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 De Stuurgroep V&V2020 gaf met Leren van de toekomst 
(2012) een helder voorstel om de VIG’er, de mbo-
en de hbo-verpleegkundige qua titels en competenties te 
onderscheiden. De minister van VWS nam de titels, onder 
druk van sociale partners, niet over. Er kwam weer een 
nieuwe stuurgroep met als uitkomst: verzorgende IG, 
basisverpleegkundige en regieverpleegkundige.

Regieverpleegkundige geen beroepstitel
•	 ‘Regieverpleegkundige’	is	een	

gekunsteld onderscheid. Het is een 
functienaam en geen beroepstitel. 
Dat komt bij geen ander beroep in 
de Wet BIG voor.

•	 De	titel	dekt	de	lading	niet.	De	kern	
van het beroep is immers zorgver-
lener. De titel focust slechts op één 
CanMEDS-rol, namelijk de regisseur, 
en	roept	de	associatie	op	van	‘zitten	
achter een bureau’. Daar willen we 
de hbo’er toch juist niet hebben? Ze 
hoort dicht bij patiënten.

•	 Imagoschade	van	het	beroep.	Als	je	
zegt:	ik	word	‘regieverpleegkundige’,

  wat roept dat op als beroepsidenti-
teit?

Stop de regieverpleegkundige

Uitgesproken

Mijn pleidooi: 
•	 Gooi	het	beroep	van	verpleegkundige	niet	te	grabbel	ten	

behoeve van consensus.
•	 Onderscheid	beroep	en	functie.	
•	 Overweeg	voor	mbo:	basisverpleegkundige,	voor	hbo:	

verpleegkundige BN (afkorting van Bachelor of Nursing).
Eventueel verpleegkundige-mbo en verpleegkundige-

	 hbo.	Aan	deze	titels	zitten	voor-en	nadelen,	maar	het	
zijn geen functiebenamingen.

VWS is van plan een online referendum te houden over de 
beroepstitels. Het is een bewijs van onvermogen. De te maken 
keuzen zullen immers niet iedereen tevreden stellen. Veel 
sentiment is gericht op verleden en heden en het biedt geen 
antwoord voor een duurzame toekomst. Er is op alle niveaus 
moed nodig om onderscheid te maken. Dat zal de beroeps-
groep vooral zelf moeten doen. Kijk naar het gehele beroepen-
huis, van verzorgende tot verpleegkundig specialist, zeker met 
het oog op een toegankelijke gezondheidzorg in de toekomst.

De beroepsorganisatie V&VN is verantwoordelijk voor het 
beroep en de beroepsprofielen. Maar anno 2017 zijn ver-
pleegkundigen nog steeds speelbal van sociale partners. 
Bij beroepen als fysiotherapeut of logopedist is dat geen 
issue.	Als	op	micro-en	mesoniveau	met	zoveel	mooie	woor-
den eigenaarschap van het beroep wordt bepleit, zou ik op 
macroniveau beginnen.

Johan Lambregts

Minister Bussemaker heeft een wetsvoorstel gedaan om de associate degree los te koppelen van de hbo-

bachelor om zo de opleiding aantrekkelijker te maken voor doorstromende mbo’ers.

Associate degree binnenkort door als zelfstandige opleiding?

Veel hbo-instellingen bieden associate-degreeopleidingen aan, 
tweejarige beroepsopleidingen voor doorstromende mbo’ers en 
havisten en werkenden. Tot nu toe maakte een associate degree 
altijd deel uit van een hbo-bachelor. Een nadeel hiervan is dat 
de opleidingen zich moeilijk kunnen profileren. Bussemaker 
hoopt de associate degree aantrekkelijker te maken door er een 
zelfstandige opleiding van te maken. Hiervoor is brede steun.

Eisen

De minister wil eisen stellen aan de betrokkenheid van het 
hbo bij de opleidingen. Een hbo-instelling moet minimaal 50% 
van de opleiding verzorgen en dient bachelors aan te bieden. 

Duisenberg denkt dat dit een belemmering vormt voor de groei 
van associate-degreeopleidingen. Hij wil dat mbo-instellingen 
een groter deel van de opleiding kunnen verzorgen. Beertema 
wil associate-degreeopleidingen in roc-gebouwen huisvesten 
om zo de ambitie van mbo’ers aan te wakkeren. Van der Molen 
(CDA),	Van	Meenen	(D66)	en	Özdil	(GroenLinks)	zijn	niet	en-
thousiast over de voorstellen van Duisenberg en Beertema. Zij 
vrezen voor negatieve gevolgen voor de doorstroming van mbo 
naar hbo en voor de status van de associate-degreeopleiding. 
Futselaar sluit zich daarbij aan: kijk uit voor het ondermijnen 
van het succes van de associate degree.
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