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Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie  

 

Een uitvoeringsregeling is een praktische vertaling van een aantal artikelen, en een aanvulling op 

het Reglement Register Zorgprofessionals uitgewerkt in procedures.  

De aangehaalde artikelen verwijzen naar het Reglement Register Zorgprofessionals tenzij anders 

aangegeven.  

 

A. Algemene bepalingen Instelling register 

 

Artikel 2, lid 4  

 

Aanbieders van scholing kunnen via PE-online autorisatie aanvragen, om vervolgens aanvragen 

voor accreditatie in te kunnen dienen bij het Register Zorgprofessionals. 

Beroepsbeoefenaren die toegang hebben tot het Register Zorgprofessionals
1
 krijgen toegang tot 

hun persoonlijke dossier via een website.    

 

B. Organen   College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 

 

Artikel 3, lid 19 

 

Het officiële orgaan van V&VN betreft de website van het Register Zorgprofessionals. 

Artikel 3, lid 20 

 

Het bestuur kan het college een aanwijzing geven over de inhoud van een te nemen besluit, als 

bedoeld in het eerste lid. 

Indien het college de aanwijzing niet overneemt dan dient het college haar besluit te motiveren. 

Het college doet haar gemotiveerde besluit ter kennisgeving toekomen aan het Bestuur. 

 

C. Registratie en herregistratie Inschrijving 

 

Voorgenomen besluit 

 

Het bureau, gemandateerd door het bestuur van V&VN, verantwoordelijk voor het inschrijven, 

registreren en herregistreren van beroepsbeoefenaren die toegang hebben tot het Register 

Zorgprofessionals (verder te noemen ‘beroepsbeoefenaar’), maakt gebruik van de procedure 

voorgenomen besluit. Een beroepsbeoefenaar ontvangt een voorgenomen besluit, oftewel een 

bericht met een voornemen om een verzoek tot inschrijving, registratie of herregistratie af te 

keuren. Op basis hiervan is het mogelijk voor de beroepsbeoefenaar, binnen 14 dagen na 

ontvangst van het voorgenomen besluit, te reageren met een zienswijze. Waarna, mogelijk op 

basis van de ingebrachte zienswijze, een definitief besluit wordt genomen.  

 

                                                           
1 Register Zorgprofessionals Het register dat is ingesteld door de beroepsvereniging en openstaat voor 

ambulancechauffeurs, research professionals, praktijkondersteuners huisartsen, 

dermatologieassistenten en endoscopie assistenten.  

 

http://www.registerzorgprofessionals.nl/
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Artikel 7 lid 2 

 

Beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn bij een werkgever die een collectieve overeenkomst heeft 

afgesloten met V&VN, en die via de werkgever worden aangemeld voor inschrijving als lid bij 

V&VN en/of inschrijving in het Register Zorgprofessionals, gaan een individuele overeenkomst aan 

met V&VN. 

Artikel 8 Opzegging en doorhaling van een register 

 

Het opzeggen van een register kan minimaal een jaar na aanmelding en vervolgens met een 

maand opzegtermijn. Het register wordt  per de eerste van de maand volgend op de ontvangst van 

de opzegging doorgehaald. Eventueel niet verschuldigde bedragen worden gerestitueerd. 

Leden van V&VN, die ook gebruik maken van de dienst Register Zorgprofessionals, moeten ervoor 

zorgen dat het verzoek van opzegging vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan dat waarop 

de opzegging betrekking heeft, in het bezit  is van V&VN.  De dienst Register Zorgprofessionals 

wordt aangeboden bij het lidmaatschap van V&VN, dus er vindt geen restitutie plaats.  

 

Als je register is doorgehaald dan kun je tot 31-12-2015  je registratie heractiveren en eenmalig 

gebruik maken van de mogelijkheid om een nieuwe registratieperiode aan te vragen.  

Artikel 9  Herregistratie  

 

Aanvragen van herregistratie 

Vanaf 12 weken voordat de registratieperiode eindigt, kun de geregistreerde herregistratie 

aanvragen. Er verschijnt automatisch een knop 'Herregistratie aanvragen' in het portfolio van de 

geregistreerde en deze ontvangt een mail van noreply@pe-online.org. De aanvraag kan alleen 

digitaal, via het portfolio, worden indiend  

 

Er zijn drie opties voor herregistratie: 

1. Herregistratie  

Voldoet de geregistreerde  aan alle eisen voor herregistratie, dan kiest hij voor deze optie. Er 

start dan een nieuwe registratieperiode van vijf jaar, aansluitend op de eerdere 

registratieperiode. 

 

2. Een eenmalig nieuwe registratieperiode 

Heeft de geregistreerde minder dan 50% van de benodigde geaccrediteerde punten behaald? 

Dan krijgt hij eenmalig de kans om een nieuwe registratieperiode te starten. Deze 

registratieperiode van vijf jaar wordt aansluitend op de eerdere registratieperiode gestart. Als 

iemand opzoekt of de geregistreerde staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V, ziet 

deze de datum van de nieuwe registratieperiode als inschrijvingsdatum staan. 

 

3. Herregistratie beperkte duur 
Heeft de geregistreerde tijdens zijn huidige registratieperiode tussen de 50% en 100% van de 
benodigde geaccrediteerde punten behaald? Dan kan hij eenmalig herregistratie beperkte duur 
aanvragen. Hierbij verschuift zijn huidige registratieperiode 1 of 2½ jaar.  
Het advies is om, als de geregistreerde tussen de 80% en 100% van je geaccrediteerde 
punten heeft behaald, 1 jaar aan te vragen en indien de geregistreerde tussen de 50% en 80% 
van de benodigde geaccrediteerde punten heeft behaald 2½ jaar.  
Voorbeeld:  
Stond je sinds 1 november 2012 ingeschreven en heb je op 1 november 2017 73 
geaccrediteerde punten? Dan vraag je herregistratie met beperkte duur van een jaar aan. Dit 
betekent dat je registratieperiode verschuift van 1 november 2012  naar 1 november 2013. En 
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je moet dan voor 1 november 2018 opnieuw herregistratie aanvragen. Je moet dan wel aan 
alle eisen voldoen om geregistreerd te blijven in het Register Zorgprofessionals 

 

Regeling bijzondere omstandigheden 

Indien een van onderstaande redenen plaatsvond tijdens de registratieperiode en de 

geregistreerde hierdoor niet aan de eisen voor herregistratie voldoet, kan hij gebruik maken van de 

regeling bijzondere omstandigheden. 

1. Zwangerschap  

2. Langdurige ziekte  

3. Internationale uitzending  

4. Lange opleiding die is geaccrediteerd (de opleiding is nog niet afgerond dus kan de 

geregistreerde de punten nog niet opvoeren in het digitaal portfolio van het 

Kwaliteitsregister V&V)  

 

Als de geregistreerde gebruik wilt maken van de regeling, dan dient hij zijn aanvraag in via 

registers@venvn.nl o.v.v. 'Aanvraag regeling bijzondere omstandigheden herregistratie'. Naast de 

onderbouwing voor de aanvraag, dient hij ook een bewijs toe te voegen. Respectievelijk een 

geboortekaartje, doktersverklaring,  P&O- of werkgeververklaring of een bewijs van inschrijving.  

Een geregistreerde dient zelf een aanvraag te doen. Aanvragen die worden ontvangen via een 

leidinggevende van een geregistreerde worden niet in behandeling genomen.   

 

Artikel 10 Een deelregister en een deskundigheidsgebied in het Register Zorgprofessionals 

 

In het Register Zorgprofessionals kan een V&VN-afdeling met buitengewone leden een 

deelregister openen voor een groep beroepsbeoefenaren. Elk deelregister heeft technisch gezien 

een deskundigheidsgebied. In het Register Zorgprofessionals betreft dit echter geen 

verbijzondering. 

Het totale deelregister geldt als specifiek werkterrein binnen de beroepsuitoefening van de 

respectievelijke beroepsbeoefenaar waarvoor specifieke deskundigheid is vereist.  

De beroepsbeoefenaar kan om aan het aantal te behalen geaccrediteerde punten te voldoen een 

keuze maken uit scholingen uit de algemene scholingsagenda, met activiteiten die specifiek voor 

het deelregister zijn geaccrediteerd. Tevens is het mogelijk om een keuze te maken uit de 

activiteiten van de gerelateerde deskundigheidsgebieden in het Kwaliteitsregister V&V van de 

V&VN-afdeling die het deelregister heeft geopend. 

Deelregisters zijn niet het eigendom van een V&VN-afdeling. Deelregisters vormen onderdeel van 

het Register Zorgprofessionals en vallen als zodanig ook onder de verantwoordelijkheid en 

regelgeving van het Register Zorgprofessionals. 

De naam van het deelregister is gelijk aan de benaming van de beroepsgroep waarvoor het 

deelregister wordt geopend.  

Aanvragen en openen 

 Het aanvragen van een deelregister kan uitsluitend worden gedaan door een afdeling of 

een platform met buitengewone leden van de representatieve beroepsvereniging van 

verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland, zijnde V&VN. 

 Afdelingen en platforms kunnen uitsluitend een deelregister aanvragen, wanneer zij 

aantoonbaar kunnen maken dat zij zich in hun activiteiten nadrukkelijk richten op dit 

deelregister, en dat er geen andere afdelingen en platforms zijn die zich in hun activiteiten 

nadrukkelijk richten op hetzelfde deelregister. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat V&VN Maag Darm Lever, wel een deelregister kan 

aanvragen voor endoscopie-assistenten, maar geen deelregister kan aanvragen voor 

mailto:registers@venvn.nl
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research professionals omdat dit deelregister geopend is door V&VN Research 

Professionals. 

 Wanneer meerdere afdelingen en platforms een zelfde deelregister willen openen, dienen 

zij een gezamenlijke aanvraag hiervoor in. Ook maken zij onderling afspraken over de 

inhoudelijke continuïteit, het beoordelen van aanbod en de eindverantwoordelijkheid van 

het deelregister. 

 Afdelingen en platforms die voornemens zijn een deelregister te openen binnen het 

Register Zorgprofessionals, dienen hiervoor een gemotiveerde aanvraag in bij het register 

via registers@venvn.nl ten aanzien van een van de adviseurs registers.  

 Indien een  afdeling of platform van V&VN al een of meerdere deskundigheidsgebieden in 

het Kwaliteitsregister V&V heeft geopend en men wil vervolgens een deelregister openen 

in het Register Zorgprofessionals, dan wordt hiervoor geen extra financiële bijdrage 

gevraagd. 

 Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, start de procedure voor het openen van een 

nieuw deelregister. 

 Wanneer de Registratiecommissie van het Register Zorgprofessionals de aanvraag 

afkeurt, dan doet zij dit gemotiveerd. 

 Een afdeling of platform wordt voor het openen van een deelregister begeleidt door een 

van de adviseurs van V&VN. 

 

Toelatingseisen voor het deelregister 

De afdelingen en platforms van V&VN stellen toelatingseisen vast voor toelating tot een 

deelregister en criteria voor toetsing van de toelatingseisen. 

 De toelatingseisen hebben betrekking op het beroep of de functie die de 

beroepsbeoefenaar van een deelregister uitoefent.   

Beoordeling van het aanbod door beoordelaars 

De onafhankelijke accreditatiecommissie is verantwoordelijk voor de accreditatie van het aanbod 

voor het Register Zorgprofessionals en daarmee ook voor het aanbod van elk deelregister. De 

beoordelaars beoordelen algemeen aanbod en aanbod voor deelregister en een 

deskundigheidsgebied onder verantwoordelijkheid van de accreditatiecommissie. Voor meer 

informatie verwijzen wij naar de uitvoeringsregeling accreditatie.  

 

Verantwoordelijkheden van een afdeling of platform: 

1. Bestuurlijke en inhoudelijk continuïteit van een deelregister. 

2. Formuleert toelatingseisen zodat beroepsbeoefenaren toegang kunnen krijgen tot het 

deelregister. 

3. Levert controlesets van diploma’s of certificaten aan bij het  Register Zorgprofessionals voor de 

100% toetsing van de toelatingseisen.   

4. Communiceert rondom het openen van het deelregister met (potentiële) deelnemers. 

5. Verantwoordelijk voor het eventueel leggen van dwarsverbanden met andere deelregisters. 

6. Vraagt in voorkomende gevallen een beoordelaar die lid is van de V&VN-afdeling en 

inhoudelijk goed op de hoogte zijn van het deelregister en het vak.  

 

Artikel 14 Harmonisatie van bestaande registers   

 

Indien een V&VN-afdeling een bestaand register van buitengewone leden wenst te harmoniseren, 

dan volgt dit in principe dezelfde procedure als beschreven voor harmonisatie aanvragen 

Kwaliteitsregister V&V. Met dien verstande dat een deelregister met een deskundigheidsgebied als 

mailto:registers@venvn.nl
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een geheel dient te worden beschouwd. Referentie: uitvoeringsregeling registratie en herregistratie 

Kwaliteitsregister V&V, artikel 12. 

  

 

F. Privacy 

 

Privacy 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

Churchilllaan 11 

3527 GV  Utrecht 

www.venvn.nl 

 

V&VN verwerkt de opgegeven informatie in verband met het bevorderen en bewaken van de 

kwaliteit van de beroepsuitoefening beroepsbeoefenaren die toegang hebben tot het Register 

Zorgprofessionals. De doelstelling van de persoonsregistratie, gehouden bij het bureau V&VN, is 

om beroepsbeoefenaren die voldoen aan de eisen van het Register Zorgprofessionals te 

(her)registreren en deze registratie aan derden kenbaar te maken.   

De te verstrekken informatie is bij inschrijving verplicht en bestaat onder andere uit NAW- 

gegevens, werkgever, telefoon-, e-mailgegevens, geslacht, bank- of gironummer, geboortedatum, 

relatienummer V&VN, diploma (in geval van de toetsing op eventuele toelatingseisen). 

De persoonsregistratie bestaat uit onder andere correspondentie, een geautomatiseerd bestand 

met persoonsgegevens.  

Elke beroepsbeoefenaar krijgt bij inschrijving in het Register Zorgprofessionals een digitaal 

portfolio in PE-online. Hiertoe verstrekt V&VN gegevens aan Xaurum/PE-online zodat de 

betreffende beroepsbeoefenaar deskundigheidsbevordering kan bijhouden in een digitaal portfolio. 

Betalingen worden verwerkt door Docdata payments. De samenwerking met Docdata payments 

verzekert een beroepsbeoefenaar ervan dat de financiële afhandeling van een inschrijving via 

beveiligde verbindingen tot stand komt en dat de privacy gewaarborgd is. 

V&VN heeft met deze betrokken partijen afspraken gemaakt over het omgaan van 

persoonsgegevens. 

(bewerkersovereenkomsten) 

Publicatie of openbaarmaking van andere gegevens van een geregistreerde dan de gegevens, 

bedoeld in het reglement, is slechts mogelijk nadat de geregistreerde hier schriftelijk of elektronisch 

toestemming voor heeft gegeven. 

Een geregistreerde heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens, dit kan echter wel als consequentie hebben dat deze niet ingeschreven kan 

worden in het Register Zorgprofessionals.  

Een geregistreerde heeft daarnaast het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van 

deze gegevens. Dit kan via het klantenteam van V&VN. Het klantenteam is te bereiken via het 

bovenstaande adres of via e-mail: registers@venvn.nl dan wel telefonisch: 030 291 90 50. 

V&VN verwerkt geen gegevens over tuchtrechtelijke aantekeningen.  

College Bescherming Persoonsgegevens 

Het Register Zorgprofessionals is aangemeld bij het CBP onder meldingsnummer:1531748 

V&VN ledenadministratie is aangemeld onder nummer 1319553  

mailto:registers@venvn.nl
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Een toelichting op de collectieve overeenkomst 

 

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is het alleen toegestaan de door V&VN 

verwerkte informatie op basis van door zorginstellingen aangeleverde informatie terug te koppelen, 

zodat deze kan worden gecontroleerd op juistheid. Het is niet toegestaan extra informatie, zoals 

herregistratiedata, relatienummer of activiteiten van de gebruiker aan deze informatie toe te 

voegen. Wel kunnen statistieken worden toegezonden die zijn geanonimiseerd over het gebruik 

van het Register Zorgprofessionals binnen een zorginstelling. Dit gebeurt in de jaarlijkse 

rapportages die zorginstellingen van V&VN ontvangen. 

 

Indien je werkgever betaalt voor je registratie in het Register Zorgprofessionals en je wilt deze 

registratie beëindigen dan ben je zelf verantwoordelijk om deze wijziging door te geven aan de 

werkgever. De werkgever zal de mutatie vervolgens meenemen in de excel die maandelijks met 

V&VN wordt gecommuniceerd.  

 

Het doorhalen van een register wordt 100 dagen na het verlopen van je registratiedatum 

uitgevoerd. Voor het basisregister ontvang je een brief en wanneer alleen een 

deskundigheidsgebied wordt doorgehaald ontvang je een e-mail. 

Een zorginstelling die een collectieve overeenkomst heeft afgesloten krijgt twee keer per jaar een 

overzicht van geregistreerden in het Register Zorgprofessionals. Men kan een voorgaande lijst 

vergelijken met de nieuwe lijst en zodoende zien wie wel/niet meer geregistreerd staan. 

Beroepsbeoefenaren in het Register Zorgprofessionals kunnen niet worden geraadpleegd via een 

openbare functie. 

 

G.  Beroep 

 

De leden van de Accreditatiecommissie of de Commissie van Bezwaar en Beroep die betrokken 

zijn geweest bij de totstandkoming van het bestreden (voorgenomen) besluit, zijn niet betrokken bij 

de behandeling van het beroepschrift en nemen geen deel aan de besluitvorming daarover. 

 


