College Specialismen Verpleegkunde

Verslag van werkzaamheden in 2006

Vastgesteld door het College Specialismen Verpleegkunde op 16 april 2007

1. Inleiding
In december 2004 heeft de minister van VWS de ‘Regeling inzake instelling van specialismen volgend op het
basisberoep Verpleegkundige’ (Regeling Specialismen Verpleegkunde) goedgekeurd en vastgesteld. Hierna
is de regeling op 14 december 2004 in de Staatscourant gepubliceerd en op 1 februari 2005 formeel in
werking getreden. V&VN (toen AVVV) heeft op basis van de regeling het College Specialismen
Verpleegkunde in het leven geroepen als onafhankelijk orgaan, belast met het aanwijzen van specialismen
en het vaststellen van eisen voor opleidingen tot verpleegkundig specialist, voor de erkenning van
opleidingsinstellingen en voor de registratie van verpleegkundig specialisten.

2. Aanloopperiode
Nadat eind maart 2006 de minister van VWS groen licht heeft gegeven op het subsidieverzoek
van V&VN ten behoeve van het college in 2006, heeft de start van het college enkele maanden aan
voorbereidingstijd gekost. Zo is contact gezocht met relevante organisaties met het verzoek een (adviserend)
lid voor te dragen en heeft het bestuur van V&VN de voorgedragen leden benoemd. Tevens is mw. mr.
L.J.H.H.M. Vandeputte-Niemegeers aangezocht voor het voorzitterschap; de vice-voorzitter heeft het college
tijdens één van de eerste bijeenkomsten uit zijn midden gekozen, in de persoon van dhr. drs. L.A. Voogt.
Een ledenlijst van het college per eind 2006 is als bijlage bijgevoegd.
Op 24 augustus 2006 heeft de eerste bijeenkomst van het college plaatsgevonden, en met vergaderingen op
2 oktober en 30 november is in 2006 in totaal drie maal vergaderd.
Tot november 2006 is de rol van ambtelijk secretaris van het college op interim-basis vervuld door dhr. mr.
M.Rozijn. Op 1 november is mw. ir. S.C. van Bronkhorst aangetreden als secretaris.
Tijdens de eerste vergadering heeft het college een reglement van orde vastgesteld.

3. Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2006
De eerste periode van het college is te betitelen als inwerkperiode: een tijd van kennismaking met elkaar en
met de taken waar het college voor staat.
Toetsingskader Specialismen Verpleegkunde
Na twee keer over het onderwerp te hebben beraadslaagd, heeft het college in november het Toetsingskader
Specialismen Verpleegkunde vastgesteld en daarmee uitvoering gegeven aan één van zijn taken zoals in de
regeling vastgelegd. Met behulp van dit toetsingskader kan het college deelgebieden van de verpleegkunde
als specialisme aanwijzen en de titel die een beoefenaar van dat specialisme mag voeren vaststellen. Eerder
heeft het bestuur van V&VN, daartoe overeenkomstig de regeling door het college uitgenodigd, advies
uitgebracht over het Ontwerp Toetsingskader. Door V&VN werd geadviseerd om in het toetsingskader de
beroepsstructuur uit het VBOC-advies ‘Verpleegkundige toekomst in goede banen’ als niet vrijblijvend
criterium op te nemen. Daarop is het toetsingskader door het college enigszins aangepast -in die zin dat het
VBOC-advies als richtinggevend is aangemerkt en college om zwaarwegende redenen gemotiveerd van het
toetsingskader kan afwijken- en vastgesteld. Het document is in februari 2007 in werking getreden, na
publicatie in V&VN Magazine, het officiële orgaan van V&VN.
Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde
Voorts heeft het college zich enkele malen gebogen over het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde,
met daarin de algemene eisen en verplichtingen ten aanzien van opleiding, erkenning van opleiders en
opleidingsinstellingen en registratie van verpleegkundig specialisten. Er is een werkgroep ingesteld die zich,
binnen de door het college gestelde kaders, bezig houdt met de inhoud van het besluit.
Een competentieprofiel van de verpleegkundig specialist zal onderdeel uitmaken van het Algemeen besluit;
immers de inhoud van dat profiel is mede bepalend voor de algemene opleidingseisen van de
verpleegkundig specialist. Aangezien het college de ontwikkeling van een competentieprofiel vooral als taak
van de beroepsgroep zelf ziet, is V&VN gevraagd dit te ontwikkelen en daarbij werkgevers en relevante
beroepsorganisaties en –verenigingen te betrekken. Naar verwachting zal het Algemeen besluit in de loop
van 2007 worden vastgesteld en na advisering door V&VN ter instemming aan de minister worden
voorgelegd.
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4. Communicatie
Er is een website opgericht, www.verpleegkundigspecialismen.nl, waarop algemene informatie te vinden is
over de Regeling, de actuele samenstelling van het college en de besluiten die het college heeft genomen.
Op een incidenteel nieuwsbericht na heeft het college niet de publiciteit gezocht. Hier was ook geen reden
toe, gezien de geringe nieuwswaarde van de werkzaamheden van het college in 2006.
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