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1. Inleiding 
 

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is in 2006 van start gegaan, als onafhankelijk 

orgaan van V&VN, ingesteld op basis van de Regeling Specialismen Verpleegkunde. Het college 

heeft tot taak deelgebieden van de verpleegkunde aan te wijzen als specialisme en eisen voor de 

opleiding tot verpleegkundig specialist, voor de erkenning van opleidings- en praktijkinstellingen 

en voor de registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten vast te stellen.  

De werkzaamheden van het CSV hebben tot doel, in het verlengde van de Wet BIG, de kwaliteit 

van de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten te bevorderen en te bewaken.  

 

In dit jaarverslag geeft het college een overzicht van zijn werkzaamheden in 2014. 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. 

 

Het college is in 2014 4 maal plenair bijeen gekomen: op 12 mei, 16 juni,  8 september en 17 

november. Een ledenlijst van het college van eind 2014 is als bijlage toegevoegd.   

Nadat mw. mr. Vandeputte-Niemegeers eind 2013 na een dubbele zittingsperiode haar 

voorzitterschap van het CSV beëindigde, trad dr. J.J. Meij, aan als nieuwe, onafhankelijk 

voorzitter. Mw. K.C. Timm-van Ruitenburg, MA-ANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij 

somatische aandoeningen werd gekozen als nieuwe vice-voorzitter. De voorzitter en de vice-

voorzitter vormen samen met de secretaris het presidium. Het college paste het Reglement van 

Orde aan in verband met de instelling van het presidium, dat onder meer tot taken heeft de 

voortgang van de werkzaamheden van het college en commissie te bewaken en de 

collegevergaderingen voor te bereiden.  

 

 
2. Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2014 

 

Evaluatie Algemeen Besluit  

Het college stelde vast op welke wijze het Algemeen Besluit (AB) in 2014 zou worden 

geëvalueerd. Dit op advies van de Werkgroep evaluatie, die éénmaal bijeen is geweest (op 14 

april). Besloten werd het AB in de volle breedte te evalueren op basis van de resultaten van:   

- twee invitationals voor de stakeholders van de collegebesluiten;   

- een advies van de RSV over de uitvoeringsaspecten van de regelgeving; 

- een juridische analyse van de samenhang tussen de Wet BIG en het Algemeen Besluit 

enerszijds en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek anderzijds.  

 

Invitationals  

Er zijn twee invitationals gehouden: op 10 maart over de opleiding tot verpleegkundig specialist en 

op 31 maart over registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. De resultaten van 

de invitationals zijn samengevat en ter becommentariëring aan de deelnemers voorgelegd. Het 

college heeft er kennis van genomen en besloten deze, overeenkomstig de doelstelling van de 

invitationals, te betrekken bij de herziening van het AB.  

Voor zover de resultaten van de invitationals betrekking hadden op uitvoeringsaspecten, zijn deze 

aan de RSV aangeboden, met het verzoek te bezien in hoeverre hiermee bij de uitvoering 

rekening zou moeten worden gehouden.  
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Juridische analyse AB-WHW 

In 2013 en begin 2014 is in twee verschillende juridische analyses in opdracht van het college 

getoetst in hoeverre het AB (met regelgeving op grond van de Wet BIG) zich verhoudt tot de 

WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Dit onderzoek was nodig 

omdat beide kaders betrekking hebben op de opleidingsinstellingen en deze dus aan beiden 

moeten voldoen. De onderzoekers hebben de resultaten in het college gepresenteerd.  

Zij concluderen dat delen van het Algemeen Besluit die betrekking hebben op de opleiding tot 

verpleegkundig specialist in strijd zijn met de WHW en zij adviseren dan ook het AB hierop aan te 

passen. Het college heeft deze aanbeveling overgenomen.  

 

Advies uitvoeringstoets RSV  

De RSV heeft op verzoek van het CSV een advies uitgebracht over het AB, waarin de ervaring 

van de commissie met de toepassing de regelgeving in de afgelopen jaren heeft geleid tot een 

aantal gemotiveerde wijzigingsvoorstellen. Het college heeft kennisgenomen van het advies en 

besloten het te betrekken bij de herziening van het AB.  

 

Herziening AB  

Het college is gestart met de herziening van het AB op grond van voornoemde informatie. Hiertoe 

wordt het AB in samenhangende gedeeltes besproken, eerst op hoofdlijnen en vervolgens op het 

niveau van de regelgeving. Dit laatste wordt voorbereid door een technische commissie. Ook 

wordt elke aanpassing getoetst door juristen.   

 

Competentieprofiel praktijkopleider 

Eind 2013 heeft het CSV een commissie ingesteld voor het ontwikkelen van een 

competentieprofiel voor praktijkopleiders van de opleiding tot verpleegkundig specialist. 

Praktijkopleiders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het praktijkleren en de borging van een 

goed leerklimaat binnen praktijkinstellingen. De werkgroep praktijkopleider is twee maal bijeen 

geweest: op 20 jan en op 10 februari.  

 

De commissie heeft een competentieprofiel ontwikkeld, waarbij het profiel van de KNMG als basis 

is gebruikt op basis van uitgangspunten als toepasbaarheid, bruikbaarheid, en herkenbaarheid. 

Na een uitvoerige validatieronde onder toekomstige gebruikers, heeft het college het profiel 

vastgesteld en aan de RSV aangeboden. Het is de bedoeling dat het competentieprofiel 

vooralsnog in de praktijk als richtlijn voor de kwaliteit van de praktijkopleider wordt gebruikt, niet 

als strakke erkenningseis.  

 

Evaluatie verpleegkundig specialismen  

Het college heeft vastgesteld dat de indeling in verpleegkundig specialismen eerst en vooral door 

het college zelf wordt geëvalueerd; het aanwijzen van specialismen (en het opheffen daarvan) is 

immers één van de hoofdtaken van het CSV op grond van de Wet BIG. Wel is besloten om de 

evaluatie van de indeling in verpleegkundig specialismen te starten met een ronde waarin 

collegeleden in gesprek kunnen gaan met hun achterban. Het college heeft hiervoor 

informatiemateriaal en gestructureerde vragenlijsten opgesteld. De resultaten van de 

achterbanraadpleging zullen de basis vormen voor een eerste oriëntatie op de problematiek door 

het college.  
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Communicatie 

Onder meer via www.verpleegkundigspecialismen.nl worden de verschillende doelgroepen van de 

collegebesluiten, verpleegkundig specialisten (al dan niet in opleiding), opleidings- en 

praktijkinstellingen, opleiders en aanbieders van geaccrediteerde scholing, geïnformeerd over (de 

ontwikkelingen in de) regelgeving en uitvoering daarvan. De website is in 2014 regelmatig  

geactualiseerd. Voorts is er via berichtgeving in bijvoorbeeld directe mailing en nieuwsbrieven voor 

gezorgd dat de doelgroepen van het college kunnen beschikken over actuele informatie.  

Het college zelf heeft een eigen besloten gedeelte op de website, waarin alle actuele 

vergaderstukken en relevante overige informatie voor leden toegankelijk zijn.  

 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.verpleegkundigspecialismen.nl/

