
 

Website: kwaliteitsregister medewerkers 

Het Kwaliteitsregister is een online registratiesysteem waarin verzorgenden niveau 3 en 
verpleegkundigen niveau 4/5 kunnen vastleggen welke activiteiten zij ondernemen ten behoeve van  
deskundigheidsbevordering. De registratie brengt met zich mee dat je geacht wordt een vast aantal 
punten te behalen binnen 5 jaar. Medewerkers hebben hier een verantwoordelijkheid om dit aantal 
punten ook te halen. 

De leeractiviteiten die door Norschoten worden aangeboden vind je in het digitale opleidingssysteem 
van Youforce. Medewerkers ontvangen bij indiensttreding een gebruikersnaam en inlogcode om het 
systeem te kunnen gebruiken. Norschoten heeft voor de medewerkers zorg en welzijn een ruim 
aanbod aan scholingen. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om eigen vakkennis bij te houden en 
te blijven ontwikkelen. Vrijwel alle scholingen zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. De 
scholingen voldoen hiermee aan de eisen die het kwaliteitsregister V&V stelt. Verpleegkundigen en 
verzorgenden van Norschoten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V. De behandelaar 
heeft per vakgroep een eigen register. De niet beroeps opgeleide  medewerkers kunnen wel 
deelnemen aan bijscholingsactiviteiten , maar kunnen niet worden ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister V&V. In het jaargesprek wordt met de leidinggevende geëvalueerd in hoeverre de 
medewerker voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en wat er moet gebeuren om op niveau te 
blijven. Norschoten krijgt hiermee zicht op de deskundigheid van haar medewerkers.  
 
Waarom dit Kwaliteitsregister in Norschoten? 
Norschoten staat voor kwaliteit van zorg en welzijn. Verzorgenden en 
verpleegkundigen vinden kwaliteitsbewaking in het verlenen van zorg en 
welzijn erg belangrijk. Met het inschrijven van haar verzorgenden en 
verpleegkundigen in het register laat Norschoten zien een actieve rol te 
spelen in de deskundigheid(bevordering) van haar verzorgenden en 
verpleegkundigen.  Norschoten betaald de kosten van het lidmaatschap. De 
kosten van bij- en nascholing worden in principe ook door de werkgever betaald. Soms is een 
leeractiviteit als werktijd  aangemerkt en soms wordt je geacht dit in eigen tijd te volgen.  Laat je 
hierover goed informeren. 
  
Voor cliënten betekend het kwaliteitsregister dat ze weten dat Norschoten geregistreerde 
verzorgenden en verpleegkundigen in dienst heeft en dat Norschoten het belangrijk vindt dat 
verzorgenden en verpleegkundigen hun kennis bijhouden en aanscherpen. 
 
Meer weten over het Kwaliteitsregister V&V? 
Meer informatie over het Kwaliteitsregister V&V is te vinden op de website 
www.kwaliteitsregister.venvn.nl.  Je kunt daar ook het register raadplegen. Je kunt ook informatie 
hierover opvragen bij de afdeling opleiden.  
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