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1. Inleiding
De grensoverschrijdende uitwisselbaarheid van diploma's is in zowel de Nederlandse als
de Vlaamse wetgeving vastgelegd. In de praktijk leiden de vaak minimale verschillen in
opleiding echter nog altijd tot een stroef en weinig overzichtelijk systeem van vergelijken.
De verschillen in eindtermen overstemmen daarbij de overeenkomsten. Het is voor zowel
werkgevers als werkzoekenden nog altijd moeilijk om de verschillen tussen de door de
werkgever gevraagde en door de (uit het buurland afkomstige) werkzoekende
aangeboden competenties inzichtelijk te krijgen, en te duiden welk maatwerk (bijvoorbeeld
cursussen) nodig is om deze te overbruggen.
Door gezamenlijk Vlaamse en Nederlandse opleidingen te vergelijken op het vlak van
verworven competenties en deze informatie te dissemineren, kan de arbeidsmobiliteit in
de grensregio worden bevorderd, en daardoor de grensoverschrijdende economische
groei.
In opdracht van Euregio Scheldemond, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband
tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant en
Zeeland, werd in voorliggend onderzoek het knelpuntberoep van verpleegkundige
geselecteerd waarvan we de competenties binnen de opleidingen MBO4 verpleegkunde
in Nederland enerzijds en HBO5 in Vlaanderen anderzijds vergeleken hebben. De
vergelijking tussen de huidige situatie in Nederland en Vlaanderen maakt het belangrijkste
deel uit van dit onderzoek. Er zijn echter wel twee belangrijke aandachtspunten die we in
dit rapport ook willen vermelden.
Ten eerste, tijdens het onderzoek bleek al snel dat er zich zowel binnen Nederland als
binnen Vlaanderen een bepaalde probleemstelling voordoet. In beide landen zien we dat
er twee andere opleidingen resulteren in dezelfde functietitel van verpleegkundige. In
Nederland leiden zowel de opleiding van MBO4 verpleegkundige (EQF 4) als de
bacheloropleiding (EQF 6) tot de functietitel van verpleegkundige. In Vlaanderen zien we
eenzelfde vaststelling met de HBO5-opleiding (EQF 5) en de bacheloropleiding (EQF 6).
Zowel in de verschillende opleidingen als op de werkvloer leidt dit vaak tot verwarrende
situaties waarbij men geen duidelijke functieverschillen heeft tussen de twee opleidingen
die Europees verschillend ingeschaald zijn. Om een inzicht te krijgen tussen de verschillen
tussen een MBO4-opleiding (NL) en een HBO5-opleiding (VL) was het vaak nuttig om
binnen hetzelfde land de twee verschillende opleidingen met elkaar te vergelijken (HBO5
vs. bachelor en MBO4 vs. bachelor). De resultaten van deze intranationale vergelijking
geven we kort weer bij de bespreking van het onderwijssysteem in elk land.
Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat er zowel in Nederland als in Vlaanderen
grondig nagedacht wordt om het verschil tussen de verschillende opleidingen binnen elk
land duidelijker te vertalen in verschillende functietitels en/of taken en bevoegdheden. Zo
wil men in Nederland tegen 2019 twee nieuwe functietitels in het leven roepen die een
duidelijk verschil maken tussen een MBO verpleegkundige (“verpleegkundige”) en een
bachelor verpleegkundige (“regieverpleegkundige”). Afhankelijk van de functietitel zal
men verschillende taken en bevoegdheden toegewezen krijgen waardoor het verschil
tussen beide opleidingen duidelijk wordt voor zowel de werkgever als de werknemer. Een
gelijkaardige oefening vindt momenteel plaats in Vlaanderen (Vlhora werkgroep
verpleegkunde) waarbij men het verschil tussen een HBO5 verpleegkundige en bachelor
verpleegkundige meer in detail wil beschrijven. Deze evoluties zullen het profiel van
verpleegkundige sterk beïnvloeden in de toekomst en daarom vonden we het ook
interessant om deze ontwikkelingen reeds mee te geven in dit onderzoek. Doordat de
gesprekken hieromtrent nog volop bezig zijn, zou het interessant zijn om binnen enkele
jaren een gelijkaardig onderzoek op te zetten.
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Hoofdstuk 2 beschrijft de methodologie van het onderzoek. In hoofdstuk 3 beschrijven we
kort de onderwijsstructuren in Vlaanderen en in Nederland en geven we een overzicht van
de verschillende opleidingen verpleegkunde en de toekomstige evoluties hierin. Daarnaast
spiegelen we deze met het Europese kwalificatieraamwerk. Hoofdstuk 4 geeft de analyse
van de overeenkomsten en verschillen in competenties voor de opleiding MBO4
verpleegkunde in Nederland en HBO5-verpleegkunde in Vlaanderen weer. In hoofdstuk
5 bespreken we enkele belangrijke factoren die de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
kunnen beïnvloeden waarna we in hoofdstuk 6 besluiten.
Tijdens dit onderzoek werkten we nauw samen met een aantal scholen en werkgevers voor
het vergelijken van de competenties binnen de opleidingen. Veel dank gaat uit naar:
 de heer Henk Zielstra, HZ University of Applied Sciences;
 de heer Jos Mank, Zorgsaam Zorgsupport;
 de heer Luc Tanghe, Site-Mariahuis en Huis Sint-Coleta, Gavere en Gent;
 mevrouw Ilse Flokman, Vesaliusinstituut;
 mevrouw Willy Koppert, Hoornbeeckcollege, Goes;
 mevrouw Ingrid Lingier, ZOWE, Brugge;
 mevrouw Anne Focqué, Vlhora.
Tot slot maken we nog deze bedenking: het inzicht verschaffen in de gelijkenissen en
verschillen in competenties tussen opleidingen en de koppeling aan bijkomende opleiding
is slechts één middel om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen. Ervaringen
van arbeidsmarktspecialisten met knelpuntberoepen in de grensstreek leren dat er, naast
redenen te wijten aan verschillen in verworven kennis en vaardigheden opgedaan tijdens
de opleiding, nog een breder scala aan redenen bestaat waardoor werkzoekenden niet
instromen in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Deze andere redenen maken geen
voorwerp uit van dit onderzoek, maar worden toch kort vermeld bij de bespreking van
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in dit rapport.
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2. METHODOLOGIE
De nadruk van dit onderzoek ligt op de competenties die een MBO4 en een HBO5
verpleegkundige verwerven tijdens hun opleiding. Onder een competentie verstaan we de

reële en individuele capaciteit om kennis (theoretische en praktische), vaardigheden en
attitudes in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete, dagelijkse en
veranderende (werk)situatie én in functie van persoonlijke en maatschappelijke activiteiten.
Hierbij bekeken we in eerste instantie binnen de leerplannen en kwalificatiedossiers van
de opleidingen welke algemene en specifieke kennis en competenties de scholen
nastreven met de opleiding. Deze competenties zorgen ervoor dat diegenen die de
opleiding succesvol beëindigen, in staat zijn om het knelpuntberoep en eventueel daaraan
gerelateerde beroepen zelfstandig uit te oefenen. In een individueel gesprek met enkele
scholen werden de competenties verder besproken.
Daarnaast werd een gezamenlijk gesprek met een verantwoordelijke voor de opleiding
binnen de geselecteerde scholen georganiseerd. Doel was om gezamenlijk de opleidingen
te bespreken en de overeenkomsten en verschillen te overlopen en te duiden. Op die
manier konden ogenschijnlijke (bijvoorbeeld op basis van terminologie) overeenkomsten
en/of verschillen in competenties genuanceerd worden door de verschillende
onderwijsinstellingen.
Op basis van de analyse en de gesprekken kregen we een duidelijk zicht op de
overeenkomsten en de verschillen in de competenties van de opleidingen aan beide zijden
van de grens. Er wordt in het onderzoek expliciet de nadruk gelegd op competenties, en
niet op diploma’s. De uitwisselbaarheid van diploma’s is wettelijk vastgelegd, maar
verloopt nog altijd stroef. Wanneer gekeken wordt naar competenties, leggen we meer de
nadruk op de overeenkomsten en niet op de verschillen.
In opdracht van Euregio Scheldemond werd in 2014 een gelijkaardig onderzoek
uitgevoerd waarbij de opleidingen die leiden tot de knelpuntberoepen van verzorgende
en lasser met elkaar vergeleken werden in Nederland en in Vlaanderen. Een gelijkaardige
methodologie wordt in deze studie gevolgd.
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3. DE ONDERWIJSSYSTEMEN IN VLAANDEREN EN
NEDERLAND VERGELIJKEN
Alvorens de competenties binnen de opleiding verpleegkundige te bekijken, bespreken we
eerst kort het Vlaamse en Nederlandse opleidingssysteem en trachten we de twee te
vergelijken. Hierbij bespreken we ook kort de verschillende opleidingen voor
verpleegkunde. Daarnaast leggen we deze systemen naast het Europese
kwalificatieraamwerk (EQF) en vergelijken het niveau.

Het Vlaamse onderwijssysteem en de opleiding verpleegkundige
Het Vlaamse onderwijssysteem
De structuur van het Vlaams secundair onderwijs wordt weergegeven in figuur 1. Het
secundair onderwijs telt zes leerjaren, ingedeeld in drie graden. Na de lagere school
komen de meeste leerlingen terecht in het eerste leerjaar A. Voor leerlingen met
leerproblemen is er het eerste leerjaar B. De eerste graad bevat een groot
gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen. Daarnaast is er een keuzegedeelte van vijf
uur. Vanaf de tweede graad zijn er vier onderwijsvormen: het Algemeen Secundair
Onderwijs (ASO), het Technisch Secundair Onderwijs (TSO), het Kunstsecundair
Onderwijs (KSO) en het Beroepssecundair Onderwijs (BSO). Binnen die onderwijsvormen
kan gekozen worden voor een studierichting. De verschillen binnen de vier
onderwijsvormen zijn de volgende1:
 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO):
 nadruk ligt op een brede, theoretische vorming,
 voorbereiding op hoger onderwijs,
 elke opleiding is opgebouwd rond twee hoofdvakken,
 voorbeelden: Grieks-Latijn, Economie-Moderne Talen.
 Technisch Secundair Onderwijs (TSO):
 aandacht
voor algemene en technisch-theoretische vakken, aangevuld met
praktijklessen,
 voorbereiding op beroepsleven of hoger onderwijs,
 voorbeelden: Mechanica, Sociale en Technische Wetenschappen.
 KunstSecundair Onderwijs (KSO):
 aandacht voor algemene vorming, naast actieve kunstbeoefening,
 voorbereiding op beroepsleven of hoger onderwijs,
 voorbeelden: Ballet, Muziek.
 BeroepsSecundair Onderwijs (BSO):
 praktisch gericht onderwijs, waar jongeren een specifiek beroep leren,
 doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk als jongeren via een zevende
leerjaar een diploma van secundair onderwijs behalen,
 voorbeelden: Lassen-constructie, Verzorging.

1 Bron:

‘Het Vlaamse en het Nederlandse onderwijssysteem’,
http://uahost.uantwerpen.be/apil/apil104/2_Vergelijking.pdf

pdf

te

vinden

via

volgende
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Figuur 1
Structuur van het secundair onderwijs in Vlaanderen

De structuur van het Vlaamse hoger onderwijs wordt weergegeven in figuur 2. Het hoger
onderwijs omvat verschillende soorten opleidingen2:
 HBO5-opleidingen (Hoger Beroepsonderwijs)
Het hoger beroepsonderwijs omvat opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur (vandaar de roepnaam HBO5). De opleidingen bereiden voor op het
uitoefenen van een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele
bachelor en duren ongeveer twee jaar. Het niveau is minder theoretisch dan een
bacheloropleiding. Binnen de HBO5 heb je twee soorten opleidingen: de hogere
opleidingen van het volwassenenonderwijs en de opleiding verpleegkunde. De HBO5
verpleegkunde is de enige HBO5-opleiding die drie jaar duurt (in plaats van 2 jaar).
 Bacheloropleidingen
Bachelor word je na het afronden van een opleiding met minstens 180 studiepunten (of
normaal gezien drie academiejaren). Er zijn twee soorten:
 een professionele bachelor is gericht op de beroepspraktijk en leert je algemene en
specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een bepaald beroep uit te
oefenen. Na deze opleiding is er altijd een directe uitstroommogelijkheid naar de
arbeidsmarkt. De professionele bachelor wordt georganiseerd door de hogescholen;
 een academische bachelor is een theoretische en wetenschappelijke opleiding,
gericht op onderzoek en ontwikkelen van theoretische kennis. Het doel is je voor te
bereiden op een masteropleiding. De opleiding wordt georganiseerd door de
universiteiten (met uitzondering van de Hogere Zeevaartschool) of door hogescholen
in een associatie met een universiteit (kunstopleidingen).

2

Bron en overgenomen van: www.onderwijskiezer.be
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 Masteropleidingen
Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar
kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Een masteropleiding wordt afgesloten
met een masterproef. Naast de universiteiten kunnen ook de hogescholen (in een
associatie met een universiteit) masteropleidingen aanbieden.
 Voortgezette opleidingen


Bachelor-na-bachelor

Je moet eerst een bachelor behaald hebben om te mogen starten. Een banaba is
een verdere specialisatie, meestal aansluitend op je basisopleiding en omvat
minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.


Master-na-master

Je moet eerst een master behaald hebben om te mogen starten. Een manama is een
verdere specialisatie, meestal aansluitend op je masteropleiding en omvat minstens
60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.
Figuur 2
Structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen
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Verpleegkunde in het Vlaamse onderwijssysteem
Binnen het Vlaamse onderwijssysteem bestaan er verschillende opleidingen die leiden tot
het diploma/functietitel van verpleegkundige. In Vlaanderen kan men via een driejarige
opleiding in het hoger beroepsonderwijs de titel van verpleegkundige behalen (HBO5
verpleegkunde). Daarnaast kan men in Vlaanderen via een vierjarige bacheloropleiding
bachelor in de verpleegkunde worden3. Beide opleidingen voldoen momenteel aan de
Europese norm en leiden tot een Europees erkend diploma, waarbij de HBO5-opleiding
een EQF-niveau 5 heeft en een bachelor een EQF-niveau 6 (zie later).
Ondanks dat beide opleidingen tot eenzelfde functietitel leiden, worden er binnen de
opleidingen andere accenten gelegd die zich (soms) vertalen op de werkvloer. Een HBO5opleiding is over het algemeen meer praktijkgericht dan een bacheloropleiding die meer
theoretisch gericht is waarbij men meer aandacht heeft voor wetenschappelijk onderzoek.
Een HBO5 verpleegkundige zal zorg coördineren bij de individuele zorgvrager terwijl een
bachelor verpleegkundige vaker een regiefunctie opneemt en coördinerend werkt in een
groter team (vb. hoofdverpleegkundige). Een HBO5 verpleegkundige mag volgens het KB
nr. 78 evenveel verpleegkundige technische handelingen uitvoeren als een bachelor
verpleegkundige (zie later). Het verschil tussen beide type opleidingen is dus meer
gesitueerd in de complexiteit van het handelen, dan in de handelingen zelf. Van een HBO5
verpleegkundige wordt verwacht dat ze basiszorg en verpleegkundige interventies op
zorgvragerniveau uitvoert in zorgvragergebonden laag-complexe zorgsituaties en onder
toezicht in midden-complexe zorgsituaties. Van een bachelor verpleegkundige verwacht
men vaker dat ze in hoog-complexe situaties werkt waarbij men transfers maakt tussen
verschillende situaties en dit vertaalt in concreet handelen (evidence based nursing).
Deze ogenschijnlijke verschillen tussen beide opleidingen worden soms niet weerspiegeld
op de werkvloer. Afhankelijk van de schaarste op de arbeidsmarkt, de specifieke
organisatie en opgebouwde ervaring van de verpleegkundigen werken HBO5
verpleegkundigen soms op hetzelfde niveau als een bachelor verpleegkundige, ondanks
het verschil in EFQ-kwalificatie.
Doordat twee verschillende opleidingen met een verschillende EFQ-kwalificatie leiden tot
eenzelfde functietitel met dezelfde taakomschrijvingen ontstaan er vaak verwarrende
situaties. In lijn met de evolutie in Nederland (zie later), bestaat er een Vlhora werkgroep
waarbij men de DLR (domeinspecifieke leerresultaten) voor een HBO5-opleiding opnieuw
aan het opstellen is en waarbij men specifiek aandacht heeft voor de verschillen met de
bacheloropleiding. Tijdens het voeren van dit onderzoek bestonden er enkel nog maar
werkdocumenten van deze DLR’s waardoor het tot op heden nog niet duidelijk was hoe
men beide opleidingen/beroepen van elkaar wil differentiëren. Een eventueel
vervolgonderzoek dat zich richt op de verschillen binnen Vlaanderen tussen deze
opleidingen zou dan ook uitermate interessant zijn, maar lag niet binnen de scope van dit
onderzoek.

3

In Vlaanderen gebruikt men vaak de verouderde benaming A2 verpleegkundige nog vaak voor de HBO5opleiding en de benaming A1 verpleegkundige voor de bacheloropleiding.
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Het voortgezet onderwijs in Nederland en de opleiding
verpleegkundige
Het Nederlandse onderwijssysteem
De structuur van het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt weergegeven in figuur 3.
Figuur 3
Structuur van het voortgezet onderwijs in Nederland

BRON: www.onderwijskiezer.be
We onderscheiden volgende schooltypes4:
 het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo):
 bereidt leerlingen voor op de universiteit, maar ook heel wat leerlingen met een vwodiploma komen terecht in het hoger beroepsonderwijs aan de hogescholen (hbo),
 duurt 6 jaar;
 het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo):
 bereidt voor op het hbo,
 duurt 5 jaar,
 in tegenstelling tot in Vlaanderen kan men al op 17 jaar beginnen aan een bachelor
in het hbo,
 leerlingen kunnen na 5 jaar havo ook doorstromen naar 5 jaar vwo of naar mbo
(middelbaar beroepsonderwijs);

4

Bronnen: www.onderwijskiezer.be;
‘Het Vlaamse en het Nederlandse onderwijssysteem, pdf te vinden via volgende link:
http://uahost.uantwerpen.be/apil/apil104/2_Vergelijking.pdf
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 het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): dit bestaat uit ‘leerwegen’. De

vier leerwegen, die allen leiden naar het mbo zijn:
 de
basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BL): bereidt voor op de
basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo,
 de kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KL): richt zich op de praktijk en bereidt de
leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 2 of 3) van het mbo,
 de gemengde leerweg (VMBO-GL): ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg
en bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 of 4)
van het mbo. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kan een leerling naar
het havo,
 de theoretische leerweg (VMBO-TL): is voor wie wil doorstuderen zonder al een
specifiek beroep voor ogen te hebben. Er worden algemeen vormende vakken
gegeven, geen beroepsgerichte vakken. Een diploma van de theoretische leerweg
geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4)
van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan je ook naar het
havo.

Binnen elk van de 4 leerwegen bestaan 5 sectoren met samenhangende
vakkenpakketten. De sectoren zijn: economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn,
intersectoraal (= combinatie van verschillende sectoren).
 Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo):
 behoort tot de tweede fase van het voortgezet onderwijs,
 duurt vier jaar,
 voor leerlingen van zestien tot twintig jaar,
 zowel algemene als beroepsgerichte vakken,
 doorstroom naar een baan of naar het hoger beroepsonderwijs (hbo),
 opgedeeld in 4 opleidingsniveaus en 2 leerwegen.
De opleidingsniveaus zijn:
1. assistentenkwalificatie: voor uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden, die
betrekking hebben op het toepassen van geautomatiseerde routines en
standaardprocedures. Duur: een half of 1 jaar;
2. basisberoepskwalificatie: opleidingen gericht op meer gecompliceerde routines
en standaardprocedures. Duur: 2 of 3 jaar;
3. vakkwalificatie: een vakfunctionaris voert de werkzaamheden volledig zelfstandig
uit. Duur: 2-4 jaar;
4. middenkaderkwalificatie: omvat de opleidingen tot (midden)kaderfunctionaris
(duur: 3 of 4 jaar) en specialist (duur: 1 of 2 jaar). Dit vierde niveau sluit veelal
aan op het Hoger Onderwijs.
Binnen elk niveau zijn er twee leerwegen:
1. de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL): dagopleiding;
2. de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL): deeltijdopleiding.
 Praktijkonderwijs:
 voor leerlingen voor wie de leerwegen, zelfs met leerwegondersteuning, te moeilijk
zijn,
 via praktische training worden leerlingen rechtstreeks voorbereid op een functie op
de arbeidsmarkt,
 leidt niet tot een diploma.
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Verpleegkunde in het Nederlandse onderwijssysteem
In lijn met Vlaanderen is er in Nederland ook sprake van twee niveaus verpleegkundigen.
Het hoogste niveau (EFQ 6, zie later) is de vierjarige bachelor verpleegkunde op hboniveau, die op hetzelfde Europese niveau staat als de bachelor verpleegkunde in
Vlaanderen5. Daarnaast biedt men in Nederland een vierjarige opleiding aan tot
verpleegkundige op MBO4-niveau.
Ondanks dat beide opleidingen leiden tot eenzelfde functietitel als verpleegkundige, legt
men, in lijn met de 2 opleidingen in Vlaanderen, andere accenten tijdens de opleiding die
zich (soms) vertalen op de werkvloer. Een MBO4-opleiding is over het algemeen meer
praktijkgericht dan een bacheloropleiding. Deze bacheloropleiding is meer theoretisch
gericht en heeft meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.
Een MBO4 verpleegkundige zal zorg coördineren bij de individuele zorgvrager terwijl een
bachelor verpleegkunde vaker een regiefunctie opneemt en coördinerend werkt in een
groter team (vb. hoofdverpleegkundige). Er zijn geen tot amper verschillen in de
verpleegkundige technische handelingen die een MBO4 verpleegkundige mag uitvoeren
in vergelijking met een bachelor verpleegkundige (zie later). Een bachelor
verpleegkundige is over het algemeen beter in het klinisch redeneren en evidence based
nursing en is beter opgeleid in het financiële luik van verpleegkunde.
Echter, doordat twee verschillende opleidingen met een verschillend EFQ-niveau leiden
tot dezelfde functietitel als verpleegkundige ontstaat er ook in Nederland vaak verwarring
rond beide opleidingen. Mede als reactie hierop zal men in Nederland vanaf 2019 nieuwe
beroepsprofielen invoeren waardoor er twee beroepen naast elkaar zullen bestaan:
verpleegkundige (mbo-niveau) en regieverpleegkundige (op hbo-niveau)6. Door dit
verschil expliciet op te nemen, wordt het onderscheid ten opzichte van beide opleidingen
duidelijk en voeren beide professionals hun beroep uit op het juiste niveau. Een
regieverpleegkundige is een verpleegkundige die het totale overzicht heeft (‘regie’), maar
ook meer complexe handelingen zal uitvoeren die passen bij een bachelorniveau (vb.
indiceren van verpleegkundige zorg). Een verpleegkundige (mbo-niveau) zal voornamelijk
in zorgsituaties werken met een beperkte complexiteit, volgens protocollen en richtlijnen.
Deze verpleegkundige zal voorbehouden handelingen verrichten op basis van functionele
zelfstandigheid, terwijl een regieverpleegkundige deze voorbehouden handelingen zal
verrichten deels op basis van zelfstandige bevoegdheid en deels op basis van functionele
zelfstandigheid. Voor een volledig overzicht van de verschillen tussen beide
beroepsprofielen verwijzen we naar het rapport van V&VN “Toekomstbestendige beroepen
in de verpleging en verzorging; rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de
overgangsregeling.”
Doordat er zowel in Vlaanderen als in Nederland veel toekomstige veranderingen op til
staan, zou het uitermate interessant zijn om een vervolgonderzoek te voeren waarbij het
nieuwe beroepsprofiel Verpleegkundige in Nederland (mbo-niveau) vergeleken zou
worden met het (al dan niet) gewijzigde beroepsprofiel Verpleegkundige in Vlaanderen
(op HBO5-niveau).

5

De term ‘hbo’ in Nederland mag niet verward worden met de ‘hbo5’ in Vlaanderen. Hbo in Nederland is op
bachelorniveau.

6

Voor meer informatie, zie ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging; rapport stuurgroep
over de beroepsprofielen en de overgangsregeling’.
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Het Europees Kwalificatieraamwerk
Het Europees Kwalificatieraamwerk (of kwalificatiekader) is een voorstel tot harmonisatie
van de verschillende opleidingsniveaus in de landen van de Europese Unie.
Op voorstel van de Europese Commissie werd het European Qualifications Framework
(EQF) op 23 april 2008 goedgekeurd door het Europese parlement. In navolging van het
bachelor-masterstelsel dat het hoger onderwijs reeds harmoniseert, wil men ook
vergelijkbare kwalificatienormen voor de andere opleidingsniveaus. Het Europees
Kwalificatieraamwerk stelt acht niveaus voor:
1. basisonderwijs;
2. eerste graad secundair onderwijs;
3. (gedeeltelijk) voortgezet of secundair onderwijs;
4. afgeronde studie op secundair niveau;
5. beroepsgerichte post-secundaire opleiding;
6. bachelor;
7. master;
8. doctor.
De verschillende kwalificaties komen in Nederland en Vlaanderen overeen met de
onderstaande opleidingsniveaus (zie tabel 1). In deze tabel wordt bedoeld dat men de
genoemde opleiding volledig moet voltooien voor deze kwalificatie.
Tabel 1
Het European Qualifications Framework en de vertaling naar Vlaamse en Nederlandse
opleidingsniveaus

Kwalificatie- Onderwijskwalificatie Nederland
niveau

Onderwijskwalificatie Vlaanderen

1

VMBO-BL & MBO-1

Lager onderwijs

2

VMBO-KL & VMBO-GL & VMBO-TL &
MBO-2

Tweede graad BSO

3

MBO-3

Tweede leerjaar derde graad BSO

4

MBO-4 & HAVO & VWO

Derde graad ASO, TSO, KSO;
zevende jaar BSO

5

Associate degree

Graduaat (HBO5)

6

Bachelor, universiteit (WO) & hogeschool
(HBO)

Bachelor, universiteit & hogeschool

7

Master, universiteit (WO)

Master, universiteit

8

Doctor & medisch specialist

Doctor

In tabel 2 tonen we de verschillende opleidingen tot verpleegkundige in Nederland en
Vlaanderen en koppelen we dit aan het EQF. Hieruit blijkt dat de opleiding
verpleegkundige in Nederland op MBO-niveau leidt tot een lagere Europese kwalificatie
(4) dan de opleiding verpleegkundige in Vlaanderen op HBO-niveau (5). Op basis van
deze Europese normering zou men dus aanvankelijk verwachten dat de verpleegkundige
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(HBO5-niveau) in Vlaanderen een hoger niveau zou hebben dan de verpleegkundigen
(MBO4) in Nederland.7

Tabel 2
Opleiding tot verpleegkundige en EQF

EQF kwalificatieniveau

Nederland

Vlaanderen

1
2
3
4

MBO4 verpleegkunde

5

HBO5 verpleegkunde

6

Bachelor verpleegkunde

Bachelor verpleegkunde

7

Master verpleegkunde

Master verpleegkunde

8

7

Het viel buiten de scope van deze opdracht om te onderzoeken wat de exacte reden van dit verschil is. Tijdens een
klankbordmoment van deze opdracht gaf men aan dat een mogelijke reden het verschil in leeftijd en
vooropleiding is. Verder onderzoek zou de exacte reden moeten achterhalen.
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4. DE COMPETENTIES BINNEN DE OPLEIDING MBO4
(Nederland) en HBO5 (Vlaanderen)
In dit hoofdstuk maken we een vergelijking van de opleiding MBO4 verpleegkundige in
Nederland met de opleiding HBO5 verpleegkundige in Vlaanderen. Zoals hierboven
beschreven, worden er in de toekomst veel veranderingen verwacht rond het
beroepsprofiel verpleegkundige in beide landen. Deze toekomstige veranderingen zullen
waarschijnlijk gevolgen hebben voor beide opleidingen. In dit hoofdstuk focussen we ons
echter enkel op de huidige situatie, en niet op de situatie zoals deze er in de toekomst
eventueel zal uitzien.
Een eerste verschil tussen beide opleidingen is reeds te vinden in het Europese
Kwalificatieraamwerk. De MBO4-opleiding is gesitueerd op niveau 4, terwijl de HBO5opleiding een niveau 5 toegewezen krijgt.
Om de opleidingen te vergelijken werd als volgt te werk gegaan:
 desk research op basis van bestaande documenten en bronnen: leerplannen
verpleegkunde, competentfiche SERV, kwalificatiedossier MBO-verpleegkunde
(Crebonr.23182);
 individuele gesprekken met verantwoordelijken voor de opleiding binnen vier scholen
(Vesaliusinstituut, ZOWE, Hoorbeeckcollege, HZ University of Applied Sciences);
 individueel gesprek met Luc Tanghe, Site-Mariahuis en Huis Sint-Coleta,
 gezamenlijk overleg met:
 Vesaliusinstituut, mevrouw Ilse Flokman,
 Zorgsaam, Jos Mank.
Hieronder maken we een vergelijking van verschillende aspecten van de opleiding, meer
bepaald:
 algemene omschrijving/situering van de studierichting en het beroep;
 doelgroepen;
 instapvereisten;
 duur opleiding;
 kerntaken;
 verantwoordelijkheden en complexiteit taken;
 stage;
 diploma/getuigschrift;
 waar kan men terecht op de arbeidsmarkt?
 verdere studiemogelijkheden.
In de tabellen die worden opgenomen wordt de informatie uit de leerplannen en
kwalificatiedossiers steeds letterlijk weergegeven.
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Algemene omschrijving/situering van de studierichting en het
beroep
In tabel 3 wordt een algemene omschrijving van het beroep gegeven volgens de
leerplannen verpleegkunde en het kwalificatiedossier MBO-verpleegkunde.
De algemene omschrijving vertoont veel gelijkenissen. Zowel een HBO5 als een MBO4
verpleegkundige heeft een ruime doelgroep van zieken, gewonden, mensen met een
beperking, ouderen, mensen met een geestelijke beperking, … Werken in teamverband
is ook cruciaal in beide opleidingen/beroepen en de verpleegkundige zorg is heel
divers.
De HBO5-opleiding verpleegkunde wordt modulair georganiseerd op basis van 5
verschillende modules (zie figuur 4). Alle modules lopen over 1 semester, met uitzondering
van de laatste module die een volledig schooljaar inneemt. Hierdoor kan je als student
kiezen om te starten in september of in februari.
De MBO4-opleiding verpleegkunde leidt tot 4 verschillende branche-uitstromen:






MBO verpleegkundige ziekenhuis (ZH);
MBO verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT);
MBO verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
MBO verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ).

De specifieke uitstroom wordt bepaald door de laatste stagelocatie maar het diploma van
MBO4 verpleegkundige is voor de 4 uitstromen wel identiek.
Figuur 4
Modulaire opleiding HBO5 verpleegkunde (Vesaliusinstituut)
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Tabel 3
Algemene omschrijving/situering van de studierichting of het beroep

8

HBO5 verpleegkundige (VL)

MBO4 verpleegkundige (NL)

De HBO5 verpleegkundige wordt opgeleid om lichamelijke hulp en
psychische en sociale ondersteuning te geven aan zieken,
gewonden, bejaarden of personen met een handicap.
Al jouw handelingen hebben tot doel: de gezondheid van de patiënt
verbeteren, behouden of herstellen.
Het kan gaan om algemene en gespecialiseerde geneeskundige
zorgen zoals de ademhaling en de polsslag controleren, de
lichaamstemperatuur opnemen, wonden verzorgen en verbanden
aanbrengen, medicatie toedienen, inspuitingen geven, patiënten
baden en voeden.
Je observeert de patiënt en herkent ziektebeelden en reacties op
medische behandelingen. Je stelt de patiënt gerust, geeft informatie
over zijn ziekte en behandeling.
Je bent ook het aanspreekpunt voor familie en vrienden.
Je werkt samen met collega-verpleegkundigen, zorgkundigen,
verzorgenden, logistiek assistenten, therapeuten en/of kinesisten,
artsen(-specialisten), paramedici en sociaal assistenten.

De mbo-verpleegkundige wordt opgeleid om in alle branches
van de verpleging en verzorging te werken: ziekenhuis,
verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke
gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. De breedte (vier
contexten) dient gewaarborgd te zijn om te voldoen aan de
Wet BIG. Zij/hij8 levert vanuit een teamverbandvraaggerichte
intramurale en/of ambulante en/of semimurale zorg. De
werkplek is wisselend en kan ook internationaal zijn. Op de
werkplek kunnen zowel de zorgvragers als hun zorgbehoeften
snel veranderen. De doelgroep waaraan de mboverpleegkundige zorg verleent, is zeer divers. De doelgroep
bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte
zelfzorg, waaronder psychogeriatrische en somatische
zorgvragers; chronisch zieken; revaliderende zorgvragers;
zorgvragers met een handicap; klinische zorgvragers;
zorgvragers met psychiatrische ziektes en/of stoornissen;
barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen; kinderen en
jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheids- of
bestaansdreiging.

Omwille van de leesbaarheid wordt hierna steeds gekozen voor de formulering in de ‘zij’-vorm als het over de verpleegkundige gaat. Uiteraard bedoelen we hiermee ook de mannelijke
verpleegkundige.
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Doelgroepen
Zoals reeds duidelijk is in de algemene omschrijving van het beroep, richten beide opleidingen
zich tot dezelfde doelgroepen:
 zieken en gewonden (ziekenhuis);
 ouderen;
 personen met een handicap;
 personen in de geestelijke gezondheidszorg.
Met betrekking tot de doelgroep is er geen verschil te identificeren tussen beide
opleidingen/beroepsprofielen.
Tabel 4
Doelgroepen waarop het beroep zich richt

HBO5 verpleegkundige (VL)
Je biedt lichamelijke hulp en psychische en sociale ondersteuning aan
zieken, gewonden, bejaarden of
personen met een handicap.

MBO4 verpleegkundige (NL)
De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere
zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder
psychogeriatrische en somatische zorgvragers;
chronisch zieken; revaliderende zorgvragers;
zorgvragers met een handicap; klinische
zorgvragers; zorgvragers met psychiatrische
ziektes
en/of
stoornissen;
barenden,
kraamvrouwen en pasgeborenen; kinderen en
jeugdigen
met
potentiële
of
feitelijke
gezondheids- of bestaansdreiging.

Instapvereisten
Zoals reeds eerder aangegeven verschillen de onderwijssystemen in de twee landen aanzienlijk
waardoor de instapvereisten verschillen tussen beide niveaus.
Om toegelaten te worden tot een HBO5 verpleegkundeopleiding moet je voldaan hebben aan
de leerplicht en dus 18 jaar of ouder zijn. Dit impliceert dat de HBO5-studenten minstens 18
jaar oud zijn als ze starten met de opleiding en ten vroegste 21 jaar zijn bij het afstuderen.
Om toegelaten te worden tot een MBO4 verpleegkundeopleiding moet je nog niet voldaan
hebben aan de leerplicht. Studenten MBO4 starten gemiddeld op 16 jaar aan deze opleiding
en studeren ten vroegste af op 20 jaar. Hierdoor kan men in Nederland dus 1 jaar vroeger de
titel van verpleegkundige ontvangen dan in Vlaanderen.
De instapvereisten zijn terug te vinden in tabel 5.
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Tabel 5
Instapvereisten

HBO5 verpleegkundige (VL)
Om toegelaten te worden tot HBO5 verpleegkunde moet
je voldaan hebben aan de leerplicht (18 jaar of ouder zijn
vóór 31 december van het schooljaar waarin je je
inschrijft).
Daarnaast moet je een van de volgende studiebewijzen
bezitten:
- een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de
graad van het secundair onderwijs;
- een diploma van secundair onderwijs;
- een certificaat van een opleiding van het secundair
onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900
lestijden;
- een certificaat van een opleiding van het secundair
volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
- een diploma van het hoger onderwijs voor sociale
promotie;
- een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
- een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
- een diploma van het hoger onderwijs van het korte type
met volledig leerplan;
- een diploma van bachelor of master;
- een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een
Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als
gelijkwaardig met een van de bovenstaande
studiebewijzen is erkend.
Wie geen van die studiebewijzen behaald heeft, moet
slagen voor een toelatingsproef om zich te mogen
inschrijven.

MBO4 verpleegkundige (NL)
-

Vmbo-diploma
LBO/vbo
Mavo
Overgangsbewijs naar
havo-4 of vwo-4.

Duur opleiding
De HBO5-opleiding verpleegkunde in Vlaanderen duurt 3 jaar9. De MBO4-opleiding
verpleegkunde in Nederland duurt 4 jaar.

Kerntaken
In tabel 6, tabel 7 en tabel 8 vergelijken we en lijsten we de kerncompetenties op van de twee
opleidingen. Zoals blijkt uit tabel 7 worden er 10 kerncompetenties opgesomd voor de HBO5
verpleegkundige. Voor elk van deze kerncompetenties zijn er sub-competenties opgemaakt,
gedifferentieerd naar module in de opleiding. Hiervoor verwijzen we naar bijlage A. Voor de
opleiding MBO4 verpleegkundige zijn er 10 competenties opgelijst omtrent het bieden van
zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces en 4 competenties omtrent werken aan
kwaliteit en deskundigheid (tabel 8). Daarnaast worden er ook enkele specifieke competenties
opgelijst voor de 4 uitstromen.

9

Merk op dat dit de enige HBO5-opleiding in Vlaanderen is die 3 jaar duurt. De andere HBO5-opleidingen duren 2
jaar.
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Tabel 6 maakt de vergelijking tussen de kerncompetenties van een HBO5 verpleegkundige en
een MBO4 verpleegkundige. Hieruit blijkt dat er bijna voor elke kerncompetentie van een
MBO4-opleiding een gelijkaardige kerncompetentie bestaat bij de HBO5-opleiding10. Echter,
voor 1 specifieke kerncompetentie van de MBO4-opleiding bestaat er geen gelijkaardige bij
de HBO5-opleiding: Begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers. In de
MBO4-opleiding wordt er specifiek aandacht gegeven aan deze kerncompetenties en wordt dit
expliciet opgenomen in het curriculum. Bij de HBO5-opleiding schenkt men hier geen
specifieke aandacht aan11.
Tabel 6
Vergelijking kerncompetenties

MBO4 verpleegkundige
B1-K1-W1
B1-K1-W2
B1-K1-W3
B1-K1-W4
B1-K1-W5
B1-K1-W6
B1-K1-W7
B1-K1-W8
B1-K1-W9
B1-K1-W10
B1-K2-W1
B1-K2-W2
B1-K2-W3
B1-K2-W4

HBO5 verpleegkundige (VL)
K01
K01
K02
K03
K04
K06
K06
K04
K07
K08
K10
K07
K09
Geen gelijke

10

De uitstroom specifieke kerncompetenties van de MBO4-opleiding hebben een gelijkaardige competentie bij de
HBO5-opleiding onder de subcompetenties (zie bijlage A).

11

Merk op dat dit niet impliceert dat HBO5 verpleegkundigen dit niet doen op de werkvloer. Hier maken we enkel de
vergelijking tussen de kerntaken die opgelijst zijn voor de opleiding.
Analyse competenties MBO4 verpleegkundige (NL) en HBO5 verpleegkundige (VL)

22

Tabel 7
Kerncompetenties HBO5 verpleegkunde

HBO5 verpleegkundige (VL)
De leerplannen onderscheiden 10 kerntaken voor een beginnend gediplomeerd
verpleegkundige:
K01: gegevens over het menselijk functioneren, de ziekteverschijnselen en reacties op
ziekte(n) en de behandeling ervan over en bij de zorgvrager systematisch te verzamelen en
te rapporteren
K02: in samenspraak vanuit de reële of potentiële verpleegproblemen, verpleegkundige zorg
te plannen
K03: in samenspraak basiszorg uit te voeren in het kader van de totaalzorg en erover te
rapporteren
K04: verpleegkundige prestaties en door de arts toevertrouwde handelingen uit te voeren en
erover te rapporteren
K05: met de zorgvrager een functionele (samenwerkings)relatie met effectieve communicatie
aan te gaan en daarover te rapporteren
K06: de zorgvrager doorheen het ziekteproces te begeleiden en te coachen en hierover te
rapporteren
K07: in een zorgteam te werken waarin hij/zij de verpleegkundige zorg op zorgvragerniveau
coördineert
K08: in samenspraak de verpleegkundige zorg te evalueren
K09: te helpen bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek naar meer effectieve en
efficiënte wijzen van verpleegkundige zorg
K10: de verpleegkundige zorg aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in maatschappij en
gezondheidszorg
* De tien kerntaken/kerncompetenties voor HBO5 verpleegkundige zijn verder opgedeeld in
onderliggende competenties. We verwijzen hiervoor naar bijlage A.
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Tabel 8
MBO4 verpleegkundige (NL)
MBO4 verpleegkundige (NL),
basisdeel

MBO4 verpleegkundige (NL)
MBO verpleegkundige
ziekenhuis (ZH)

MBO4 verpleegkundige
(NL)
MBO verpleegkundige
verpleeg- en
verzorgingshuizen en
thuiszorg (VVT) (ZH)

1) Het bieden van zorg en
begeleiding in het verpleegkundig
proces:

P1-K1-W1: biedt zorg en
begeleiding rond onderzoek
en behandeling

P2-K1-W1: biedt ondersteuning gericht op zelf- en
samenredzaamheid

B1-K1-W1: neemt een anamnese
af en stelt een verpleegkundige
diagnose

P1-K1-W2:
communiceert
met een zorgvrager ter
bevordering van behandeling en herstel

P2-K1-W2: werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere
zorgverleners
P2-K1-W3: biedt zorg in
de thuissituatie

B1-K1-W2: onderkent dreigende of
bestaande gezondheidsproblemen

MBO4
verpleegkundige (NL)
MBO
verpleegkundige
geestelijke
gezondheidszorg
(GGZ)
P3-K1-W1: biedt een
zorgvrager
herstelondersteunende zorg
P3-K1-W2: communiceert met zorgvrager
gericht op maatschappelijke participatie
P3-K1-W3: begeleidt
een groep zorgvragers
en naastbetrokkenen

MBO4 verpleegkundige
(NL)
MBO verpleegkundige
gehandicaptenzorg (GHZ)

P4-K1-W1: ondersteunt en
begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van
vaardigheden
P4-K1-W2: communiceert
met en begeleidt doelgroepen in de GHZ
P4-K1-W3: begeleidt een
groep zorgvragers en
naastbetrokkenen

B1-K1-W3: stelt een verpleegplan
op
B1-K1-W4:
biedt persoonlijke
verzorging en monitort welbevinden
B1-K1-W5: voert verpleegtechnische handelingen uit
B1-K1-W6: begeleidt een zorgvrager
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Tabel 8
MBO4 verpleegkundige (NL) (vervolg)
B1-K1-W7: Geeft voorlichting, advies en instructie
B1-K1-W8: reageert op onvoorziene en crisissituaties
B1-K1-W9: coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
B1-K1-W10: evalueert en legt de
verpleegkundige zorg vast
2) Werken aan kwaliteit en
deskundigheid:
B1-K2-W1: werkt aan de eigen
deskundigheid
B1-K2-W2: werkt samen met
andere beroepsgroepen in de zorg
B1-K2-W3:
werkt
aan
het
bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg
B1-K2-W4:
begeleidt
nieuwe
collega's, stagiairs en/of vrijwilligers
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De kerncompetenties KO4 (HBO5) “De cursist voert verpleegkundige verstrekkingen en
door de arts toevertrouwde medische handelingen uit en rapporteert hierover” en B1-K1W5 (MBO4) “Voert verpleegtechnische handelingen uit” verdienen hier wat extra
aandacht. Beide competenties verwijzen naar de verpleegkundige technische handelingen
die een verpleegkundige mag uitvoeren.
In Nederland spreekt men van voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen12.

- Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling

risico’s meebrengen voor de cliënt. Een voorbeeld is het toedienen van de
sondevoeding. Deze handeling is niet voorbehouden, maar er zijn wel risico’s.
Dat wil zeggen: handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel
zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voor het uitvoeren van risicovolle
handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een
bekwaamheidsverklaring verplicht.

- Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle

handelingen. Het betreft handelingen die door de individuele professionals
beroepsmatig worden verricht. In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen
aangemerkt als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van
bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld
verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een
voorbehouden handeling te verrichten.
Zoals omschreven in bovenstaande definities worden er 14 risicovolle handelingen in de
wet BIG omschreven. Deze handelingen zijn op een algemeen niveau omschreven en niet
in detail uitgeschreven zoals in het KB nr. 78 in Vlaanderen (zie later)13. Mede hierdoor
wordt er op organisatieniveau vastgelegd wie welke voorbehouden handelingen mag
uitvoeren op basis van vooraf vastgelegde protocollen. Zo kan de instelling bijvoorbeeld
kijken welke opleiding men heeft, welke ervaring men heeft en wat hun bekwaamheid is.
Naast voorbehouden en risicovolle handelingen spreekt men in Nederland ook over
zelfstandige bevoegdheid en functionele zelfstandigheid.

- Zelfstandige bevoegdheid: je mag zelf de indicatie stellen en de handeling
voeren, of opdracht geven aan een andere beroepsoefenaar tot het uitvoeren van
de betreffende voorbehouden handeling.

- Functionele zelfstandigheid: men mag geen opdracht geven aan anderen, maar
mag zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren in opdracht van een
zelfstandig bevoegde.

12

Definities: https://www.nursing.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-voorbehouden-handeling-en-een-risicovollehandeling-tvvfaq100970w/

13

Voorbehouden handelingen zijn bijvoorbeeld katheteriseren (o.a. blaaskatheter inbrengen, subrapubische
katheter verwisselen, perifeer infuus inbrengen, medicatie toedienen via een perifeer infuus), injecteren
(subcutaan, intracutaan, intramusculair en intraveneus), puncteren (venapunctie, ascitespunctie), maaginhoud
hevelen, en trachea of tracheacanule uitzuigen.
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Een MBO verpleegkundige mag enkel werken onder functionele zelfstandigheid. Tot op
heden is dit ook het geval voor een bachelor verpleegkunde in Nederland, maar met de
toekomstige beroepsprofielen zal hier verandering in komen. Zoals blijkt uit figuur 5 zal
een regieverpleegkundige in Nederland (bachelor) voor een beperkt aantal handelingen
zelfstandig bevoegd worden.
Figuur 5
Zelfstandige bevoegdheid en functionele zelfstandigheid (V&VN)

Zoals hierboven beschreven zijn de verpleegkundige technische handelingen in Nederland
relatief algemeen omschreven. In Vlaanderen, daarentegen, geeft het KB nr.78 een
duidelijke omschrijving van alle types verpleegkundige technische handelingen14. Men
maakt hierin een onderscheid tussen A-handelingen (zelfstandige zorgen), B-handelingen
(verpleegkundige handelingen) en C-handelingen (medisch toevertrouwde handelingen).
Onder A-handelingen vallen volgende zaken:
 het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op
psychisch, fysisch als sociaal vlak;
 het omschrijven van verpleegproblemen;
 het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de
voorgeschreven behandeling;
 het informeren en adviseren van patiënt en zijn familie;
 het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor
de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid
van gezonde en zieke personen en groepen beoogt;
 de handelingen van palliatieve zorg verrichten;
 het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het
rouwproces.

14

Zie: http://www.nvkvv.be/file?fle=558690
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Onder B-handelingen vallen de uitvoering van technische verpleegkundige
verstrekkingen met (B2) of zonder (B1) medisch voorschrift i.v.m.:
 diagnosestelling door de arts;
 uitvoering van de voorgeschreven behandeling;
 nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde.
Een C-handeling is een toevertrouwde medische handeling en is de aanwezigheid van de
arts niet vereist, tenzij expliciet vermeld.
Binnen Vlaanderen is er geen verschil tussen de handelingen die een HBO5
verpleegkundige mag doen en een bachelor. Enkel zijn er C-handelingen die enkel
gedaan mogen worden door verpleegkundigen die houder zijn van de bijzondere
beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg (zie document KB
nr. 78).
Ongeacht de verschillen in benaming en mate van detail in oplijsting zien we dat er tussen
een MBO4 verpleegkundige en een HBO5 verpleegkundige geen verschil is met
betrekking tot het aantal verpleegkundige technische handelingen die men mag uitvoeren.
We benadrukken echter wel dat er vaak in Nederland op organisatieniveau vastgelegd
wordt wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Doordat het in Nederland
niet in detail uitgeschreven staat (zoals in KB nr. 78 in Vlaanderen), is het de taak van de
zorginstelling zelf om te bepalen wie welke voorbehouden handelingen mag treffen. Op
zorgorganisatieniveau heeft men hiervoor vaak protocollen vastgelegd.

Verantwoordelijkheden en complexiteit taken
Een ander mogelijk verschil tussen de opleiding in Vlaanderen en die in Nederland kan
het verschil in verantwoordelijkheden en complexiteit in taken zijn (zie tabel 9). Een HBO5
verpleegkundige is meebepalend en medeverantwoordelijk in de keuze, de coördinatie en
de uitvoering van basiszorg en verpleegkundige interventies op zorgvragerniveau.
Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de toevertrouwde medische
handelingen. Een MBO4 verpleegkundige is verantwoordelijk voor haar eigen werk,
waaronder het bekwaam uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en voor de
interventies die zij zelf inzet. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de wijze waarop
ze de zorgverlening coördineert en draagt ze gedeelde verantwoordelijkheid voor het
resultaat van het werk van anderen. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid kunnen
we geen duidelijke verschillen identificeren tussen de verschillende
opleidingen.
Als we kijken naar de complexiteit van de taken zien we echter wel verschillen tussen de
twee opleidingen. Volgens de leerplannen moet een HBO5 verpleegkundige de zorg
zelfstandig uitvoeren in laag-complexe zorgsituaties en onder toezicht in midden-complexe
zorgsituaties. Een MBO4 verpleegkundige, daarentegen, werkt in gemiddeld tot hoogcomplexe situaties waarbij ze te maken krijgt met situaties waarbij de gezondheidstoestand
van de zorgvrager snel kan veranderen. Op papier lijkt het dus dat een MBO4
verpleegkundige in hoger complexe situaties werkt dan een HBO5
verpleegkundige.
We maken echter 2 belangrijke kanttekeningen hierbij. Ten eerste zien we dat de
mate van complexiteit waarmee een verpleegkundige te maken krijgt op de werkvloer sterk
afhankelijk is van verschillende factoren.
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Zo kan de schaarste op de arbeidsmarkt er vaak toe leiden dat een HBO5
verpleegkundige in hoog-complexe situaties werkt of is ze door ervaring bekwaam om in
deze complexe situaties te werken. Ten tweede zien we dat er vaak verwarring bestaat bij
de definitie van complexiteit van de situaties. In bijlage B hebben we een richtlijn
opgenomen voor het bepalen van de complexiteit van zorg. Hieruit blijkt dat de
complexiteit van zorg afhankelijk is van een veelvoud aan factoren zoals de stabiliteit van
de zorgsituatie, de kans op risicovolle situaties, de mate van multidisciplinaire
samenwerking, etc.
Zoals besproken in hoofdstuk 3 verschillen bachelors verpleegkunde enerzijds, en HBO5
verpleegkundigen/MBO4 verpleegkundigen anderzijds in zowel Nederland als
Vlaanderen in de mate van complexiteit van de handelingen. De mate van verschil in deze
complexiteit is een belangrijke differentiator in het opstellen van de nieuwe
beroepsprofielen in Nederland15. Zoals blijkt uit het rapport van V&VN
“Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging; rapport stuurgroep over
de beroepsprofielen en de overgangsregeling” definiëren ze de (MBO) verpleegkundige
als een verpleegkundige die een verpleegkundige diagnose opstelt en verpleegkundige

zorg, verzorging en psychosociale begeleiding verleent in zorgsituaties met beperkte
complexiteit, volgens protocollen en richtlijnen. Merk op dat dit verschilt ten opzichte van
de huidige omschrijving (zie tabel 9). Het valt echter buiten de scope van deze opdracht
om verder in detail te gaan op deze toekomstige beroepsprofielen.

15

en is in de Vlhora werkgroep ook een belangrijk aspect bij het opstellen van de DLR’s in Vlaanderen.
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Tabel 9
Verantwoordelijkheden en complexiteit taken

HBO5 verpleegkundige (VL)
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om op professionele wijze
verpleegkundige zorg te verlenen. Dat houdt in
dat de zorg aangepast wordt aan het specifieke
van de zorgcategorie van de zorgvrager.
Hij is meebepalend en medeverantwoordelijk in
de keuze, de coördinatie en de uitvoering van
basiszorg en verpleegkundige interventies op
zorgvragerniveau. Hij voert de zorg zelfstandig uit
in
zorgvragergebonden
laag-complexe
zorgsituaties en onder toezicht in middencomplexe
zorgsituaties.
Hij
is
tevens
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
toevertrouwde medische handelingen.
Binnen module 1 (initiatie verpleegkunde) en
module 2 (verpleegkundige basiszorg) zijn de
taken niet-complexe zorgsituaties. In de derde
modules (oriëntatie algemene gezondheidszorg
en oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en
ouderenzorg) wordt de student geëvalueerd in
laag-complexe zorgsituaties.
Na de opleiding voert hij zelfstandige zorg uit in
laag-complexe zorgsituaties en onder toezicht in
midden-complexe zorgsituaties.

MBO4 verpleegkundige (NL)
De MBO verpleegkundige werkt in
midden- tot hoog-complexe situaties. Zij
krijgt te maken met situaties waarbij de
(psychische) gezondheidstoestand van de
zorgvrager snel kan veranderen; situaties
waarbij intensieve behandeling, therapie
of medicatie wordt toegepast; meerdere
ziekten en beperkingen elkaar (sterk)
beïnvloeden; situaties waarbij meerdere
disciplines betrokken zijn; situaties die
afhankelijk zijn van beperking en
draagkracht van de zorgvrager en andere
betrokkenen.

De MBO verpleegkundige voert haar
werkzaamheden
zelfstandig
uit
in
afstemming met betrokkenen bij de
zorgverlening.
Zij
lost
zelfstandig
knelpunten op en bespreekt knelpunten zo
nodig met het (multidisciplinair) team of
haar leidinggevende. Wanneer nodig
consulteert zij deskundigen. Zij is
verantwoordelijk voor haar eigen werk,
waaronder het bekwaam uitvoeren van
verpleegtechnische handelingen, en voor
de interventies die zij zelf inzet. Ook is zij
verantwoordelijk voor de wijze waarop ze
de zorgverlening coördineert en draagt ze
gedeelde verantwoordelijkheid voor het
resultaat van het werk van anderen.

Stage
Zowel in Vlaanderen als in Nederland vormen stages een essentieel onderdeel van de
opleiding tot verpleegkundige. In Vlaanderen nemen ze de helft van de studietijd in, terwijl
dit in Nederland 40% (BOL-opleiding) of 75% (BBL) is16.
Met betrekking tot het aandeel stage in de opleiding zien we dat men bij een HBO5opleiding meer stage krijgt dan bij een MBO4-opleiding (BOL). Echter, zoals reeds
vermeld, duurt de HBO5-opleiding drie jaar en de MBO4-opleiding 4 jaar waardoor men
in een MBO4-opleiding in absolute termen meer uren stage heeft dan in een HBO5opleiding.

16 BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je voor het overgrote deel van de opleiding op school te
vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL-studie betekent een combinatie van
werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.
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Tabel 10
Stage

HBO5 verpleegkundige (VL)
Stages zijn een essentieel onderdeel
van de opleiding tot gegradueerd
verpleegkundige. Ze nemen de helft
van de studietijd in (2300 uur).

MBO4 verpleegkundige (NL)
Volg je de BOL, dan ben je ongeveer 60%
van de tijd op school en 40% van de tijd loop
je stage. De stageperioden bestaan uit
blokken van 10 weken. De eerste
stageperioden zijn bedoeld om je te
oriënteren op de verschillende werkvelden in
de zorgsector. Tijdens die perioden word je
begeleid door een praktijkbegeleider uit de
instelling en een docent van school. Je komt
elke stageperiode op school voor één of
meer terugkomdagen om je ervaringen uit te
wisselen met medestudenten.
Volg je de BBL, dan beslaat het
praktijkgedeelte minimaal twee derde van je
opleiding.

Bron: ZOWE/Vesaliusinstituut (VL) en Hoornbeeckcollege (NL).

Diploma/getuigschrift
Zowel in Vlaanderen als in Nederland ontvangt men na de opleiding de titel van
verpleegkundige. Beide diploma’s zijn Europees erkend en Europees uitwisselbaar. Bij het

afstuderen in Nederland word je als verpleegkundige ook geregistreerd in het BIGregister17. Om als verpleegkundige in het buitenland tewerkgesteld te kunnen worden,
moet je wel steeds een visum kunnen voorleggen waarin aangetoond wordt dat je
buitenlands diploma erkend wordt.

17

Voor meer informatie rond BIG: https://www.bigregister.nl/
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Tabel 11
Mate waarin men een diploma of getuigschrift krijgt

HBO5 verpleegkundige (VL)
Bij het slagen van een module krijg je telkens
een deelcertificaat.
Als je het deelcertificaat van de module
‘Initiatie Verpleegkunde’ en ‘Verpleegkundige
Basiszorg’ bezit, kun je je laten registreren als
zorgkundige. Dit kan je onder meer van pas
komen indien je als jobstudent in de
verzorgende sector wilt werken.
Als je alle modules succesvol doorlopen hebt,
krijg je het ‘diploma van gegradueerde in de
verpleegkunde’. Dit diploma, afgeleverd door
de Vlaamse Gemeenschap, geeft recht op de
beroepstitel van ‘gegradueerd verpleegkundige’. Daar de opleiding voldoet aan de
Europese richtlijn, is het diploma Europees
uitwisselbaar.

MBO4 verpleegkundige (NL)
Diploma verpleegkundige (niveau
MBO4), 4 mogelijke profielen:
1) MBO verpleegkundige ziekenhuis
2) MBO verpleegkundige verpleegen verzorgingshuizen en thuiszorg
(VVT)
3) MBO verpleegkundige geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)
4) MBO verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
Bij het behalen van dit diploma word
je automatisch in het BIG-register
opgenomen en voldoet men aan de
Europese richtlijn waardoor het
diploma Europees uitwisselbaar is.

Waar kan men terecht op de arbeidsmarkt?
Afgestudeerde verpleegkundigen komen in Vlaanderen en Nederland ongeveer in
dezelfde sectoren terecht (zie tabel 12). Vaak start men in de sector waarin men de laatste
stage gedaan heeft. In Nederland impliceert dit dat er verschillende uitstromen zijn als
verpleegkundige. Dit betekent echter niet dat men in geen andere sector tewerkgesteld
kan worden.
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Tabel 12
Waar kan men terecht op de arbeidsmarkt?

HBO5 verpleegkundige (VL)
Als verpleegkundige biedt het werkveld tal
van mogelijkheden:
- universitaire ziekenhuizen;
- algemene ziekenhuizen;
- psychiatrische instellingen;
- poliklinieken;
- thuisverpleging;
- revalidatiecentra;
- kinderdagverblijven;
- woon- en zorgcentra;
- gehandicapteninstellingen;
- vakantiecentra;
- farmaceutische industrie;
- buitenland, …

MBO4 verpleegkundige (NL)
Als MBO verpleegkundige verleen je de
dagelijkse zorg aan mensen die dit vanwege
ziekte of functiebeperkingen nodig hebben. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan patiënten in een
ziekenhuis, mensen met een psychiatrische ziekte,
mensen met lichamelijke en/of verstandelijke
beperkingen, ouderen, zwangere vrouwen,
kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen.
Na afronding van de opleiding kun je in alle
soorten zorginstellingen gaan werken, zoals
verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen. Daar
voer je allerlei verpleegkundige handelingen uit.
Wat je taken precies zijn, is afhankelijk van de
soort instelling waar je werkzaam bent, maar je
kunt denken aan het toedienen van medicijnen,
het geven van injecties of het aanleggen van een
infuus.
Je kunt in zeer veel functies terecht, zoals:
- wijkverpleegkundige;
- verpleegkundige ouder- en kindzorg;
- psychiatrisch verpleegkundige;
- woonbegeleider.
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Verdere studiemogelijkheden
Na de opleiding als HBO5 verpleegkundige kan men via een brugopleiding van 150
studiepunten bachelor verpleegkundige worden. Je kan je diploma van bachelor in de
verpleegkunde in twee en een half jaar behalen. Zowel pas afgestudeerden als
verpleegkundigen met al enige ervaring doorlopen dit traject brugopleiding. Het
programma bestaat uit een gemeenschappelijk deel, aangevuld met een aantal
keuzevakken volgens eigen interesse.
Na de MBO4-opleiding als verpleegkundige kan men ook doorstromen tot bachelor
verpleegkunde. De opleiding tot bachelor duurt normaal 4 jaar, maar als MBO4
verpleegkundige heb je recht op vrijstellingen. Het exacte aantal vrijstellingen wordt
meestal bepaald via een gesprek met de opleidingsinstelling.
We kunnen dus besluiten dat er ook hier geen grote verschillen op te merken zijn tussen
beide opleidingen.
Tabel 13
Verdere studiemogelijkheden

HBO5 verpleegkundige (VL)
Met een graduaatdiploma van het HBO
kan je meestal via een verkort traject
doorstromen naar een inhoudelijk
verwante professionele bachelor. Het
exacte aantal studiepunten dat zo’n
aanvultraject
omvat
verschilt
al
naargelang je vooropleiding en mogelijks
ook per hogeschool. Hogescholen kunnen
bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald
resultaat behaald hebben in het HBO of je
graduaatdiploma behaald hebben in
hetzelfde samenwerkingsverband. Dit
traject kan flexibel worden georganiseerd
(bv. afstandsonderwijs).

MBO4 verpleegkundige (NL)
Men kan doorstromen naar een hbo-opleiding
verpleegkunde. Daarnaast kun je je specialiseren
in diverse richtingen. Na het volgen van interne
of aanvullende opleidingen, kan je bijvoorbeeld
gaan werken als intensive care verpleegkundige,
ambulanceverpleegkundige,
kinderverpleegkundige of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Maar ook meer leidinggevende functies,
zoals praktijkopleider, coördinator of hoofdverpleegkundige behoren tot de mogelijkheden.

Besluit
Bij het vergelijken van de competenties en afstudeerprofielen voor de studierichting MBO4
verpleegkunde in Nederland en HBO5-verpleegkunde in Vlaanderen stellen we vast dat
er slechts beperkte verschillen bestaan. De verschillen die tijdens dit onderzoek
geïdentificeerd zijn, overstemmen de gelijkenissen tussen beide opleidingen niet.
Het eerste verschil tussen beide richtingen is de verschillende Europese
kwalificatienormering. De verpleegkundige opleiding in Nederland wordt op niveau 4
geschaald, terwijl de opleiding in Vlaanderen niveau 5 toegewezen krijgt. Op basis van
deze Europese normering zou men dus aanvankelijk verwachten dat de verpleegkundige
(HBO5-niveau) in Vlaanderen een hoger niveau zou hebben dan de verpleegkundigen
(MBO4) in Nederland. Echter, uit het onderzoek blijkt dat er amper verschillen bestaan
tussen beide opleidingen. Een interessant vervolgonderzoek zou erin kunnen bestaan om
in detail te analyseren hoe beide richtingen de Europese normering toegewezen gekregen
hebben.
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Een tweede verschil tussen beide opleidingen heeft betrekking tot de leeftijd waarin
men aan de opleiding begint en wanneer men afgestudeerd is (duurtijd opleiding). De
MBO4-opleiding in Nederland maakt deel uit van het middelbaar beroepsonderwijs voor
leerlingen van 16 jaar en duurt vier jaar (20 jaar). In deze opleiding krijgt men zowel
algemene als beroepsgerichte vakken. De HBO5-opleiding in Vlaanderen maakt deel uit
van het hoger beroepsonderwijs. Om toegelaten te worden tot een HBO5 verpleegkunde
opleiding moet je voldaan hebben aan de leerplicht en dus 18 jaar of ouder zijn. Dit
impliceert dat de HBO5-studenten minstens 18 jaar oud zijn als ze starten met de
driejarige opleiding en ten minste 21 jaar zijn bij het afstuderen. Een MBO4
verpleegkundige kan dus 1 jaar sneller de titel van verpleegkundige krijgen.
Een derde verschil tussen beide opleidingen ligt in het aantal stage-uren. In
Vlaanderen nemen ze de helft van de studietijd in, terwijl dit in Nederland 40% en 70% is
voor respectievelijk de BOL-opleiding en de BBL-opleiding. Met betrekking tot het aandeel
stage in de opleiding zien we dat men bij een HBO5-opleiding meer stage krijgt dan bij
een MBO4-opleiding (BOL). Echter, zoals reeds vermeld, duurt de HBO5-opleiding drie
jaar en de MBO4-opleiding 4 jaar waardoor men in een MBO4-opleiding in absolute
termen meer uren stage heeft dan in een HBO5-opleiding.
Een vierde verschil tussen beide opleidingen heeft betrekking tot de vereiste
kerncompetenties. De kerncompetenties die een MBO4 verpleegkundige moet machtig
zijn op het einde van de opleiding zijn ongeveer dezelfde als deze van een HBO5
verpleegkundige. Er is echter 1 bepaalde kerncompetentie die expliciet opgenomen is in
het curriculum van MBO4 die niet opgenomen is bij de HBO5-opleiding. In Nederland
richt men zich tijdens de opleiding ook op het begeleiden van nieuwe collega’s, stagiairs
en/of vrijwilligers. Bij de HBO5-opleiding schenkt men hier geen specifieke aandacht aan,
maar dit impliceert uiteraard niet dat men dit op de werkvloer niet actief doet.
Een vijfde verschil tussen beide opleidingen heeft betrekking tot de complexiteit waarin
men verpleegkundige zorg uitvoert. Volgens de leerplannen moet een HBO5
verpleegkundige de zorg zelfstandig uitvoeren in laag-complexe zorgsituaties en onder
toezicht in midden-complexe zorgsituaties. Een MBO4 verpleegkundige, daarentegen,
werkt in midden- tot hoog-complexe situaties waarbij ze te maken krijgt met situaties
waarbij de gezondheidstoestand van de zorgvrager snel kan veranderen. Op papier lijkt
het dus dat een MBO4 verpleegkundige in hoger complexe situaties werkt dan een HBO5
verpleegkundige. We moeten hierbij echter wel 2 belangrijke kanttekeningen maken.
Ten eerste zien we dat de mate van complexiteit waarmee een verpleegkundige te maken
krijgt op de werkvloer sterk afhankelijk is van verschillende factoren. Zo kan de schaarste
op de arbeidsmarkt er vaak toe leiden dat een HBO5 verpleegkundige in hoog-complexe
situaties werkt of is ze door ervaring bekwaam om in deze complexe situaties te werken.
Daarnaast kan een specifieke organisatie bepalen dat een MBO4 verpleegkundige enkel
in laag- tot midden-complexe situaties mag handelen. Ten tweede zien we dat er vaak
verwarring bestaat bij de definitie van complexiteit van de situaties. De complexiteit van
zorg is afhankelijk van een veelvoud aan factoren zoals de stabiliteit van de zorgsituatie,
de kans op risicovolle situaties, de mate van multidisciplinaire samenwerking, etc.
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5. Grensoverschrijdende mobiliteit
In dit hoofdstuk bespreken we enkele aspecten die de grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit tussen beide opleidingen kunnen bevorderen. In eerste instantie
vergelijken we enkele vacatures voor verpleegkundigen tussen Vlaanderen en Nederland
en gaan we na in welke mate men hiervoor in aanmerking komt. Om een zo volledig
mogelijk beeld te maken, kijken we ook naar vacatures voor hogere profielen (bachelor).
In tweede instantie bespreken we dan enkele aspecten die bevorderend kunnen werken
voor een hogere grensoverschrijdende mobiliteit.

Vlaamse vacatures voor verpleegkundigen
Onderstaand tonen we 3 vacatures voor verpleegkundigen in Vlaanderen. Bij de eerste
twee vacatures (verpleegkundige operatiekwartier, verpleegkundige neurologie) kan men
zowel als HBO5 verpleegkundige als bachelor-verpleegkundige solliciteren. Dit illustreert
de discussie uit hoofdstuk 3 waarbij er omschreven staat dat men op de werkvloer vaak
ziet dat zowel HBO5 verpleegkundigen als bachelor verpleegkundigen naast elkaar
werken. Echter, in de derde vacature (verpleegkundige spoedgevallen) vraagt men
expliciet naar een bachelor verpleegkunde omdat men in deze positie vaak moet handelen
in hoog-complexe situaties. Deze vacature illustreert de bespreking hierboven waarbij men
een bachelor verpleegkundige ziet als iemand die in staat moet zijn om in hoog-complexe
situaties correct te handelen.
Gezien de gevraagde profielvereisten en het besproken profiel van een MBO4
verpleegkundige, is er geen enkele reden om te veronderstellen dat een MBO4
verpleegkundige niet in aanmerking zou komen voor de eerste 2 vacatures. Doordat men
in de derde vacature een hoger profiel vraagt, zou een MBO4 verpleegkundige hiervoor
niet in aanmerking komen 18.

Nederlandse vacatures voor verpleegkundigen
Onderstaand tonen we 3 vacatures voor verpleegkundigen in Nederland. In lijn met de
vacatures voor Vlaanderen zien we dat er twee vacatures (vacatures 1 en 2) zijn waarop
zowel MBO4 verpleegkundigen als bachelor verpleegkundigen kunnen solliciteren.
Echter, bij de tweede vacature van wijkverpleegkundige vragen ze een ervaren MBO4
verpleegkundige en geen startende MBO4-verpleegkundige. De reden hiervoor is dat men
vandaag voor de wijkverpleging aan functiedifferentiatie mag doen (zie discussie bij
hoofdstuk 3). In Nederland mag een wijkverpleegkundige de verpleegkundige
indicatiestelling doen waarbij men samen met de zorgvrager kijkt welke zorg men nodig
heeft. Deze functie wordt hoofdzakelijk ingenomen door bachelors verpleegkunde, al zijn
er uitzonderingen waarbij een MBO4 verpleegkundige hiervoor in aanmerking komt door
ervaring19. In de derde vacature vraagt men expliciet naar een bachelor verpleegkunde
en heeft men een voorkeur voor een master. Voor deze functie zal een MBO4
verpleegkundige niet kunnen kandideren.

18

Zoals hierna kort besproken zal worden, is het ook van belang of een MBO4-diploma in Vlaanderen aanvaard
zal worden en met welk profiel men dit zal gelijkstellen.

19

Voor meer informatie rond functiedifferentiatie voor wijkverpleegkundigen, zie hier
https://www.venvn.nl/Artikelen/ID/823099/VVN-indiceren-door-hbo-verpleegkundigen-vanaf-2018
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Gezien de gevraagde profielvereisten en het besproken profiel van een HBO5
verpleegkundige is er ook hier geen enkele reden om te veronderstellen dat een HBO5
verpleegkundige niet in aanmerking zou komen voor de eerste vacature. Bij de tweede
vacature zal een HBO5 verpleegkundige moeten kunnen aantonen dat hij de nodige
ervaring heeft. Voor de derde vacature zal een HBO5 verpleegkundige
hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komen.
De derde vacature voor Verpleegkundig Specialist Hart Hulp is echter wel een mooi
voorbeeld dat er initiatieven zijn voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Zo krijgt men
vergoedingen voor tunnelkosten voor de Westerscheldetunnel of Liefkeshoektunnel, wat
impliceert dat men ook mensen van over de grens als kandidaat ziet.

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderen
Het inzicht verschaffen in de gelijkenissen en verschillen in competenties tussen beide
opleidingen is slechts 1 middel om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.
Uit onze gesprekken met opleidingsverantwoordelijken en werkgevers uit de grensstreek
leren we dat er een breed scala aan redenen bestaat waardoor werkzoekenden minder
instromen in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarom staan we tot slot van dit
onderzoek nog even heel kort stil bij andere factoren die de grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit bevorderen. We maken hierbij een onderscheid tussen de aanbodzijde
(i.e. de verschillende opleidingen) en de vraagzijde (i.e. de werkgevers en institutioneel
kader).

Aanbodfactoren
Men kan reeds in de verschillende opleidingen tot verpleegkundige stappen ondernemen
om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen. Een essentieel onderdeel van
beide opleidingen tot verpleegkunde zijn de stages. Door grensoverschrijdende
stages actief te promoten en te ondersteunen, kan men de stap naar een
grensoverschrijdende werkgever kleiner maken. De studenten verpleegkunde hebben
reeds ervaring opgedaan in het andere land, waardoor men misschien sneller de stap zou
zetten naar een buitenlandse werkgever.
In lijn met deze argumentatie kan het een goed idee zijn om de samenwerking tussen
Nederlandse en Vlaamse scholen die de opleiding verpleegkunde aanbieden
te verankeren. Door dergelijke samenwerkingsverbanden worden meerdere voordelen
gecreëerd. Eerst en vooral doet de student ervaring op in het andere land en leert men de
cultuur en type organisaties kennen. Daarnaast leidt zo’n samenwerkingsverband er ook
toe dat potentiële werkgevers gerust kunnen zijn dat het niveau tussen de Nederlandse
opleiding gelijk is aan deze in Vlaanderen, en omgekeerd. Een mooi voorbeeld van zo’n
samenwerking ziet men bij de opleiding verpleegkunde en verloskunde van HZ University
of Applied Sciences en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen20.
Tijdens de vele gesprekken en het klankbordmoment van dit onderzoek kwam het imago
van een verpleegkundige ook steeds sterk naar voor. Hieruit blijkt dat het imago van
verpleegkundige vaak niet goed is waardoor de instroom van studenten te beperkt is; wat
zich uiteraard ook vertaalt in minder arbeidskrachten na de studies. Men geeft aan dat
men reeds veel inspanningen doet om het imago van verpleegkundigen te verbeteren,
maar dat men daar niet altijd even succesvol in is. Gezamenlijke acties tussen werkgevers
en scholen om dit imago op te krikken blijken noodzakelijk.

20

Zie: https://hz.nl/opleidingen/verpleegkunde-verloskunde
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Vraagfactoren
Zoals hierboven beschreven voldoen zowel de MBO4-opleiding als de HBO5-opleiding
aan de Europese norm en is het diploma van verpleegkundige Europees erkend waardoor
men in een ander Europees land als verpleegkundige kan werken. Bij het afstuderen in
Nederland word je als verpleegkundige ook geregistreerd in het BIG-register21.
Om als verpleegkundige in het buitenland tewerkgesteld te kunnen worden, moet je wel
steeds een visum kunnen voorleggen waarin aangetoond wordt dat je als verpleegkundige
mag werken. Om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen, zou men dit
proces van het verkrijgen van een visum zo gemakkelijk mogelijk moeten
maken waardoor men met een minimale inspanning tewerkgesteld kan worden over de
landsgrenzen heen. In Vlaanderen kan men een visum aanvragen bij het Agentschap Zorg
& Gezondheid. Na het verkrijgen van dit visum kan een MBO4-verpleegkundige aan de
slag als verpleegkundige in Vlaanderen. Dit visum is een attest waaruit blijkt dat men het
beroep van verpleegkundige mag uitoefenen. Uit onze gesprekken en emailverkeer blijkt
dat zowel MBO4-verpleegkundigen als bachelor verpleegkundige een visum kunnen
ontvangen om in Vlaanderen als verpleegkundige te werken. Dit is ook het geval om als
Vlaamse verpleegkundige in Nederland te werken.
Naast een vlot proces van het verkrijgen van een visum kan het niveau van erkenning
van diploma een andere belangrijke factor zijn om de arbeidsmobiliteit te bevorderen.
Doordat de MBO4- en HBO5-opleidingen een verschillend EFQ-kwalificatie hebben (4
vs. 5) is het in eerste instantie niet duidelijk op welk niveau de opleidingen erkend zullen
worden. Ondanks dat een MBO4 verpleegkundige amper verschilt van een HBO5
verpleegkundige is het a-priori niet vastgelegd dat men een MBO4-opleiding in
Vlaanderen gelijkstelt aan de HBO5-opleiding. In Vlaanderen staat NARIC in voor deze
erkenning; in Nederland is dit NUFFIC22. Dit niveau van erkenning kan een belangrijke
factor zijn in Vlaanderen omdat men in Vlaanderen voornamelijk verloont op basis van
diploma terwijl men in Nederland verloont op basis van uitgevoerde taken. Indien een
MBO-4 verpleegkundige erkend wordt op niveau 4 (i.e. secundair onderwijs) kan de
verloning lager liggen dan een HBO5 verpleegkundige. We hebben tijdens het onderzoek
een aanvraag ingediend bij NARIC om dit proefondervindelijk te testen, maar hebben
tijdens het schrijven van dit rapport nog geen antwoord hierop mogen ontvangen.23 Het
is echter wel belangrijk om te vermelden dat er geen erkenning noodzakelijk is van het
diploma om aan de slag te kunnen als verpleegkundige. Het verkrijgen van een visum is
een voldoende voorwaarde.
De verloning bij beide type opleidingen is een andere factor die de grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit kan beïnvloeden. Indien de verloning tussen beide profielen te sterk
verschillend is van elkaar zal dit de mobiliteit beïnvloeden. In Nederland wordt een MBO4
verpleegkundige
gemiddeld
verloont
volgens
het
FWG-45
barema
(functiewaarderingssysteem) waarbij het bruto maandloon bij starters vastgelegd is op
2.144 euro en maximaal 3.072 euro bedraagt24. In Vlaanderen werkt men vaak met het
Paritair Comite 330 waarbij een HBO5 verpleegkundige een startloon heeft van 2.139

21

Voor meer informatie rond BIG: https://www.bigregister.nl/

22

NARIC: http://naricvlaanderen.be/ NUFFIC: https://www.nuffic.nl/

23 Echter, uit emailverkeer met AHOVOKS bleek dat bij de toekenning van het visum aan een MBO4-verpleegkundige

het Agentschap Zorg & Gezondheid een MBO4-verpleegkundige gelijkschakelt met een HBO5-verpleegkundige. Het
is echter tijdens het schrijven van dit onderzoek niet duidelijk of NARIC dit ook doet.
24

Zie hier voor alle FWG-schalen: https://www.nvzziekenhuizen.nl/_library/37218/7.1.1%20Salarisschalen%20per%201-7-2018%20(1).pdf
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euro en een maximum brutoloon van 3.528 euro25. Het ligt buiten het bestek van deze
opdracht om in detail te berekenen of het nettoloon van beide opleidingen sterk verschilt
tussen beide opleidingen bij grensoverschrijdende arbeid. Indien het verschil tussen beide
te groot blijkt te zijn, is dit nadelig voor de grensoverschrijdende mobiliteit.
Naast deze monetaire verschillen blijft het verschil in culturele en institutionele
achtergrond ook een belangrijke factor die de grensoverschrijdende mobiliteit kan
beïnvloeden.

25

Zie: http://www.som.be/site/public/store/Service/Baremas/WBarema330ZH-2017_06.pdf
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6. Algemeen besluit
Om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen, is het belangrijk om inzicht
te krijgen in de verworven competenties binnen Vlaamse en Nederlandse opleidingen die
toeleiden tot knelpuntberoepen. Bij het vaststellen van verschillen kunnen vervolgens
inspanningen geleverd worden om door aanvullende opleiding deze verschillen te helpen
overbruggen. In dit onderzoek werd de MBO4-opleiding in Nederland en de HBO5opleiding in Vlaanderen tot verpleegkundige vergeleken.
Hierbij bekeken we in eerste instantie binnen de leerplannen en kwalificatiedossiers van
de opleidingen welke algemene en specifieke kennis en competenties de scholen
nastreven met de opleiding. Deze competenties zorgen ervoor dat diegenen die de
opleiding succesvol beëindigen, in staat zijn om het knelpuntberoep en eventueel daaraan
gerelateerde beroepen zelfstandig uit te oefenen. In een individueel gesprek met enkele
scholen werden de competenties verder besproken en via een groepsgesprek met
verantwoordelijken voor de opleiding binnen de geselecteerde scholen en werkgevers
werden de verschillen verder onderzocht.
Bij het vergelijken van beide opleidingen stellen we vast dat er slechts beperkte
verschillen bestaan. De verschillen die tijdens dit onderzoek geïdentificeerd zijn,
overstemmen de gelijkenissen tussen beide opleidingen niet. Er werden 5 verschillen
geïdentificeerd. Het eerste verschil tussen beide richtingen is de verschillende
Europese kwalificatienormering. De verpleegkundige opleiding in Nederland wordt
op niveau 4 geschaald, terwijl de opleiding in Vlaanderen niveau 5 toegewezen krijgt. Een
tweede verschil tussen beide opleidingen heeft betrekking tot de leeftijd waarin men
aan de opleiding begint en wanneer men afgestudeerd is (duurtijd opleiding). De
MBO4-opleiding in Nederland maakt deel uit van het middelbaar beroepsonderwijs voor
leerlingen van 16 jaar en duurt vier jaar (tot 20 jaar). De HBO5-opleiding in Vlaanderen
duurt drie jaar en men kan hier pas toegelaten worden op 18 jaar. Een MBO4
verpleegkundige kan dus 1 jaar sneller de titel van verpleegkundige krijgen. Een derde
verschil tussen beide opleidingen ligt in het aantal stage-uren. In Vlaanderen nemen
ze de helft van de studietijd in, terwijl dit in Nederland 40% en 70% is voor respectievelijk
de BOL-opleiding en BBL-opleiding. In relatieve termen heeft men meer stage in een
HBO5-opleiding. Echter, doordat de opleiding in Nederland 4 jaar duurt, heeft men in
absolute termen meer stage in Nederland. Een vierde verschil tussen beide opleidingen
heeft betrekking tot de vereiste kerncompetenties. In Nederland richt men zich tijdens
de opleiding ook op het begeleiden van nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers. Bij
de HBO5-opleiding schenkt men hier geen specifieke aandacht aan, maar dit impliceert
uiteraard niet dat men dit op de werkvloer niet actief doet. Een vijfde verschil tussen
beide opleidingen heeft betrekking op de complexiteit waarin men verpleegkundige zorg
uitvoert. Volgens de leerplannen moet een HBO5-verpleegkundige de zorg zelfstandig
uitvoeren in laag-complexe zorgsituaties en onder toezicht in midden-complexe
zorgsituaties. Een MBO4 verpleegkundige, daarentegen, werkt in midden- tot hoogcomplexe situaties waarbij ze te maken krijgt met situaties waarbij de gezondheidstoestand
van de zorgvrager snel kan veranderen. Op papier lijkt het dus dat een MBO4
verpleegkundige in hoger complexe situaties werkt dan een HBO5 verpleegkundige.
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat er zich zowel binnen Nederland als Vlaanderen
een bepaalde probleemstelling voordoet. In beide landen zien we dat er twee andere
opleidingen resulteren in dezelfde functietitel van verpleegkundige. In Nederland leiden
zowel de opleiding van MBO4 verpleegkundige (EQF 4) als de bacheloropleiding (EQF
6) tot de functietitel van verpleegkundige. In Vlaanderen zien we eenzelfde vaststelling met
de HBO5-opleiding (EQF 5) en de bacheloropleiding (EQF 6).
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Zowel in de verschillende opleidingen als op de werkvloer leidt dit vaak tot verwarrende
situaties waarbij men geen duidelijke functieverschillen heeft tussen de twee opleidingen
die Europees verschillend ingeschaald zijn. Om een inzicht te krijgen tussen de verschillen
tussen een MBO4-opleiding (NL) en een HBO5-opleiding (VL) was het vaak nuttig om
binnen hetzelfde land de twee verschillende opleidingen met elkaar te vergelijken (HBO5
vs. bachelor en MBO4 vs. bachelor).
Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat er zowel in Nederland als in Vlaanderen
grondig nagedacht wordt om het verschil tussen de verschillende opleidingen binnen elk
land duidelijker te vertalen in verschillende functietitels en/of taken en bevoegdheden. Zo
wil men in Nederland tegen 2019 twee nieuwe functietitels in het leven roepen die een
duidelijk verschil maken tussen een MBO verpleegkundige (“verpleegkundige”) en een
bachelor verpleegkundige (“regieverpleegkundige”). Afhankelijk van de functietitel zal
men verschillende taken en bevoegdheden toegewezen krijgen waardoor het verschil
tussen beide opleidingen duidelijk wordt voor zowel de werkgever als de werknemer. Een
gelijkaardige oefening vindt momenteel plaats in Vlaanderen (Vlhora werkgroep
verpleegkunde) waarbij men het verschil tussen een HBO5 verpleegkundige en een
bachelor verpleegkundige meer in detail wil beschrijven. Deze evoluties zullen het profiel
van verpleegkundige sterk beïnvloeden in de toekomst en daarom vonden we het ook
interessant om deze ontwikkelingen reeds mee te geven in dit onderzoek. Doordat de
gesprekken hieromtrent nog volop bezig zijn, zou het interessant zijn om binnen enkele
jaren een gelijkaardig onderzoek op te zetten.

_________________________
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7. Bijlagen
A. Subcompenties HBO5-verpleegkundige
Kerncompetentie 1:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om gegevens over het menselijk functioneren, de ziekteverschijnselen en reacties op ziekte(n) en de
behandeling ervan over en bij de zorgvrager systematisch te verzamelen en te rapporteren.
Initiatie verpleegkunde
Je verzamelt bij de zorgvrager aan de
hand van hulpmiddelen systematisch
gegevens
over
zijn
functioneren.

Zorgvrager
Observeren/interpreteren
Menselijk functioneren (functies,
structuren, activiteiten)
Privacy
Beroepsgeheim
Voorbeelden van hulpmiddelen:
observatielijst, classificatiesysteem,
vragenlijst, ...
Vakterminologie
Observatie- en beoordelingsschalen

Verpleegkundige basiszorg
Je verzamelt bij de
systematisch
gegevens
functioneren.

Systematiek/methodiek

zorgvrager
over
zijn

Oriëntatie verpleegkunde
Je verzamelt op een systematische wijze
gegevens over ziekteverschijnselen en
reacties op ziekte(n) en de behandeling
ervan bij de zorgvrager.

Pathologie en behandelwijzen
Ziektebeleving
Zelfstandig selecteren en ordenen van
gegevens

Toegepaste verpleegkunde
Je verzamelt op een systematische wijze
gegevens over ziekteverschijnselen en
reacties op ziekte(n) en de behandeling
ervan bij de zorgvrager van een
specifieke zorgcategorie.

Pathologie, onderzoek en behandelwijzen
Zorgcategorie

Je verzamelt gegevens bij de zorgvrager
via een anamnesegesprek.

Anamnesegesprek

Analyse competenties MBO4 verpleegkundige (NL) en HBO5 verpleegkundige (VL)

49

Voor het uitvoeren van de opgedragen
taken informeer je je (bij de
afdelingsverpleegkundigen en via het
verpleegdossier).

Zich informeren
Verpleegdossier
Verpleegafdeling
Organisatie van een verpleegafdeling
Basiszorg

Je informeert je betreffende de directe
patiëntenzorg bij de afdelingsverpleegkundigen en via het patiëntendossier.

Directe patiëntenzorg
Patiëntendossier
Gebruik van ICT

Je wint advies in met betrekking tot directe
patiëntenzorg bij andere gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de
zorgvrager.

Multidisciplinair en interdisciplinair team
Gezondheidswerkers
Je observeert en interpreteert lichamelijke
en gedragsmatige veranderingen bij de
zorgvrager tijdens de uitvoering van de
opgelegde taken.

Je observeert en interpreteert lichamelijke
en gedragsmatige veranderingen bij de
zorgvrager tijdens de uitvoering van jouw
werkzaamheden.

Observeren
Interpreteren
Menselijk functioneren
Mensvisie
Gezondheid en ziekte

Invloed van gezondheid en ziekte op
lichaam en gedrag
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Je rapporteert mondeling over je
observaties en over de uitvoering van de
jou opgelegde taken.

Je rapporteert schriftelijk en mondeling
over directe patiëntenzorg.

Mondeling rapporteren
Vakterminologie
Feedback

Schriftelijk en mondeling rapporteren
Gebruik van ICT

Je rapporteert relevante gegevens over de
toestand en behoeften van de zorgvrager
aan gezondheidswerkers betrokken bij de
zorgvrager.

Gesprekstechnieken
Overleg
Overdracht
Patiëntenbespreking

Je vult registratieformulieren (eigen aan
de afdeling) in.

Je vult de door de overheid verplichte
registratieformulieren in.

Registreren
Registratieformulieren

Verplichte formulieren van de overheid
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Kerncompetentie 2:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om in samenspraak vanuit reële of potentiële verpleegproblemen, verpleegkundige zorg te plannen.
Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Je leidt uit zorgvragergegevens de
zelfzorgproblemen van een zorgvrager
af.

Je definieert, in overleg met de begeleider,
verpleegproblemen/verpleegdiagnosen bij
een zorgvrager.

Visie op zorg in samenhang met mensen wereldbeeld
Zelfzorg/zelfredzaamheid
Zelfzorgproblemen

Verpleegproblemen en verpleegdiagnosen
Visie op verpleegkunde
Classificatiesystemen

Je formuleert, in overleg met de
begeleider, doelen gerelateerd aan de
zelfzorgproblemen en ter ondersteuning bij de zorgvrager in zijn
zelfzorg.

Je formuleert, in overleg met de begeleider,
verpleegdoelen gerelateerd aan de verpleegproblemen/verpleegdiagnosen bij de zorgvrager.

Overleg
Visie op zorg
Doel(en) voor zelfzorg

Verpleegdoelen
Visie op verpleegkunde
Overleg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je definieert verpleegproblemen/verpleegdiagnosen bij een zorgvrager.

Je definieert verpleegproblemen/verpleegdiagnosen bij een zorgvrager van
een specifieke zorgcategorie en stelt
prioriteiten.

Problemen voor een multidisciplinaire
aanpak
Pathologie

Je formuleert verpleegdoelen gerelateerd aan de verpleegproblemen/verpleegdiagnosen van de zorgvrager.
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Verpleegprioriteiten

Je formuleert verpleegdoelen gerelateerd aan de verpleegproblemen/
verpleegdiagnosen van de zorgvrager
van een specifieke zorgcategorie.
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Je stelt maatregelen voor gerelateerd
aan de doelen en ter ondersteuning van
de zorgvrager in zijn zelfzorg.

Je maakt, in overleg met de begeleider,
een planning op voor de uitvoering van
de
gekozen
en
opgedragen
maatregelen bij de zelfzorg van de
zorgvrager.

Zorgplan

Je stelt aan de hand van hulpmiddelen de
gepaste verpleeginterventies voor om het
verpleegdoel bij de zorgvrager te bereiken.

Je formuleert de gepaste verpleeginterventies voor het bereiken van het
verpleegdoel bij de zorgvrager.

Hulpmiddelen voor het bepalen van
verpleeginterventies
Visie op verpleegkunde
Verpleegplan
Verpleeginterventies

Standaardverpleegplan

Je formuleert de gepaste verpleeginterventies voor het bereiken van het
verpleegdoel bij de zorgvrager van een
specifieke zorgcategorie.

Prioriteiten en alternatieven
Totaalzorg

Je maakt, in overleg met de begeleider, een
planning op voor de activiteiten in verband
met de gekozen verpleeginterventies.

Je maakt, in overleg met het team, een
planning met tijdschema op, aangepast
aan het specifieke van de zorgvrager.

Planning
Verpleegplan

Tijdschema
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Kerncompetentie 3:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om in samenspraak basiszorg uit te voeren in het kader van de totaalzorg en erover te rapporteren.
Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je helpt een zorgvrager in zijn hygiënische zorg bij ADL-dysfunctie.

Basisprincipes van zorg
Hygiënische zorg
Menselijk functioneren
Activiteiten Dagelijks Leven (ADL)
ADL-dysfuncties
Je draagt zorg voor rust en slaapcomfort
van de zorgvrager.

Rust en slaap
Basisprincipes van zorg
Zorg voor de leefomgeving
Je draagt zorg voor enterale voedsel- en
vochttoediening bij een zorgvrager
(uitgezonderd bij slikstoornissen en
sondevoeding).

Voeding
Spijsvertering
Basisprincipes van zorg

Je draagt zorg voor enterale voedsel- en
vochttoediening bij een zorgvrager, ook
bij slikstoornissen en sondevoeding.

Slikstoornissen
Sondevoeding
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Je helpt een zorgvrager met ADLdysfunctie betreffende uitscheiding.

Uitscheiding
Basisprincipes van zorg
Incontinentiematerialen
Je helpt een zorgvrager bij niet-steriele
staalafname en collectie van excreties en
secreties.

Excreties en secreties
Staalafname
Basisprincipes van zorg
Je helpt de zorgvrager bij houdings- en
mobiliteitsproblemen (eventueel gebruikmakend van technische hulpmiddelen).

Houding en mobiliteit
Til-, hef- en verplaatsingstechnieken
Hulpmiddelen
Basisprincipes van zorg
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Je voert maatregelen uit ter preventie van
infecties, lichamelijke letsels en van
decubitusletsels bij een zorgvrager zoals
voorgeschreven in het verpleegdossier.

Je formuleert maatregelen ter preventie
van infecties, lichamelijke letsels en
decubitusletsels bij een zorgvrager en
voert ze na overleg uit.

Infectie en preventie
Decubitus en preventie
Lichamelijke letsels en preventie

Basisprincipes van zorg
Overleg

Je meet en registreert parameters bij een
zorgvrager.

Parameters
Basisprincipes van zorg
In het kader van totaalzorg verleen je op
methodische wijze basiszorg aan een
zorgvrager.

Basisprincipes van zorg
Totaalzorg
Je past reanimatietechnieken toe in het
kader van eerste hulp.

Je verleent eerste hulp bij ongevallen.

Cardio-pulmonale resuscitatie
Basisprincipes van zorg

E.H.B.O.

(CPR)
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Je neemt preventieve maatregelen voor je
eigen veiligheid.

Beroepsziekten
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Kerncompetentie 4:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om verpleegkundige prestaties en door de arts toevertrouwde handelingen uit te voeren en erover te rapporteren.
Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je dient een zorgvrager orale medicatie
toe die door een verantwoordelijke is
klaargezet.

Je dient de zorgvrager medicatie toe:
intramusculair, subcutaan, percutaan,
rectaal, vaginaal, via luchtwegen en door
indruppelen.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot
medicamenteuze toediening.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot medicamenteuze toediening.

Medicatie
Medicatiegebruik
Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid
Basisprincipes van zorg

Medicatie
Medicatietoediening
Medisch rekenen
Aansprakelijkheid

Medicatiebeheer

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot het
urogenitale stelsel.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
Je dient een zorgvrager een lavement toe.

Uitscheiding
Lavement
Basisprincipes van zorg

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot het
spijsverteringsstelsel.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
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Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot het urogenitale stelsel bij een
zorgvrager
van
een
specifieke
zorgcategorie.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot het spijsverteringsstelsel bij een
zorgvrager
van
een
specifieke
zorgcategorie.
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Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot het
ademhalingsstelsel.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot huid en
zintuigen.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot het
bloedsomloopstelsel.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
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Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot het ademhalingsstelsel bij een
zorgvrager
van
een
specifieke
zorgcategorie.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot huid en zintuigen bij een zorgvrager
van een specifieke zorgcategorie.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot het bloedsomloopstelsel bij een
zorgvrager
van
een
specifieke
zorgcategorie.
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Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot het
metabolisme.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot het metabolisme bij een zorgvrager
van een specifieke zorgcategorie.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot mobiliteit.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot mobiliteit.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties uit met betrekking tot fysieke
beveiliging.

Je
voert
technisch-verpleegkundige
prestaties en door de arts toevertrouwde
medische handelingen uit met betrekking
tot fysieke beveiliging bij een zorgvrager
van een specifieke zorgcategorie.

Isolatie patiënten
Toezicht
Je verleent pre- en postnatale zorg aan
moeder en kind.

Anatomie en fysiologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
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Je bereidt de zorgvrager voor en
begeleidt hem tijdens en na onderzoek en
behandeling.

Je bereidt de zorgvrager van een
specifieke
zorgcategorie
voor
en
begeleidt hem tijdens en na onderzoek en
behandeling.

Verpleegtechnische interventies
Onderzoeken/behandelingen
Eigen rechtspositie
Je assisteert in opdracht een zorgverlener
van een andere discipline.

Anatomie en fysiologie
Pathologie
Verpleegtechnische interventies
Eigen rechtspositie
Interdisciplinaire samenwerking
Je bereidt de zorgvrager voor op en
begeleidt hem na een heelkundige
ingreep.

Je bereidt de zorgvrager van een
specifieke zorgcategorie voor op en
begeleidt hem na een heelkundige
ingreep.

Verpleegkundig handelen
Pre-, per- en post-operatieve zorgen
Info geven over heelkundige ingreep
Je signaleert dringende medische
problemen volgens procedure.

Dringende medische problemen
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Je neemt maatregelen in levensbedreigende en in crisissituaties van de
zorgvrager.

Verpleegtechnische interventies
Crisisinterventies
Levensbedreigende situaties
Eigen rechtspositie
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Kerncompetentie 5:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om met de zorgvrager een functionele (samenwerkings)relatie met effectieve communicatie aan te gaan en
daarover te rapporteren.

Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je stelt jezelf voor en informeert de
zorgvrager over de te verlenen zorg.

Je voert gelegenheidsgesprekken met de
zorgvrager.

Je voert doelgerichte gesprekken met de
zorgvrager en rapporteert hierover.

Je voert doelgerichte gesprekken met de
zorgvrager
van
een
specifieke
zorgcategorie en rapporteert hierover.

Functionele relatie
Communicatie/gespreksvaardigheden
Visie op zorg

Gelegenheidsgesprekken

Doelgerichte gesprekken
Rapportage

Rapportage aan zorgvrager

Tijdens de uitvoering van de zorg
onderhoud je respectvol contact met de
zorgvrager.

Je luistert actief naar de zorgvrager
tijdens de uitvoering van de zorg.

Communicatie
Visie op zorg
Ethiek
Respect voor levensovertuiging, culturele
verschillen, gewoonten en gebruiken
Zelfbeeld

Empathie

Je maakt met een zorgvrager haalbare
afspraken over het zorggebeuren en volgt
deze op.

Je onderhandelt met de zorgvrager over
het zorggebeuren, indien nodig.

Patiëntenrecht
Ethiek
Opvolging van afspraken
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Je pakt conflicten aan, binnen het
zorggebeuren en waarbij de zorgvrager
betrokken is.

Conflicthantering
Patiëntenrecht
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Kerncompetentie 6:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om de zorgvrager doorheen het ziekteproces te begeleiden en te coachen en daarover te rapporteren.

Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Je steunt de zorgvrager bij voorgeschreven aanpassingen voor een
gezonde leefwijze.

Je licht de zorgvrager voor en begeleidt
hem op het gebied van gezonde leefwijze.

Toegepaste verpleegkunde

Je bent de zorgvrager nabij in moeilijke
momenten.

Luisteren

Gezonde leefwijze/welzijn
Risicogedrag

Gezondheidsvoorlichting
Patiëntenvoorlichting
Je helpt de zorgvrager om zijn
gezondheid en welzijn te verbeteren.

Je doet bij de
gedragsbeïnvloeding
gezond gedrag.

zorgvrager
in functie

aan
van

Gedragsbeïnvloeding
Je traint de zorgvrager in vaardigheden
om zijn gezondheid en welzijn te
verbeteren.

Vaardigheidstraining
Je begeleidt de zorgvrager bij opname en
ontslag.

Opname en ontslag
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Je voert de voorgeschreven maatregelen
uit, ter voorkoming van het hospitalisatiesyndroom.

Je neemt zelf maatregelen om de
psychosociale gevolgen van hospitalisatie
te beperken.

Hospitalisatiesyndroom
Je licht de zorgvager in over andere
hulpverleningsmogelijkheden.

Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
Sociale kaart
Je houdt rekening met het sociale netwerk
van de zorgvrager.

Je begeleidt de zorgvrager bij het
onderhouden van een sociaal netwerk.

Sociaal netwerk
Mantelzorg
Je voert in teamverband zorg aan een
overledene uit.

Je begeleidt de zorgvrager in lijden,
sterven, rouw.

Zorg aan overledenen

Palliatieve zorg
Rouwverwerking
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Kerncompetentie 7:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om in een zorgteam te werken waarin hij de verpleegkundige zorg op zorgvragerniveau coördineert.

Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je werkt in een zorgteam en leeft
gemaakte afspraken na.

Je communiceert op een respectvolle
manier met teamleden.

Je overlegt met teamleden over directe
patiëntenzorg.

Functionele relatie
Zorgteam
Afspraken

Afdelingsteam
Assertiviteit, feedback

Formeel overleg
Teamwerking

Je maakt je werkplan op, rekening
houdend met de afspraken in het team,
en past dat zo nodig aan.

Je maakt afspraken met teamleden in
functie van het verpleegplan.

Je coördineert de activiteiten van het
verpleegproces bij de zorgvrager.

Tijdsplanning
Werkafspraken

Patiëntenbespreking
Verpleegplanoverleg

Coördineren/delegeren/feedback
Zorgkundige/verzorgende/logistiek
assistent
Je treedt, binnen het zorggebeuren, op
als belangenbehartiger voor de zorgvrager, indien nodig.

Patiëntennoden en -rechten
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Je bespreekt misverstanden en conflicten
met teamleden.

Conflicthantering
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Kerncompetentie 8:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om in samenspraak de verpleegkundige zorg te evalueren.

Initiatie verpleegkunde
Je evalueert en bespreekt de door jou
uitgevoerde zorg met de verantwoordelijke.

Zelfreflectie
Evaluatie

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je evalueert en bespreekt met de
verantwoordelijke je eigen functioneren.

Je bespreekt je functioneren in het
interdisciplinair team.

Functioneringsgesprek

Evalueren
Reflecteren
Je reflecteert op je eigen handelen naar
het specifieke van de werkcontext.

Werkcontext
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Kerncompetentie 9:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om te helpen bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek naar meer effectieve en efficiënte wijzen van
verpleegkundige zorg.

Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde
Je werkt mee aan registratie van
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Registratiemethoden
Belang van wetenschappelijk onderzoek
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Kerncompetentie 10:
De beginnende ‘gediplomeerde verpleegkundige’ is competent om de verpleegkundige zorg aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in maatschappij en gezondheidszorg.

Initiatie verpleegkunde

Verpleegkundige basiszorg

Oriëntatie verpleegkunde

Toegepaste verpleegkunde

Je stelt je op de hoogte van actuele
maatschappelijke gebeurtenissen in
verband met gezondheid en welzijn.

Je zoekt informatie op in verpleegkundige
literatuur.

Je formuleert, verheldert en beargumenteert standpunten betreffende het
verpleegkundig beroep.

Je stelt kritische vragen over nieuwe
ontwikkelingen en overlegt over eventuele
aanpassingen voor de verpleegkundige
zorg.

Gezondheid/gezondheidszorg
Welzijn/welzijnszorg
Maatschappelijke actualiteit
Gebruik van ICT

Vakliteratuur
Verpleegkundige ontwikkelingen
Gebruik van ICT

Visievorming
Argumentatie

Nieuwe ontwikkelingen in verpleegkunde
Kwaliteitszorg

Je formuleert, verheldert en beargumenteert standpunten betreffende ethische
vraagstukken.

Ethiek
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B. Richtlijn voor het bepalen van de complexiteit van zorg, Hoornbeeckcollege
Laagcomplex

Complex

Hoogcomplex

Gezondheidstoestand
en
gedrag zijn voorspelbaar; er
is maximaal 1 keer per dag
herziening van de zorgplanning nodig
Vrijwel afwezig

Gezondheidstoestand en gedrag zijn
redelijk voorspelbaar; er is maximaal
2 keer per dag herziening van de
zorgplanning nodig

Meervoudige problematiek

Er is sprake van 1 probleem
of handicap

Multidisciplinaire samenwerking

Samenwerking
met
ten
hoogste 2 andere disciplines

Maximaal twee soorten problemen of
handicaps (somatisch en/of psychisch),
die
elkaar
kunnen
beïnvloeden
Samenwerking met ten hoogste 3
andere disciplines

Gezondheidstoestand en gedrag zijn sterk wisselend en
onvoorspelbaar; er is voortdurend
herziening
van
de
zorgplanning nodig
Zullen zich
vrijwel zeker
voordoen
Er zijn drie of meer soorten
problemen
of
handicaps
(somatisch en/of psychisch), die
elkaar kunnen beïnvloeden
Samenwerking met 4 of meer
disciplines

Gemotiveerdheid

De patiënt is gemotiveerd of
te motiveren tot het volgen
van de behandeling

De motivatie voor het volgen van de
behandeling wordt door angst en/of
onzekerheid beperkt

Intensieve zorg

Behoeft 1 maal per dag
intensieve zorg
Mantelzorg behoeft aandacht en inspanning tijdens
wijzigingen in de gezondheidssituatie

Behoeft maximaal tweemaal per dag
intensieve zorg
Mantelzorg behoeft aandacht en
inspanning tijdens bezoekuren en
geplande gesprekken met arts en
andere disciplines

Stabiliteit van de zorgsituatie

Kans op risicovolle situaties

Begeleiding mantelzorg

Aanwezig, maar niet groot
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De patiënt is niet of nauwelijks
gemotiveerd en niet of nauwelijks te motiveren tot het volgen
van de behandeling
Behoeft meer dan tweemaal per
dag intensieve zorg
Mantelzorg behoeft voortduren
aandacht en inspanning
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