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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 2013. 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 2013 3 maal plenair bijeen gekomen: op 18 maart, 24 juni en 16 december. Een
ledenlijst van het college van eind 2013 is als bijlage toegevoegd.

2.

Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2013

Evaluatie Algemeen Besluit
In 2013 heeft het college een werkgroep ingesteld, die tot taak had het college te adviseren over
de wijze waarop het Algemeen besluit en de andere regelgeving zou kunnen worden geëvalueerd
en in het bijzonder over wie bij de evaluatie betrokken zou worden en op welke vragen de
evaluatie zich zou richten.
Het college besloot op advies van de werkgroep om het Algemeen Besluit in 2014 in de volle
breedte te evalueren. Deze evaluatie zal plaatsvinden op basis van gegevens uit de volgende
bronnen:
- er worden twee invitationals georganiseerd voor de stakeholders van de collegebesluiten
waarin in gesprek wordt gegaan over de knelpunten die zij in de praktijk ervaren met de
regelgeving op het terrein van opleiding en registratie van verpleegkundig specialisten;
- de RSV wordt om advies gevraagd over de uitvoeringsaspecten van de regelgeving;
- er wordt een juridisch onderzoek uitgevoerd naar de afstemming van het Algemeen Besluit
op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Integratie erkenningseisen binnen de NVAO-accreditatie
Het college is via deelname van zijn secretaris aan de RSV werkgroep erkenningen betrokken bij
de beleidsontwikkeling met betrekking tot de integratie van de erkenningen door de RSV met de
accreditatie door de NVAO. Het college ging in principe akkoord met de notitie 'Integratie van
RSV-erkenningseisen binnen de NVAO-accreditatie', waarin de uitgangspunten en een eerste
opzet werden geschetst. Het college gaf als aanbeveling mee om de samenhang met het visitatieinstrument verder uit te werken.
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Overgangsregeling praktijkopleider
Het college heeft de algemene overgangstermijn voor de erkenning van opleidings- en
praktijkinstellingen en hoofd- en praktijkopleiders op verzoek van de RSV nogmaals verlengd met
twee jaar, zodat het voor de RSV gedurende deze periode mogelijk blijft om erkenningen ‘in de
geest’ van het Algemeen besluit te kunnen blijven afgeven.
Voorts heeft het college een nieuwe overgangsregeling getroffen voor de erkenning van
praktijkopleiders. Bij het inwerkingtreden van het Algemeen besluit in 2009 heeft het college als
uitgangspunt voor de erkenning van praktijkopleiders vastgesteld dat 'de beroepsgroep zijn eigen
collega's opleidt'. Op grond van een overgangsregeling konden nog vier jaar, tot februari 2013,
geneeskundig specialisten als praktijkopleider worden erkend in situaties waarin geen
verpleegkundig specialist als praktijkopleider kon worden benoemd.
De nieuwe overgangsregeling houdt in dat een geneeskundig specialist nog uitsluitend als
praktijkopleider kan worden erkend indien binnen het expertisegebied van de desbetreffende
verpleegkundig specialist in opleiding geen verpleegkundig specialist werkzaam is die voldoet aan
de erkenningseisen voor de praktijkopleider. Binnen een expertisegebied waar eerder
verpleegkundig specialisten zijn opgeleid en zij in de regel ook werkzaam zullen zijn, kan
uitsluitend een verpleegkundig specialist als praktijkopleider worden benoemd, mits deze voldoet
aan de gestelde eisen in dit besluit. Dit laat onverlet dat geneeskundig specialisten altijd een
belangrijke rol zullen spelen bij de opleiding van verpleegkundig specialisten in de rol van medisch
leermeester.

Competentieprofiel praktijkopleider
Na een discussie over de noodzaak en de kaders van een competentieprofiel voor
praktijkopleiders, heeft het college eind 2013 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.

Onderzoek Algemeen Besluit – WHW
In 2013 heeft een extern onderzoeksbureau in opdracht van het college een vergelijkend
(juridisch) onderzoek uitgevoerd tussen de WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek) en de specialistenregelgeving op grond van de Wet BIG (met name
het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde). Dit was nodig omdat de opleidingsinstellingen die de opleiding tot verpleegkundig specialist verzorgen onder beide kaders vallen en
omdat beide kaders deels dezelfde zaken regelen. Het is in het belang van de kwaliteit
(duidelijkheid, rechtszekerheid) van de regelgeving dat dubbelingen, overlappingen,
onduidelijkheden en discrepanties in beeld worden gebracht.
Het advies dat is uitgebracht laat zien dat niet alle bepalingen zich goed tot elkaar verhouden.
Omdat in het advies met name het WHW-perspectief in beeld is gebracht, werd besloten om een
tweede advies in te winnen bij een deskundige op het terrein van de Wet BIG. Dit advies wordt
naar verwachting in het voorjaar van 2014 uitgebracht, waarna beide adviezen aan het college
zullen worden voorgelegd.
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Evaluatie verpleegkundig specialismen
Voorts heeft het college besloten om in het najaar 2014 stil te staan bij de vraag of de
verpleegkundig specialismen moeten worden geëvalueerd en zo ja, in welke vorm en op basis van
welke criteria.

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 2013 geregeld
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.
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