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1. Inleiding
Het College Specialismen Verpleegkunde 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 van verpleegkundig
specialisten vast te stellen.
Het college is in 2012 2 maal plenair bijeen gekomen: op 18 juni en 3 december. Een ledenlijst van het
college van eind 2012 gaat als bijlage hierbij.
2. Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2012
In 2012 heeft het college pas op de plaats gemaakt. Besloten is met een evaluatie en eventuele verdere
aanpassing van de regelgeving af te wachten totdat de RSV advies kan geven over de toepasbaarheid van
de regelgeving in de praktijk, op grond van haar ervaring met de implementatie en uitvoering van de
regelgeving.
In 2012 zijn de volgende onderwerpen in het college aan de orde geweest:
Beroepsprofiel verpleegkundig specialist
Het college heeft in verkennende zin gesproken over het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist.
Dit profiel vormt de basis voor de competentieprofielen, die door het college in het Algemeen besluit en de
specialismegebonden besluiten worden vastgelegd. Na formele vaststelling van het beroepsprofiel door
V&VN en de minister van VWS zal het beroepsprofiel opnieuw worden geagendeerd.
Stand van zaken uitvoering collegebesluiten door de RSV
Het college is uitgebreid geïnformeerd over de implementatie en uitvoering van de regelgeving door de RSV.
Project samenhang RSV-erkenningen NVAO-accreditatie
In 2011 heeft het college op advies van de Commissie Erkenningen positief geoordeeld over de mogelijkheid
van een gezamenlijk toetsingstraject van erkenningseisen voor opleidingsinstellingen en hoofdopleiders door
de RSV en de NVAO. Ten aanzien van een gezamenlijke toetsing van de erkenningseisen voor
praktijkinstellingen en praktijkopleiders zag het college geen mogelijkheden.
Toen begin 2012 bleek dat dit standpunt op onvoldoende draagvlak bij de hoofdopleiders kon rekenen, is
naar aanleiding van een overleg op 15 december 2011 tussen HBO-Raad, MANP-opleidingen, CSV, V&VN
en RSV, op initiatief van de RSV een nieuwe Commissie Erkenningen ingesteld waarin deze partijen
vertegenwoordigd zijn. De commissie tracht opnieuw een systematiek te ontwerpen waarmee de
erkenningseisen voor opleidingsinstellingen/hoofdopleiders en praktijkinstellingen/praktijkopleiders kunnen
worden ingepast binnen de accreditatiesystematiek van het NVAO.
Aanpassing Algemeen besluit
Het college heeft een ontwerp wijzigingsbesluit vastgesteld met betrekking tot twee wijzigingen van het
Algemeen besluit.
1) Een aanpassing in verband met de invoering van het zgn. één-loket, waarmee de inschrijving in het
BIG-register als voorwaarde voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor erkenning van een
EER-specialistendiploma vervalt en de vervlechting tussen diploma-erkenning van een EERspecialistendiploma en inschrijving in het specialistenregister ongedaan wordt gemaakt.
2) Een verlenging van de overgangsregeling voor de erkenning van praktijk- en hoofdopleiders en
opleidings- en praktijkinstellingen op verzoek van de RSV, met dien verstande dat het college de
mogelijkheid om geneeskundig specialisten als praktijkopleider te erkennen, wil beperken tot
instellingen waar voor het eerst een verpleegkundig specialist wordt opgeleid. In alle andere gevallen
kan uitsluitend een verpleegkundig specialist als praktijkopleider worden erkend.
Agenda 2013
Besloten is om in 2013 de verschillende hoofdstukken van het Algemeen besluit, in nauwe samenhang met
de RSV, te evalueren. Een van de punten die daarbij aan de orde zal komen is de verenigbaarheid van het
Algemeen Besluit met de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (de WHW).
Verplegingswetenschappers
In verkennende zin is in het college gesproken over de problematiek van verplegingswetenschappers, die ‘als
waren zij verpleegkundig specialist’ in de patiëntenzorg werkzaam zijn en zich willen laten registreren als

verpleegkundig specialist. Binnen het Algemeen besluit is dit uitsluitend mogelijk door de erkende MANPopleiding te volgen, met vrijstellingen, die op grond van een assessment worden vastgesteld.
Naar verwachting wordt dit traject met ingang van najaar 2013 geblokkeerd, aangezien het door maatregelen
van de betrokken ministeries niet meer te bekostigen is. Het college zal hier opnieuw over komen te spreken,
op grond van een voorstel van de hoofdopleiders.
3. 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. Na een grondige herziening van de website eind 2011, is er in 2012 via
voortdurende actualisering van de website en berichtgeving via bijvoorbeeld directe mailing en vakbladen
voor gezorgd dat de doelgroepen van het college kunnen beschikken over actuele informatie.

