VERPLEEGKUNDIGEN & VERZORGENDEN NEDERLAND (V&VN)

WIJZIGINGSBESLUIT REGELING SPECIALISMEN
VERPLEEGKUNDE 2007

Het bestuur van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
van 27 januari 2017,

gelet op artikel 2.1., 2.2 en 9.6 van de statuten van V&VN en op artikel 14 en 15 van
de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,

besluit:
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De Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 als volgt te wijzigen
I Algemeen
 Artikel 1 Begripsomschrijving
o Hoofdopleider is verwijderd
o Verpleegkundige is verwijderd
II Het College Specialismen Verpleegkunde
 Artikel 3 lid 2 a en e
Gewone leden zijn:
a. tenminste twee gemandateerde vertegenwoordigers van de opleidingen tot
specialist, benoemd door het bestuur op voordracht van de afzonderlijke of
gezamenlijke opleidingsinstellingen. Het bestuur ziet bij de benoeming toe op een
voldoende spreiding over de door het college aan te wijzen specialismen en over
de opleidingsinstellingen;
e. tenminste twee praktijkopleiders, benoemd door het bestuur op voordracht van
één of meer praktijkinstellingen.
 Artikel 4 lid 1
Voor de gewone leden van het college wordt een plaatsvervanger benoemd. De
plaatsvervanger woont een vergadering bij indien het lid, voor wie hij plaatsvervanger is,
verhinderd is.
a. Voor de twee gemandateerde vertegenwoordigers van de opleiding tot specialist
wordt één plaatsvervanger benoemd;
b. Voor de vijf praktiserend specialisten worden twee plaatsvervangers benoemd;
c. Voor de twee praktijkopleiders wordt één plaatsvervanger benoemd.
 Artikel 5 lid 3
De leden van het college zijn onafhankelijk, nemen zitting in het college op titel van
deskundigheid en zonder last of ruggespraak.
III De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
 Artikel 17 lid 5
Indien de RSV dit wenst kan zij, in plaats van een voorzitter uit haar midden te kiezen,
ook een onafhankelijk voorzitter voor benoeming voordragen aan het bestuur. De keuze
van de onafhankelijk voorzitter is gebaseerd op een profiel dat in overleg met het bestuur
wordt opgesteld.. De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier
jaar en is aansluitend één maal herbenoembaar.

2

TOELICHTING
De Regeling specialismen is als volgt aangepast:
I Algemeen
Enkele begripsomschrijvingen zijn aangepast in overeenstemming met het Algemeen Besluit
Specialismen Verpleegkunde. Dit besluit is afgelopen zomer aangepast en hierdoor zijn ook
enkele begrippen in de Regeling overbodig geworden. Waaronder verpleegkundige en de
hoofdopleider. Gezien het feit dat de hoofdopleider geen juridische entiteit is, hebben we
besloten hier alleen nog te spreken over de opleidingsinstelling of de persoon die namens de
opleidingsinstelling gemachtigd is.
II Het College Specialismen Verpleegkunde
Artikel 3 is aangepast naar aanleiding van het voorstel in het CSV om de samenstelling
gelijkmatig te verdelen en waar mogelijk de verhouding in het voordeel van praktiserend
verpleegkundige specialisten aan te passen. Daardoor is besloten om een gemandateerd lid
namens een opleidingsinstelling te vervangen voor een lid namens de praktijkopleiders.
Hierdoor zijn namens beide groepen 2 personen vertegenwoordigd en een praktijkopleider is
altijd een praktiserend verpleegkundig specialist. Van de in totaal 15 gewone leden zijn er
door deze wijziging 8 leden verpleegkundig specialist.
Artikel 4 met betrekking tot plaatsvervangende leden is aangepast om deze groep nauwer te
betrekken bij het CSV. Per lid een plaatsvervanger benoemen heeft tot gevolg dat enkele
plaatsvervangers weinig binding hebben met het CSV. Door minder plaatsvervangers te
benoemen is het aannemelijker dat een plaatsvervanger zal worden opgeroepen. Dit
stimuleert een actieve betrokkenheid bij het CSV. Voor de opleidingsinstellingen en
praktijkopleiders is één plaatsvervanger voldoende en voor 5 verpleegkundig specialisten zijn
2 plaatsvervangers voldoende.
Artikel 5 is aangepast. De zin zonder last is uitgebreid met 'of ruggespraak'. Hiermee maakt
het CSV duidelijk dat een lid naast een individuele betrokkenheid zelfstandig bevoegd is om
besluiten te nemen. Het belang van de verpleegkundig specialist staat voorop en de
inhoudelijke deskundigheid vanuit verschillende partijen is geborgd door een voordracht
namens een specifieke partij.
III De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
Artikel 17 is aangepast om naast het kiezen van een voorzitter uit haar midden, uit te kunnen
wijken naar een voorzitter welke op basis van een overeengekomen profiel kan worden
voorgedragen.

3

