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Reglement Onderwijscommissie Ambulancezorg 

Doelstelling 

 Het informeren en adviseren van het dagelijks afdelingsbestuur (door de commissievoorzitter of 

diens waarnemer) over de deskundigheidsgebieden, de deskundigheidsbevordering, de 

(her)registratie en het inzichtelijk maken en continueren van het proces 

deskundigheidsbevordering behorende bij de deskundigheidsgebieden. 

 Het eenmaal per jaar verstrekken van een overzicht van bovenstaande activiteiten door middel 

van een jaarplan en jaarverslag.  

Dit met het uiteindelijke doel te komen tot verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de 

deskundigheidsbevordering en een verdere professionalisering van verpleegkundigen en andere 

zorgprofessionals binnen de sector ambulancezorg. 

Einddatum 

Aan de instelling van de commissie  is in principe geen einddatum verbonden.  

Aanduiding: Onderwijscommissie V&VN Ambulancezorg en opereert onder verantwoordelijkheid van 

het bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg. Besluitvorming vindt in dit bestuur plaats. 

Uitgangspunt is een onderwijscommissie in te richten met vertegenwoordiging vanuit de kernfuncties 

binnen de sector ambulancezorg. Tevens zal afvaardiging plaatsvinden vanuit de vakgroep ROC, de 

NVMMA en Vereniging AZN. Hiermee wordt gewerkt in lijn met het beleid zoals verwoord in de Nota 

Verantwoorde Zorg ( 2009). Tevens houden we verbinding met de belangrijkste stakeholders die 

betrokken zijn bij het bevoegd en bekwaam houden van alle werkzame ambulancezorg professionals. 

De onderwijscommissie zal bestaan uit tenminste 7 personen van waaruit een voorzitter en secretaris 

zal worden gekozen. De voorzitter is een bestuurslid van V&VN Ambulancezorg. Er wordt, indien 

mogelijk, bij de samenstelling van de onderwijscommissie rekening gehouden met een landelijke 

spreiding van werkgebied van de leden. 

 

Taken 

  

1. Het adviseren van het dagelijks bestuur V&VN Ambulancezorg m.b.t. het inrichten en actueel 

houden van het deskundigheidsgebied “Ambulancezorg, Meldkamer Ambulancezorg” 

2. Het adviseren  van het dagelijks bestuur m.b.t. vakgroepen met beschikking over een 

Individueel Portfolio als opmaat naar  een nieuw in te richten register voor zorgprofessionals / 

project „V&VN 2020‟.  
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3. Het beoordelen en merken van aangeboden deskundigheidsbevorderende activiteiten van 

geaccrediteerde aanbieders door twee verantwoordelijke gestelde verpleegkundigen per 

deskundigheidsgebied. 

4. Het adviseren van het dagelijks bestuur V&VN Ambulancezorg  m.b.t. de geselecteerde 

scholing voor het deskundigheidsgebied “ Ambulancezorg, Meldkamer Ambulancezorg” en 

houders van een Individueel Portfolio. 

5. Het jaarlijks leveren van een jaarplan en jaarverslag aan het bestuur V&VN afdeling 

Ambulancezorg, waarin de planning en controle cyclus van werkzaamheden op het gebied 

van deskundigheidsbevordering en registratie is opgenomen. 

6. Het adviseren en informeren van het dagelijks bestuur van de V&VN afdeling Ambulancezorg 

t.b.v. het periodieke overleg met de vertegenwoordiging van de Vereniging AZN.  

7. Het adviseren van  het  bestuur V&VN AZ m.b.t. oriëntatie op activiteiten en samenwerking 

met andere deskundigheidsgebieden in bijvoorbeeld de acute zorg. 

 

Deelnemers commissie 

Nb. De commissieleden worden door het bestuur V&VN afdeling  Ambulancezorg benoemd. 

 1 Bestuurslid V&VN afdeling Ambulancezorg en lid van de V&VN afdeling 

         (Beheerder desk.gebied Ambulancezorg en tevens voorzitter) 

 Vertegenwoordigers van de kernfuncties, Vereniging AZN en NVMMA 

 1 Vertegenwoordiger vanuit aanverwante (nieuwe) functies m.b.t. ambulancezorg 

Waarbij wordt opgemerkt dat: 

 Het bestuurslid V&VN afdeling Ambulancezorg de voorzitter van de commissie is. 

 Een van de deelnemers vervult de functie van secretaris. 

 

Commissieleden: 

 De commissieleden zijn bij voorkeur lid van V&VN en afdeling Ambulancezorg. 

 De commissieleden hebben kennis van, en geven aan een bijdrage te willen leveren aan het 

verder ontwikkelen van de deskundigheidsgebieden. 

 De commissieleden tonen hun betrokkenheid door actieve deelname aan de bijeenkomsten 

en het op zich nemen van een (deel)taak. 

 Zo mogelijk, zijn de commissieleden ingeschreven in het kwaliteitsregister V&V. 
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Vergaderfrequentie 

De commissie komt 4 x per jaar, of zoveel vaker dan de voorzitter nodig acht, bijeen. 

Zittingsduur 

Voor de leden van de commissie is een rooster van aftreden van toepassing, vast te stellen in de 

startfase van de commissie. Zittingsduur 4 jaar 

Faciliteren 

De eventuele uren- en reiskosten vergoeding zullen worden opgenomen in de begroting 2011 van 

V&VN afdeling. De vergoedingen zullen aan de instellingen worden uitgekeerd. Elk kwartaal dient de 

declaratie te worden ingeleverd bij de voorzitter van het bestuur V&VN afdeling Ambulancezorg. 

(Indien de kwartaaldeclaratie door de voorzitter is ingediend bij de werkgever, is declareren over dat 

kwartaal niet meer mogelijk).   

 

 Samenstelling per 1 oktober 2010  (aftredend per 1 oktober 2014 )     

 

                                                                                                                       

 

1. Voorzitter:  Ina Bolt, bestuurslid V&VN Ambulancezorg Drenthe 

  

2. Ambulanceverpleegkundige: Hans de Vries  Brabant 

  

3. Ambulancechauffeur: Daniel v. Campenhout Noord Holland/Flevoland 

  

4. Meldkamerverpleegkundige  Arend Wielink Gelderland 

  

5. ROC:  Yvonne te Braake Gelderland 

  

6. NVMMA: Ronald de Vos Noord Nederland 

  

7.Vereniging AZN: Wiro Gruijters Landelijk 

         

8. Verbinding NP/PA/MMT: Rogier Evenhuis Brabant 

  

 


