
Toelichting Algemeen Besluit 
 
Vanaf 22 juli 2016 is het nieuwe Algemeen Besluit van het College Specialismen Verpleegkunde 

(CSV) van kracht. In dit besluit staan de regels van het CSV voor registratie en herregistratie van 

verpleegkundig specialisten en erkenning van opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en 

praktijkopleiders van de opleiding VS.  

In het afgelopen jaar heeft het CSV het besluit, daterend uit 2008, grondig herzien. Deze herziening 

heeft plaatsgevonden op basis van een inventarisatie van de door de stakeholders ervaren knelpunten 

met het eerdere Algemeen Besluit uit 2008. Voor deze inventarisatie zijn onder meer twee invitational 

conferences georganiseerd. Voordat de minister instemming heeft verleend met het nieuwe besluit, 

hebben de verschillende stakeholders de mogelijkheid gekregen om te reageren op het concept van 

het CSV. De reacties uit het veld zijn meegewogen bij het opstellen van het uiteindelijke besluit, wat 

nu door de minister is geaccordeerd. 

 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het besluit uit 2008 zijn de volgende:  

 De eisen ten aanzien van de erkenning van opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en 

praktijkopleiders zijn aangescherpt en een groot aantal opleidingseisen is geschrapt. De 

wettelijke verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het CSV en de 

opleidingsinstellingen vormt nu het uitgangspunt voor deze eisen. Het CSV is op grond van de 

Wet BIG verantwoordelijk voor het stellen van beroepsvereisten waartoe wordt opgeleid en 

daarmee samenhangende eisen. 

De bestuurlijke organen van de opleidingsinstellingen zijn binnen de kaders van de Wet op het 

Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud 

van de opleiding.  

 Het stellen van regels voor het erkennen van opleidingen en opleiders is een wettelijke taak 

van het CSV. In het nieuwe besluit is een efficiencyslag gemaakt door met de 

erkenningssystematiek van opleidingsinstellingen aan te sluiten bij de accreditatie van de 

opleiding die door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) op grond van de 

WHW wordt uitgevoerd. Ook de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleiders vindt in 

het verlengde van de NVAO-accreditatie plaats.  

 Het tussentijds onderzoek dat de registratiecommissie steekproefsgewijs kan uitvoeren bij 

praktijkinstellingen en praktijkopleiders, in het kader van haar toezichthoudende taak, heeft 

binnen het besluit een duidelijke plaats gekregen.  

 De verpleegkundig specialist die eerder in het specialistenregister was ingeschreven, mag 

haar titel blijven gebruiken onder toevoeging van ‘niet-praktiserend’.  

 Er is een nieuwe benaming opgenomen voor hen die in opleiding zijn tot verpleegkundig 

specialist en staan ingeschreven in het opleidingsregister: vios, verpleegkundige in opleiding 

tot specialist (was VSio). De nieuwe benaming is een betere weergave van de positie van 

degene die in opleiding is en komt overeen met de duiding van de personen in deze positie bij 

andere beroepsgroepen.  

 


