Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Besluit van 9 april 2010 houdende wijziging van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007. ∗

(Wijzigingsbesluit Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007)

Het bestuur van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) van
9 april 2010,

gelet op artikel 2.1., 2.2 en 9.6 van de statuten van V&VN en op artikel 14 en 15 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg,

besluit:

∗ Van de beslissing tot instemming met dit besluit is mededeling gedaan in de Staatscourant van 5 oktober 2010.
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I

De Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 als volgt te wijzigen

A

1. Artikel 3, tweede lid, sub a wordt gewijzigd en komt te luiden:
2.
Gewone leden zijn:
a. tenminste drie hoofdopleiders van de opleidingen tot specialist, benoemd door het bestuur op
voordracht van de afzonderlijke of gezamenlijke opleidingsinstellingen. Het bestuur ziet bij de
benoeming toe op voldoende spreiding over de door het college aan te wijzen specialismen
en over de opleidingsinstellingen;
2. In artikel 3, tweede lid wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
e. tenminste één praktijkopleider, benoemd door het bestuur op voordracht van één of meer
praktijkinstellingen.
3. In artikel 3, derde lid wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
c. één persoon benoemd op voordracht van de KNMG.

B

1. Artikel 5, vierde lid wordt vernummerd tot vijfde lid en komt te luiden:
5. De gewone leden van het college kiezen uit hun midden een vice-voorzitter voor een periode
van ten hoogste vier jaar. Alternerend wordt de vice-voorzitter uit de groep van praktiserend
specialisten en hoofdopleiders benoemd.
2. In artikel 5 wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
4. De voorzitter van het college is onafhankelijk, wordt benoemd door het bestuur voor een
periode van te hoogste vier jaar en is aansluitend één maal herbenoembaar. De voorzitter
leidt de vergaderingen van het college en heeft geen stemrecht.

C

Artikel 53, derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden:
3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van de instemming van de minister en werkt
terug tot 1 april 2010.

D

Artikel 54 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Bij inwerkingtreding van deze regeling kan het bestuur, bij eerste samenstelling van het college,
de registratiecommissie en de adviescommissie afwijken van de eisen bedoeld in de artikelen 3,
5, vierde lid, 15, 17, vierde lid en 37 en bij herbenoemingen als lid resp. plaatsvervangend lid tot
1 januari 2011 van artikel 3, tweede lid, sub b.

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 instemming van de minister.
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TOELICHTING
A
Met deze wijziging wordt de samenstelling van het college aangepast op basis van voortschrijdend
inzicht in de voor het functioneren van het college noodzakelijke deskundigheden. De leden en
adviserend leden hebben zitting op titel van deskundigheid, zonder last maar met de mogelijkheid van
ruggespraak. Het aantal hoofdopleiders wordt teruggebracht van vijf naar ten minste drie. Dit is
mogelijk omdat alle hoofdopleiders, op één uitzondering na, erkend zijn voor alle verpleegkundig
specialismen en er bovendien van uit kan worden gegaan dat zij over nagenoeg dezelfde
deskundigheid beschikken. Mochten er in de toekomst hoofdopleiders erkend worden die verbonden
zijn aan een ander type opleidingsinstelling (bijvoorbeeld een WO-instelling), dan kan het bestuur ertoe
besluiten deze ook te benoemen. Voorts wordt het college uitgebreid met het lidmaatschap van
tenminste één praktijkopleider en het adviserend lidmaatschap namens de KNMG.
B
Met deze wijziging benoemt het bestuur van V&VN een onafhankelijk voorzitter. Deze heeft geen
stemrecht, als extra waarborg voor de onafhankelijkheid van het college.
D
Deze wijziging is noodzakelijk daar verschillende (plaatsvervangend) leden die zitting hebben in het
college in de categorie praktiserend specialist, naar verwachting eerst in de loop van 2010 in de
specialistenregisters zullen worden ingeschreven, terwijl hun herbenoeming uit het oogpunt van
continuïteit wenselijk wordt geacht.
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