015 moest leiden tot een concrete aanpak. 

 
Mandaatregeling 
In 2014 is een mandaatregeling ingevoerd waarin de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van functies en commissies is vastgelegd.  
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Samenstelling van de RSV in 2014 
 
In 2014 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 
- Mw. F. de Vries, lid 
- Mw. M. Vallinga, lid 
- Dhr. F. de Jong, plaatsvervangend lid (tot 1-11-2014) 
- Mw. I. Visser, plaatsvervangend lid 
- Mw. W. van der Stoep, plaatsvervangend lid (vanaf 25-4-2014) 
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 
- Dhr. W. Houtjes, lid 
- Dhr. R. Gobbens, plaatsvervangend 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 
- Mw. Y. Henstra, namens de praktijkinstellingen (tot 1-9-2014) 
- Mw. R. Janssen, namens de opleidingscoördinatoren  
Secretaris 
- Dhr. B. Vogel 
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Afkortingen 
 
BIG-register Register voor beroepsbeoefenaren die vallen onder de Wet BIG 
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 
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 
 
 
 

___________________________________ 


