
 

 
Profiel V&VN Opleiders: Commissie bij- en nascholingen 
 
Inleiding 
 
V&VN Opleiders vormt een onderdeel van V&VN en richt zich specifiek op: 
• een brede groep opleiders in de zorg welke zich voornamelijk bezig houden met het opleiden van 

verpleegkundigen en verzorgenden. 
• het organiseren van netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering voor opleiders in de zorg. 
 
V&VN Opleiders staat voor professionalisering en deskundigheidsbevordering van opleiders en docenten 
binnen het verpleegkundig en verzorgend domein. 
V&VN Opleiders wil de plek zijn waar opleiding en praktijk bij elkaar komen. V&VN Opleiders stimuleert de 
samenwerking tussen opleiders in zowel onderwijs als zorginstellingen.  
 
De commissie bij- en nascholingen V&VN Opleiders adviseert het bestuur van V&VN opleiders over 
deskundigheidsbevordering en professionalisering van opleiders binnen de gezondheidszorg.  
Hiertoe inventariseert en exploreert de commissie bij- en nascholingen onderwerpen en initieert activiteiten 
voor deskundigheidsbevordering voor opleiders in de gezondheidszorg.  
De commissie coördineert de deskundigheid bevorderende activiteiten en zorgt voor samenhang tussen de 
diverse activiteiten. Tevens is de commissie verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van deze 
activiteiten. 
 
Bron en historie 
 
Versie Datum Revisie Opmerking 
0.1 1-11-14 Ontvangen van V&VN Bronversie, 

Profiel commissie bij- en nascholingen-2.docx 
0.2 5-11-14 R. Hof Uniformering profielen, verzonden aan bestuur V&VN opleiders 
1.0 20-02-15 Bestuur V&VN Opleiders Vastgesteld en gepubliceerd 
 
 
Verantwoordelijkheden / bevoegdheden 
 
- Kwaliteitsbewaking van en samenhang tussen deskundigheid bevorderende activiteiten 
- Contactpersonen zijn voor aanbieders van deskundigheid bevorderende activiteiten 
 
Taken 
 
- Adviseert het bestuur van V&VN opleiders over deskundigheidsbevordering en professionalisering van 

opleiders binnen de gezondheidszorg 
- Het inventariseren en exploreren van activiteiten op basis van de nieuwste ontwikkelingen en laatste 

inzichten op het onderwijskundig en opleidingskundig vakgebied met een duidelijke relatie tot de 
gezondheidszorg 

- Het organiseren van kwalitatief hoge deskundigheid bevorderende activiteiten 
- De deskundigheid bevorderende kwaliteiten zichtbaar maken in de beschikbare communicatiemiddelen 

(in samenwerking met commissie  PR) 
- Het aanvragen van accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V voor deskundigheid bevorderende 

activiteiten 
- Bewijzen bewaren ten behoeve van een mogelijke steekproef van de accreditatiecommissie van het 

Kwaliteitsregister V&V 
 
 
Competenties 
 
- Schakelen tussen micro/ meso/ macro niveau 
- Taken en verantwoordelijkheden delegeren 
- Resultaatgericht 
- Analytisch vermogen 
- Besluitvaardig 
- Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 



 

 
- Representatief  
- Toont inzet 
 
Vervanging 

Bij afwezigheid ter vergadering van bestuur  wordt het commissielid niet vervangen ter vergadering.  

Bij afwezigheid als aanspreekpersoon/ vertegenwoordiger van  de betreffende commissie tijdens 
commissiebijeenkomsten, beslist het DB in overleg met het bestuurslid en zo nodig in overleg met het hele 
bestuur over de voortgang van de betreffende bijeenkomsten.  

Zo mogelijk wordt aan het bestuur voor de bestuur bijeenkomst in elk geval  verslag toegestuurd over de 
voortgang van de werkzaamheden van de betreffende commissie.  

  



 

 
 


