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Inhoud conceptnota 
1. Situering en ontwikkeling van de verpleegkundig specialist in België

2. De opleiding tot, en het competentieprofiel van de Verpleegkundig Specialist 
◦ Klinisch handelen

◦ Kennisontwikkeling

◦ Leiderschap

◦ Praktijkleren 

3. Duur van de opleiding
◦ Voorstel op korte termijn

◦ Voorstel op middellang termijn

4. Stage in de opleiding tot verpleegkundig specialist 

5. Noodzakelijke opleiding en ervaring voor erkenning als Verpleegkundig Specialist

6. Overgangsmaatregelen 



1. Opleiding VS op korte termijn (1)

 NU academische master of science
Schakeljaar (±60 ECTS)

Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde 
(±60 ECTS)

 VANAF 2020-2021: een afstudeerrichting
‘Verpleegkundig Specialist’

WUG, 22/04/2019



1.  Opleiding op korte termijn (2)
 De opleiding “Master in de Verpleegkunde en 
Vroedkunde - afstudeerrichting Verpleegkundig Specialist”
kan niet leiden tot een directe erkenning als VS 

Een afdoend aantal gesuperviseerde stage-uren op 
academisch masterniveau kan niet binnen het schakel- en 
masterjaar gerealiseerd worden 

 Voor erkenning dienen studenten na het behalen van 
hun masterdiploma nog één jaar gesuperviseerde 
praktijkervaring in een statuut als “VS in opleiding of 
Trainee” aan te gaan

 Een traject van zeven fulltime jaren kan uiteindelijk 
leiden tot een erkenning als VS

• Instroom vanuit secundair onderwijs

jaar 1-4
• Bacheloropleiding Verpleegkunde

jaar 5
• Schakelprogramma voor de Master of Science 

jaar 6

• Master of Science; afstudeerrichting Verpleegkundig 
Specialist

jaar 7
• Gesuperviseerde praktijkvoering als VS in Opleiding

• Erkenning als Verpleegkundig Specialist



2. VOORSTEL
Opleiding op middellange termijn

 Traject met een directe universitaire instroom – master of science in de 
verpleegkunde
 3 jaar academische bachelor

 2 jaar academische master

 Rechtstreekse toegang van de opleiding verpleegkunde aan de universiteit 
(1) de rekrutering van een voldoende groot aantal studenten met goede intellectuele capaciteiten en 

een sterke middelbare-schoolopleiding die in de huidige situatie niet voor een opleiding binnen de 
verpleegkunde kiezen bij gebrek aan mogelijkheden om direct een academische universitaire 
opleiding te volgen

(2) een voldoende aantal afgestudeerden te realiseren met academische competenties die de functie 
zoals VS vereist

(3) de attractiviteit van de verpleegkundige professie te verhogen

 De kwalificatie tot verpleegkundige algemene zorg is niet de finaliteit na een 
academische bachelor



3. Stage in de opleiding 
 Doel van de stage = onder supervisie praktische ervaring opdoen binnen elk van 
de 7 CanMEDS-rollen en de theoretische kennis vanuit de opleiding hierbij 
integreren

 Integratie van stage in de éénjarige masteropleiding 
 voorgestelde minimale duur van de stage bedraagt 320 uren

 320 uren zijn een equivalent van circa 20% van de masteropleiding

 Na schakeljaar en masterjaar  1 jaar gesuperviseerde praktijkvoering als VS in 
opleiding (1600u)

Werken met erkende stagemeesters



4. Erkenning van de VS 
1. Een diploma Bachelor Verpleegkunde; én

2. Een diploma van een academische Master of Science opleiding die voorbereidt 
op een rol als VS; én 

3. Tenminste 1600 uren gesuperviseerde praktijkervaring in een betaald statuut als 
“VS in Opleiding” 

Met het persoonlijk portfolio aantonen dat de praktijkervaring leidde tot verworven 
bekwaamheid en zelfstandigheid op het terrein van alle CanMEDS-rollen



5. Overgangsmaatregelen 
 Een overgangsperiode van vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe 
bepalingen 

 Gedurende deze periode kunnen personen die al rollen opnemen eigen aan 
die van de functie van VS, de behaalde Bachelor- en Masterdiploma’s en het 
eigen portfolio aan de erkenningscommissie voorleggen

 Bij een directe erkenning wordt de persoon ingeschreven in het Nationale 
Register voor Verpleegkundig Specialisten

 Aan de hand van het portfolio moet een VS op elk moment de bekwaamheid 
kunnen aantonen aan de hand van relevante werkervaring en continue scholing, 
waarvoor precieze criteria nog moeten worden vastgesteld. Het bijhouden van 
het portfolio is de verantwoordelijkheid van de VS.


