Wijzigingsbesluit Algemeen besluit SV van 14 april 2011

College Specialismen Verpleegkunde
(Besluit van 14 april 2011houdende de wijziging van het Algemeen besluit Specialismen
Verpleegkunde)

Het College Specialismen Verpleegkunde,

gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 van
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN);
gezien het advies van het bestuur van V&VN van 8 april 2011 en het verzoek van de
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde van 3 december 2010;
BESLUIT:

1

Wijzigingsbesluit Algemeen besluit SV van 14 april 2011
I

Het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 55, eerste en tweede lid, derde volzin wordt 'Zij dienen binnen twee jaar na het in werking
treden van dit besluit...' vervangen door 'Zij dienen binnen vier jaar na het in werking treden van dit
besluit….'.
2. In artikel 55, derde lid, eerste volzin wordt 'Tot uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van dit
besluit….' Vervangen door 'Tot uiterlijk vier jaar na het inwerking treden van dit besluit….'.

II

Publicatie
1.
2.
3.

III

Van dit besluit wordt gelijktijdig met de beslissing van de Minister, houdende instemming
met dit besluit, mededeling gedaan in de Staatscourant.
In het officiële orgaan van V&VN wordt mededeling gedaan van dit besluit.
Dit besluit wordt gepubliceerd op www.verpleegkundigspecialismen.nl.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de
Staatcourant waarin mededeling wordt gedaan van de beslissing van de minister houdende
instemming met dit besluit.

Utrecht, 14 april 2011

TOELICHTING
Het college heeft besloten tot deze wijziging op verzoek van de registratiecommissie.
De registratiecommissie heeft aangegeven de overgangsregeling zoals verwoord in artikel 55 -die
begin februari 2011 afloopt- nog twee jaar langer willen hanteren, zodat in deze periode nog 'in de
geest van het besluit' erkenningen kunnen worden afgegeven. De reden die hiervoor wordt aangevoerd
is dat opleiders en instellingen nog niet kunnen voldoen aan alle erkenningseisen en – verplichtingen.
Met deze wijziging wordt het tevens mogelijk om nog twee jaar geneeskundig specialisten als
praktijkopleider te erkennen. Het uitgangspunt blijft 'de beroepsgroep leidt zijn eigen collega's op'.
Echter, omdat er nog onvoldoende verpleegkundig specialisten zijn die deze rol op zich kunnen
nemen, ervoor gekozen deze tijdelijke uitzonderingsregeling twee jaar te verlengen.
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