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beroepsprofielen 

Complexiteit van zorg 

Nieuwe Zorgberoepen 

opleidingsprofielen 

Academisering  

Broedplaatsen en zorgpact 

Uitbreiding plaatsen 

dagbehandeling  

Intra>extramuraal 
Functiehuis 

V&V 

HBO-isering 



Wat leiden we op 



 

 

 

 

 

HBO-V (niveau 6)  

Beroepsprofielen> opleidingsprofiel  

• CanMEDS 

• Generalistisch opleiden (3,5) 

• MGZ/AGZ/GGZ 

• Keuzeonderwijs  (0.5) 

 Voorbereiding functiegerichte vervolgopleidingen 

 Voorbereiding beroepsopleidingen verpleegkundig specialist 

 Voorbereiding wetenschappelijke onderwijs 

• September 2016  start nieuw curriculum 
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MBO-V (niveau 4)  

 

Kwalificatiedossier   

 

 Basisdelen (generiek en beroeps specifiek onderdeel) 

 Profieldelen (kerntaken en werkprocessen) 

 Keuzedelen (verrijking, verdieping, verbreding) 

 

Branche specifieke uitstroom 

Geen CanMEDS 

 



Overweging  

 

 Welke invloed zou jij willen op de ontwikkeling  

    van de keuzedelen (MBO-V) en het keuzeonderwijs (HBO-V) 
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Regie en basisverpleegkundige 

 April 2015: 1e advies ‘nieuwe zorg en zorgberoepen’ 

 Januari 2016: adviesrapport “Toekomstbestendige beroepen in de 

verpleging en verzorging 

 Nieuwe profielen en borging in wet BIG  

 Overgangsregeling  

 September 2016: Vervolgstap nadere uitwerking vraagstukken  

 November 2016: 2e advies ‘Anders leren en  

    aanbevelingen voor anders doen’ 

 

 



Illustratie ontwikkelingen 
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HBO-V niveau 6 

 Klinische redeneren 

 Onderzoeksvaardigheden / Participeren in kwaliteitszorg 

 Indiceren van zorg 

 Zelfmanagement vergroten 

 Ketenzorg  

 Verpleegkundig leiderschap 

 Zelfstandige bevoegdheid  

 Medicatie voorschrijven 

 



Het verpleegkundig proces op de dagbehandeling in relatie tot:  

 Hoge turnover 

 Technologie 

 Co morbiditeit - Vergrijzing - toename chronisch zieken 

 Uitbreiding plaatsen dagbehandeling  

 Kwaliteitszorg/EBP (NIAZ, JCI, zorgverzekeraars etc) 

 Verschuiving in de keten  

 Flexibilisering  

 

 

 

 

Het verpleegkundig proces 



 

 

 

Waar is de patiënt bij gebaat?  
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 www.vnvn.nl beroepsprofiel 

 www.loov2020.nl/ 

 http://www.zonmw.nl/uploads/media/Opleidingsprofiel_Bachelor_OF_

Nursing_2020_V12-08-15.pdf opleidingsprofiel 

 https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen 

 www.zorgpact.nl   

 www.zorginstituutnederland.nl  
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 Op de dagbehandeling hebben we MBO opgeleide verpleegkundigen 

nodig  omdat we voornamelijk volgens protocollen en standaarden 

werken. 

 Klinisch redeneren is niet van toepassing op de dagbehandeling 

omdat de ligduur te kort en de zorg voorspelbaar is. 

 Welke invloed zou jij willen op de ontwikkeling van de keuzedelen 

(MBO-V) en het keuzeonderwijs (HBO-V) 

 

 

 

 

 


