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1. Aanleiding 
 
V&VN Kinderverpleegkunde wil ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van de opleiding van de 
Kinderverpleegkundigen in de praktijk.  
V&VN baseert zich ten allen tijde op het Handvest Kind & Ziekenhuis / Handvest Kind en zorg: voor de 
verpleging betreft dit de Kinderverpleegkundige al dan niet aangevuld met een verdere specialisatie.  

 

 
De vervolgopleiding voor de kinderverpleegkunde werd in 1924 erkend bij wet. Na de komst van de 
BIG-wet verviel deze wettelijke verankering en werd de kwaliteit geborgd volgens het Landelijk 
Regelement Verpleegkundige Vervolgopleidingen en het College Zorg Opleidingen (CZO). Binnen de 
opleidingscommissie van het CZO, waarin naast de kinderverpleegkundige beroepsgroep ook de 
opleiders en werkgevers vertegenwoordigd zijn, worden eindtermen voor opleidingen opgesteld en 
voorgelegd aan het bestuur ter besluitvorming. Opleidingsinstellingen en Zorgaanbieders laten zich 
toetsen middels erkenningsaanvragen en visitaties. 
 
V&VN Kinderverpleegkunde geeft richting door het beschrijven van het beroep voor 
Kinderverpleegkundige, sinds 1994 het beroepsprofiel welke in 2015 als laatste is verschenen ‘het 
Expertisegebied kinderverpleegkundige (2015)’. Daarnaast denkt zij mee in ontwikkelingen en 
formuleert adviezen sinds 1994 over de opleiding van de kinderverpleegkundige; de recentste betrof 
het   ‘Advies opleidingsprofiel Kinderverpleegkunde’. Daarin worden randvoorwaarden en kaders 
beschreven die de beroepsgroep en betrokkenen van belang achten voor de Verpleegkundige 
Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde (VVO Kinderverpleegkunde). De expertise van de 
beroepsgroep en betrokken partners is in dit advies samengebracht voor de verdere ontwikkeling van 
de vervolgopleiding kinderverpleegkundige.  
 
Naar aanleiding van het uitgebrachte ‘Advies Opleidingsprofiel Kinderverpleegkunde’(2016)  
ontstonden diverse discussies tijdens de expertmeeting op 12 mei in Den Haag: 
Opleiden door de muren van de zorg heen 
a. Noodzaak – Weeffout eruit - MBO/HBO als toestroom naar VVO.  
b. Wat definiëren we als MBO niveau in ons expertiseprofiel en wat als HBO niveau? 
c. Is er ruimte voor een MBO kinderverpleegkundige en/of verzorgende Kind en Gezin? Is er 
    differentiatie mogelijk op MBO en HBO niveau binnen het kinderverpleegkundig beroep? 
d. Wanneer de besluiten worden genomen over de structuur verpleegkundige en 
    verzorgende beroepen en het MBO-HBO niveau – wat is een wenselijke 
    overgangsregeling voor de Kinderverpleegkundige? 
 
V&VN Kinderverpleegkunde heeft opdracht gegeven om deze vragen voor te leggen aan de 
achterban en betrokkenen (veldraadpleging) en daarop met een vervolgadvies te komen.  
Voor ligt het vervolgadvies MBO-HBO en de Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde. 
Achtereenvolgens komt in dit document de werkwijze en respons van de veldraadpleging, belangrijke 
uitkomsten en discussiepunten met conclusies en aanbevelingen voor de continuïteit in het opleiden.  
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2. Werkwijze veldraadpleging,  respons en vervolgadvies 
 
Werkwijze veldraadpleging  
1. Een survey aan de hand van de criteria van het expertisegebied kinderverpleegkunde met 
aanvullende vragen om het onderscheid MBO – HBO vanuit de betrokkenen bezien – helder te 
krijgen. 
2. De uitkomsten bespreken in 4 ronde tafel discussies; 
De methode van de trechter is gehanteerd. Naast een algemene inleiding en presentatie van de  
resultaten is de discussie gestart in Rotterdam en werden de standpunten verfijnd in Amsterdam.  
Daarop volgde de voorlopige conclusies en aanbevelingen in  Veldhoven waarna deze conclusies en  
aanbevelingen getoetst zijn in Zwolle. 
3. Aan de hand van de uitkomsten van de discussie een vervolgadvies formuleren voor de 
Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde. 
Het bestuur V&VN Kinderverpleegkunde en hoofd Innovatie hebben meegelezen met de schrijffase en 
het advies van feedback voorzien welke is verwerkt. 
4. Vervolgadvies ter goedkeuring aanbieden aan het bestuur V&VN Kinderverpleegkunde. 
 
Survey  
Door de competenties uit het expertisegebied voor te leggen aan de achterban en betrokkenen werd 
inzicht gekregen in hoeverre competenties zich op het MBO verzorgende Kind en Gezin, MBO 
kinderverpleegkunde  of HBO kinderverpleegkunde  bevonden volgens de deelnemers. Een aantal 
aanvullende vragen werden gesteld met de ruimte voor opmerkingen en meningen. 
 
Respons  
Er werden 321 surveys ingevuld door 294 vrouwen en 27 mannen. Een totaal van 231 respondenten 
hebben alle open vragen ingevuld. Uiteindelijk hebben 170 respondenten de volledige  survey 
ingevuld. Ruim honderd respondenten waren werkzaam in een Academisch ziekenhuis, 70 
respondenten in de Algemene ziekenhuizen, 60 uit de kinderthuiszorg organisaties, 40 respondenten 
uit de top klinische ziekenhuizen, 18 uit de verpleegkundige kinderdagverblijven. Onder het kopje 
‘overig’ werden school, revalidatie, zzp, Opleidingsinstituut, HBOV en ROC genoemd (figuur 1). De 
leeftijd van de deelnemers is inzichtelijk gemaakt in figuur 2.  De functie en vooropleiding van de 
deelnemers is in figuur 3 inzichtelijk gemaakt. 

 
 
De leeftijdverdeling van de respondenten is in figuur 2 weergegeven.   

Figuur 1: Waar ben je 
werkzaam?  
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In figuur 3 is inzicht gegeven in de functie met vooropleiding van de respondenten. 

 

  

Figuur 2: Leeftijd van 

de respondenten 

Figuur 3: 

Functie/vooropleiding 

de respondenten 
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3. Resultaten   
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten uit de survey en wat tijdens de ronde tafel discussies 

aan de orde is gekomen. 

 

Vooraannames 

In de opmerkingen werden een aantal vooraannames gedaan.  

Inservice A is gelijk gesteld met MBO niveau; voor zover bekend bij V&VN Kinderverpleegkunde is er 

nooit een formele niveau toekenning geweest. Zij heeft  hier nooit formele documentatie over 

ontvangen.  

Dat je een HBO-V opleiding moet halen om als Kinderverpleegkundige HBO erkend te worden. V&VN 

Kinderverpleegkunde heeft een advies gegeven. Advies wordt besproken – er is nog nergens een 

besluit genomen. Hier loopt juist de discussie nog. 

Dat je alleen de VVO kinderverpleegkunde kan volgen wanneer je HBO vooropleiding hebt;  Hier loopt 

de discussie nog. 

Dat er een MBO kinderverpleegkundige is en een HBO kinderverpleegkundige; dit is de lopende 

discussie. Vraag ligt voor of het expertisegebied moet differentiëren in MBO en HBO niveau.  

Dat er geen overgangsregeling komt voor zittende professionals: Ook hier loopt het overleg en de 

discussie nog om tot standpunt bepaling te komen. 

Overall grote lijnen van de uitkomsten 

De hoge scores op het MBO verzorgende Kind & Gezin niveau komen naar voren op basiszorg, 

kennis van normale fysiologie, normale ontwikkeling van het kind en de organisatie van de 

gezondheidszorg. De scores op die criteria zijn niet hoger dan 20 – 30 %. Dit betreft vooral criteria in 

de rollen Zorgverlener en Gezondheidsbevorderaar. Zodra complexiteit, specifieke kennis en ziekte 

aan de orde komt zakt de score naar beneden de 10,  5% en 0 %.  

Op de competenties binnen de rol Samenwerkingspartner wordt op MBO kinderverpleegkunde en 

HBO kinderverpleegkunde redelijk gelijk gescoord – fifty-fifty.  

Het niveau van de MBO kinderverpleegkundige scoort gemiddeld het hoogst op competenties in de rol 

Zorgverlener, Communicator en Reflectieve professional 40 – 70%. 

HBO kinderverpleegkundige scoort gemiddeld het hoogst op de competenties bij de rol  Organisator 

en Professional / Kwaliteitsbevorderaar 40 – 60 %.  

Opvallende quotes die in ‘opmerkingen’ zijn gemaakt 

Hier volgen de opmerkingen met een korte samenvatting van de strekking van de discussie. 

Aangezien iedereen dezelfde specialisatie gedaan heeft functioneert iedereen op hetzelfde niveau. Je 

kunt in een specialistische functie naar mijn mening geen verschil maken in complex en niet complex;  

Discussie; behalve op een kinderdagbehandeling wisselt complex en niet complex elkaar af. En zelfs 

op de kinderdagbehandeling heb je met bijvoorbeeld een nabloeding hoge complexiteit in een hoge 

turnover en dynamisch werkveld.  

Niemand werkt nu volgens het nieuwe expertisegebied.  

Discussie: het expertisegebied dateert van 2015 en was hard aan vernieuwing toe. Los van de 

veranderende werkvelden door de verschuiving van zorg naar de eigen omgeving, is ook in de 

klinieken zorg op allerlei onderdelen belangrijk veranderd. Dit vraagt aan de kinderverpleegkundige 

om zich opnieuw te toetsen aan de competenties in het nieuwe expertisegebied 

Kinderverpleegkundige.  

Met onderscheid maken in het MBO en HBO - ga je richting taakverpleging en meer professionals aan 

het bed. 
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Discussie: In elke functie kom je MBO en HBO kennis en vaardigheden tegen. Dit is inherent aan een 

functie – je bouwt voort op belangrijke basiskennis aan het begin van de opleiding en gaat verder de 

verdieping in. Basiskennis en vaardigheden van het gezonde ontwikkelende kind en gezin is 

essentieel voor het vak. Echter deze is niet los te koppelen van het zieke kind en gezin in haar 

omgeving en de gegeven regel- en wetgeving voor de gezondheidszorg in Nederland in een aparte 

functie. We hebben te maken met een kind met een gezondheidsvraag en diens gezin. 

Met deze ontwikkeling devalueer je het niveau van de MBO kinderverpleegkundige. 

Discussie; Met ‘deze ontwikkeling’ wordt de discussie MBO-HBO bedoeld en de randvoorwaarde in 

het Handvest Kind & Ziekenhuis / Kind & Zorg ‘het kind heeft recht op een daartoe opgeleide 

professional’. Door schaarste en tekorten aan financiën wordt de kwaliteit geweld aan gedaan 

wanneer men ongeschoolde professionals inzet, bezuinigd op opleiding en formatie. Hoe dicht je het 

gat? We behartigen het belang van kwaliteit van zorg van het zieke kind en gezin al sinds begin vorige 

eeuw. De kinderverpleegkundige is van oudsher de enige generalistische specialisatie gericht op de 

doelgroep kind vanuit de specificiteit van het kind, diens ontwikkeling binnen het eigen gezinssysteem. 

Waar eind vorige eeuw een toenemende versnippering ontstond op specialiserende verpleegkundigen 

in de volwassen zorg is de Kinderverpleegkundige generalistisch gebleven. De uitdaging ligt nu niet 

om te specialiseren maar om generalisme van de Kinderverpleegkundigen te behouden en 

ondersteunen met een brede opleiding die recht doet aan ‘waar kind en gezin haar zorgvraag in de 

velden stelt – en daarmee meebewegen’. Anders dan ‘blijven knippen en differentiëren in de velden. 

Dat wil niet zeggen dat specialiseren niet nodig is – echter dit is alleen relevant veld specifiek omdat er 

een grote concentratie in een organisatie wordt gerealiseerd (denk aan de ICN, ICK en 

Kinderoncologie PMC). Of doelgroep specifiek bij een grote groep / groeiende groep kinderen waar 

specialisatie met behoud van kennis en vaardigheden mogelijk is (denk aan de kinderdiabetes 

verpleegkundige, kinderlongverpleegkundige en kinderoncologieverpleegkundige). Dit betreft dan 

dieptespecialisaties die voortbouwen op de generalistische vooropleiding van de 

kinderverpleegkunde. Hier zou aandacht moeten zijn om de overlap in opleiding eruit te halen. 

Hierdoor kan wellicht de dieptespecialisatie in kortere tijd gevolgd worden dan de nu vaak geldend 1 

tot 2 jaar. 

Op de vraag ‘Wat is het probleem?’: de reacties en discussie samengevat 

Er is in de survey gevraagd welke problemen optreden in de praktijk door het verschil in vooropleiding: 

Geen probleem!  

40 respondenten gaven aan dat er geen problemen waren in de praktijk en niet voor mij.  

Tijdens de ronde tafel discussie: In de praktijk werken we naast en met elkaar. In de specialisatie heb 

je kennis en vaardigheden opgedaan nodig voor het Kinderverpleegkundige vak.  

Heel bijzonder dat er geen verschil in de praktijk is tussen niveau van opleiding  

35 respondenten gaven dit aan in de survey.  

Tijdens de ronde tafel discussies: Hier kwamen 2 belangrijke discussielijnen naar voren: HBO-v 

vooropleiding benoemden dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van hun kennis en kunde. 

Wat is belangrijker theorie/opleiding of praktijkervaring? 

25 respondenten gaven dit aan. 

Tijdens de ronde tafel discussie: Een duidelijke hoofdlijn in de discussie betreft hier de praktijkervaring 

van de professional. Daarin wordt de vraag gesteld wat het belang is van de praktijkervaring die een 

professional opdoet en in hoeverre dit meetelt in het bepalen welk niveau een verpleegkundige heeft 

bij toelating tot de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde. Ook werd naar voren gebracht dat in de 

praktijk hoegenaamd geen verschil bestaat tussen de kinderverpleegkundigen met een HBO 

vooropleiding of een MBO vooropleiding. 
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Onbegrip/onduidelijk/onzeker  

 22 respondenten gaven dit aan. 

Tijdens de ronde tafel discussie: De discussie op MBO-HBO wordt niet begrepen. We zijn allemaal 

opgeleid middels een vervolgopleiding. We functioneren allemaal als kinderverpleegkundigen in de 

brede beroepspraktijk. Er veranderd nu toch niks – we dienen nog steeds te zorgen dat we bekwaam 

en bevoegd zijn tot het handelen binnen deze  professie. De vraag ‘wat voegt het volgen van een 

HBOV nu toe aan mijn kwaliteit als kinderverpleegkundige? Is het niet relevanter om specifiek naar de 

kennis en competenties te kijken juist op het Kinderverpleegkundig vlak?’ 

Inservice  A = HBO (vooropl. HAVO) 

22 respondenten gaven aan dat HAVO vooropleidingseis was voor de inservice opleiding. 

Tijdens de ronde tafel discussie: In de discussie was een mate van verongelijktheid te horen. Inservice 

leid specifiek op voor klinische setting – waar de praktijk combinatie met de theorie een dubbel loop 

leren geeft. Waarom wordt dit dan gedevalueerd naar MBO-niveau? Volgens aanwezigen werd 

aangegeven dat de kwaliteit van deze professionals juist hoger is in de klinische setting.  

Niveau HBO niet benut  

20 respondenten gaven dit aan. 

Tijdens de ronde tafel discussie: In de praktijk van de kinderverpleegkunde worden 

Kinderverpleegkundigen met HBO-V vooropleiding niet specifiek benut om onderzoek, innovatie en 

kwaliteit verbetertrajecten verder te brengen in werkgroepen en commissies. Dit ligt vooral bij het 

initiatief van de individuele verpleegkundige en is niet een gangbaar beleid binnen 

organisaties/afdelingen. Ook de kinderverpleegkundigen met MBO en inservice vooropleiding worden 

hier benut wanneer het aan de orde komt. Vaak ook op eigen interesse aangegeven. Een onderscheid 

is in deze ook niet te maken in de praktijk.  Aanwezigen benoemen dat dit vanuit werkgevers ook meer 

benut mag worden.  

VVO kinderverpleegkunde = HBO  

19 respondenten benoemden dat de vervolgopleiding naar Kinderverpleegkunde een HBO opleiding 

is. Er wordt op een hoger niveau een opleiding gevolgd en afgerond.  

Klinisch redeneren is opgenomen in het Curriculum van de VVO kinderverpleegkunde (14x) 

Tijdens de ronde tafel discussie: Binnen de VVO kinderverpleegkunde worden kennis en 

vaardigheden ontwikkeld volgens de competenties van de kinderverpleegkunde. Deze bevinden zich 

in de basis op MBO niveau waarop verder wordt gebouwd naar HBO niveau. Binnen het CZO is de 

Dialyse verpleegkundige gewogen voor de NLQF en op niveau 6 uitgekomen. Dit betreft het Hbo-

niveau. De opleiding van de kinderverpleegkunde heeft volgens de achterban een gelijk zo niet hoger 

niveau – dit laatste gezien de brede generalistische beschrijving en de continue wisselende intensiteit 

en complexiteit waarin de kinderverpleegkundige zorg wordt gegeven. Het CZO gaf in 2014 aan dat zij 

voornemens waren ook de andere specialisaties aan te bieden voor vaststelling van het NLQF niveau 

van de opleiding. Dit heeft echter tot op heden nog geen voortgang gehad.  

Wanneer de VVO kinderverpleegkunde als niveau 6 wordt gewogen dan is dat de bevestiging van de 

beroepspraktijk. 

Zorgomgeving afhankelijk 

12 respondenten gaven aan dat het niveau van de kinderverpleegkunde zorgomgeving afhankelijk is. 

Tijdens de ronde tafel discussie: Hier is stil gestaan bij de vraag vanuit de verschillende velden. Vooral 

het verschil tussen klinisch en eigen omgeving, solo werken met terug kunnen vallen op andere 

collega, of in een team functioneren, de stabiliteit van de gezondheidssituatie van een kind, de 



Augustus 2017, Jacobien Wagemaker namens bestuur V&VN Kinderverpleegkunde 

 Vervolg advies MBO-HBO Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde 

  
 

7 
 

specifieke verpleegtechnische handelingen, de dynamiek van de praktijk in relatie tot acute en 

intensieve zorg. Overall werd geconcludeerd dat elke werkomgeving de eigen specifieke eisen stelt 

aan de kinderverpleegkundige en dat deze niet is toe te wijzen aan een MBO of HBO niveau.  

Functiedifferentiatie  

12 respondenten noemden de functiedifferentiatie als optie – waar direct de kanttekening bij werd 

geplaatst dat dit moeilijk is en wat de consequentie voor het salaris zou zijn. 

Tijdens de ronde tafel discussie: Functiedifferentiatie is vanuit verschillende invalshoeken en velden 

besproken. De mate van mogelijkheid tot differentiatie zou vooral liggen in grote teams waarbij er 

voldoende kwantiteit beschikbaar moet zijn om alle, dan gedifferentieerde niveaus, te vullen. De 

praktijk leert dat, bij uitval van andere niveaus, de verpleegkundige de taken oppakt. Dit was en is al 

zo voor de paramedische professionals als fysiotherapie, maatschappelijk werk, pedagogisch 

medewerker, logopediste die niet 24/7 aanwezig zijn. En is ook zo bij facilitaire ondersteuning in 

voeding en schoonmaak. Allen zijn het erover eens dat een Kinderverpleegkunde het HBO niveau 

betreft. Differentiatie leidt tot versnippering van het vak en daarmee discontinuïteit naar kind en gezin. 

De differentiatie komt elke keer op de agenda wanneer er een tekort aan kinderverpleegkundigen 

ontstaat of wanneer er bezuinigd moet worden binnen organisaties. Dit zijn niet de argumenten 

wanneer gesproken wordt over kwaliteit van zorg aan kind en gezin. De differentiatie in overstijgende 

taken is wel overal zichtbaar in de werkvelden; roosterplanner, praktijkbegeleider, lactatiekundige, 

aandachtsvelder OGZ, coördinator, en deelnemers in commissies / werkgroepen. Zo kan een breed 

uitdagend vak geboden worden naar behoefte. Differentiatie wordt niet gezien in het MBO-HBO 

niveau. Wel wordt het doorgroeien naar Verpleegkundig specialist, Leidinggevende, Onderzoeker, 

Dieptespecialisatie ICN/ICK, waar specifieke vervolgopleidingen nodig zijn, als differentiatie omarmt. 

Opleidingen van toen anders dan nu / vervolgopleiding 

10 respondenten gaven aan dat de opleiding en de werkvelden van vroeger en nu niet meer te 

vergelijken zijn. 

Tijdens de ronde tafel discussie: In de discussie wordt beaamd dat er veel veranderd is in de 

beroepspraktijk. Zo ook in de opleiding – met de kanttekening dat de opleidingen VVO 

Kinderverpleegkunde landelijk verschillen van elkaar. Er is volgens ervaringen verschil in inhoud en 

kwaliteit. Dit heeft aandacht nodig. Het gegeven dat het expertisegebied Kinderverpleegkunde (2015) 

is herschreven naar generalistisch en toepasbaar zowel intra- als extramuraal onderstreept die 

veranderingen. Daarmee wordt gezamenlijk vastgesteld dat onderwerpen uit de opleiding zijn 

verdwenen die wel essentieel zijn en er ook weer in moeten. Niet veldspecifiek maar overal – waarbij 

de diepgang kan verschillen afhankelijk het specifieke van het werkveld. Er komt naar voren dat geen 

kinderverpleegkundige in Nederland momenteel werkt volgens het profiel van de 

Kinderverpleegkundige (2015). Het is van belang om, wanneer de besluiten van VWS genomen zijn, 

ook de overgangsregeling voor de kinderverpleegkunde daarin mee te nemen. Deelnemers spreken 

zich uit voor een assessment voor alle ‘zittende kinderverpleegkundigen’ en daar waar men niet 

voldoet aan dat wat is beschreven in het expertisegebied hier ook reparatie modules aan te bieden om 

te voldoen aan het profiel. 

De raakvlakken van de MBO-HBO discussie met andere onderwerpen 

Moet het niet gaan over de kwaliteit? Is dat niet het doel van de discussie MBO-HBO?  

Met Cliëntenclassificatie kan je differentiëren op functieniveau. 

Tekorten in de kinderverpleegkunde oplossen in deze discussie door differentiatie. 

Is de inzet van verschillende niveaus van verpleegkundigen wel zinvol? Je hebt het over een specifiek 

doelgroep waar sinds jaren een (wettelijke) vervolgopleiding is. Wat veranderd er nu in 2017 dat dit 

anders moet? 

Financiën – salaris; Kinderverpleegkundigen hebben altijd meer verdiend dan de basis 

verpleegkundigen omdat zij een vervolgopleiding hebben gevolgd. Qua salaris veranderd er niets. 
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Punten meegegeven vanuit survey en ronde tafel discussie – in het belang van opleiden 

De VVO Kinderverpleegkunde moet voor alle velden beschikbaar zijn en generalistisch aangeboden 

worden. Dit maakt dat er arbeidsmobiliteit blijft bestaan onder Kinderverpleegkundigen. Dit is anders 

wanneer men werkplekgericht opgeleid wordt.. Zorg dat financiën beschikbaar zijn ook voor de 

kleinere organisaties en opleiden vanuit de 1e lijn. 

Zorg dat opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de zorgaanbieders – samenwerken 

door de velden heen -  in de 1e, 2e en 3e lijn. Het zieke kind en gezin stellen hun zorgvraag ook in de 

verschillende velden en verwachten een continuüm in kennis en vaardigheden van de 

Kinderverpleegkundige die zorg verleend. Generalisme meer dan specialisme kan dat doel dienen. 

Door specialisme wordt de kennis en vaardigheid versmalt – dit is niet wenselijk voor het zieke kind en 

gezin. Ook in de kinderverpleegkunde is in toenemende mate sprake van co-morbiditeit. In deze loopt 

de Kinderverpleegkunde voor op de landelijke ontwikkelingen dat men bemerkt dat specialisatie op 

doelgroep (ziektebeeld) onvoldoende recht doet aan de brede zorgvraag van de zorgvrager vanuit co-

morbiditeit. 

 

Het voorwerk traject (wat een stuk praktijkervaring weergeeft) blijkt nog steeds relevant om als jonge 

professional het hoofd te kunnen bieden aan alle indringende ervaringen welke het 

kinderverpleegkundig vak met zich mee brengt.  

Empathie is voorwaardelijk voor de verpleegkundige in het algemeen en voor de 

Kinderverpleegkundige in het bijzonder. De specifieke rol van ouders (extended family) in relatie tot 

het zieke kind vragen veel van de kinderverpleegkundige. Een belangrijk onderdeel voor de opleiding; 

wel in de schoenen gaan staan maar er niet in gaan lopen. 

 

Het is van belang om HBO taken, overstijgend, te  distilleren w.o. EBP en innovatie. Echter het 

verpleegkundig proces van zieke kinderen en hun gezin vraagt van alle kinderverpleegkundigen de 

kennis van het klinisch redeneren, EBP en innovatie. Het vak ontwikkelt heel snel – 

Kinderverpleegkundige dienen deze veranderingen ook bij te houden in bijscholing en de 

vaardigheden in de praktijk toepassen.  

 

Er is te weinig aanbod vanuit HBO om voldoende opgeleide kinderverpleegkundigen te krijgen. Dit 

mag echter geen reden zijn om het niveau of de instroom aan te passen. Het is legitiem om voor alle 

verpleegkundigen een assessment af te nemen om het instapniveau van de verpleegkundige voor de 

VVO kinderverpleegkundige opleiding vast te stellen. De MBO vooropleiding heeft, zoals deze nu is 

opgebouwd, sowieso een kennislacune op het werken met het zieke kind en gezin. Deze is echter ook 

bij HBO vooropleiding aanwezig mits er een minor Kind en gezin is gevolgd. Het is belangrijk dat in het 

curriculum van zowel de MBO als de HBO de zorg aan kind en gezin opgenomen wordt.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

Uit de achterban raadpleging en analyse zijn 10 conclusies getrokken en aanbevelingen 

geformuleerd. De conclusies en aanbevelingen zijn in de laatste 2 ronde tafeldiscussie ook getoetst bij 

de deelnemers. Bij de aanbevelingen wordt aangegeven welke partij(en) hier aan zet zou moeten zijn.  

 

1. Voor MBO verzorgende Kind & Gezin is het werkgebied beperkt tot de normale basiszorg 

van kinderen. 

 

Wanneer het zorg en verpleging betreft van een ziek kind, onder eindverantwoordelijkheid van een 

kinderarts is deze professional niet de aangewezen eindverantwoordelijke professional; 

De verzorgende kan wellicht de ouders/kinderverpleegkundige ondersteunen bij handelingen waarbij 

altijd een ouder/kinderverpleegkundige in de nabijheid is om in calamiteiten te handelen.  

 

Aanbevelingen:  

Draag zorg voor een opleiding op MBO-verzorgende niveau gericht op het zieke kind & gezin – niveau  

3 – 4; 

Maakt gebruik van de expertise van V&VN kinderverpleegkunde bij de ontwikkeling van een profiel 

voor de verzorgende Kind & Gezin die competenties aanreiken voor het profiel; V&V verzorgenden – 

V&V Kinderverpleegkunde 

2. V&VN Kinderverpleegkunde  is van mening dat de VVO Kinderverpleegkunde het HBO 

niveau betreft. Het expertisegebied is niet te splitsen in een MBO of HBO niveau. 

In het expertisegebied van de kinderverpleegkundige zijn zowel MBO als HBO competenties 

beschreven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het belang om over de basiskennis te 

beschikken over de  ontwikkeling van het gezonde kind, het gezin, de gezondheidszorg, preventie, 

gezondheidsvoorlichting en opvoeding wordt groter wanneer een kind een gezondheidsvraag krijgt 

welke het gezin aan de kinderverpleegkundige voorlegt. 

Aanbeveling: 

Draag zorg voor een formele vaststelling van het niveau van de VVO Kinderverpleegkunde – 

specialistische Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde. Wanneer deze wordt 

vastgesteld op HBO-niveau is dat het uitgangspunt voor het BIG-register, overgangsregeling en 

inschrijving in het deskundigheidsgebied Kinderverpleegkunde.  VWS, V&VN, V&VN 

kinderverpleegkunde 

 

3. Doorstroom vanuit MBO naar VVO Kinderverpleegkunde zou alleen mogelijk moeten zijn 

middels een assessment / toets voor toelating zoals in andere beroepsgroepen gewoon.   

 

Aanbeveling: 

Geef MBO verpleegkundigen mogelijkheid om door te stromen naar VVO Kinderverpleegkunde 

middels een assessment / toets voor toelating zoals in andere beroepsgroepen gewoon; 

Overgangsregeling - V&V neemt initiatief tot ontwikkeling van assessments. 

Laat een assessment/toets ontwikkelen; V&VN – V&VN kinderverpleegkunde. 

4. Behaal je een diploma bij een erkende opleidingsschool vanuit een erkende zorgaanbieder 

voor de VVO kinderverpleegkunde, dan wordt je automatisch kinderverpleegkundige op HBO-

niveau.  

Dit betreft het HBO niveau in de verpleging en zorg aan het zieke kind en gezin. En geldt daarmee 

dus niet voor de zorg aan andere doelgroepen.  
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Aanbeveling: 

Zie aanbeveling 2. 

5. Het is van belang dat HBOV- en MBOV-opleidingen voorzien in deelcurriculum gericht op 

baby/kind/ jongere en gezin in de basisopleiding.  

Aanbeveling: 

Neem in HBOV- en MBOV-opleidingen standaard een deelcurriculum gericht op baby/kind/ jongere en 

gezin op zodat kan worden aangesloten op de VVO-kinderverpleegkunde; Door HBO- en MBO raad. 

6. Wanneer het besluit is genomen dat A-inservice opgeleiden gelijk worden gesteld met het 

HBO niveau; geldt dat als uitgangspunt voor de eisen van de vooropleiding en 

overgangsregeling.     

Aanbeveling: 

Neem een formeel besluit over het niveau van de inservice opgeleide verpleegkundigen; Door VWS 

 

7. V&VN kinderverpleegkundige heeft een generalistisch HBO expertisegebied beschreven – 

eindtermen voor opleiding- en praktijkeisen zouden daarop aan moeten sluiten 

Aanbeveling: 

Laat eindtermen voor opleiding- en praktijkeisen aansluiten op door V&VN kinderverpleegkunde 

generalistisch beschreven expertisegebied Kinderverpleegkunde; opleidingscie. CZO 

8. In het Ádvies Opleiding Kinderverpleegkunde’ staat al geformuleerd dat de duur van de 

opleiding minimaal 16 maanden dient te zijn gezien het brede curriculum welke nodig is in alle 

praktijkvelden naast de uiteindelijke verdieping tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige. 

In onderstaand schema wordt de wenselijke opbouw van de VVO kinderverpleegkunde schematisch 

weergegeven. 

 

In de praktijkvelden bestaat behoefte werkplek specifiek op te leiden. Dit kan in de laatste 4 maanden 

van de VVO kinderverpleegkundige gerealiseerd worden door curriculum naar ‘DOET’-niveau te 

brengen en te differentiëren.  

 

Reeds zichtbaar   Opties    Diverse losse specialities 

Academisch ziekenhuis   Jeugdverpleegkunde  Casemanager kindervpk 

Perinatologie voor moeder-kind centra Kinderoncologie  Kinderpalliatieve zorg 

HC neonatologie   Kinderdiabeteszorg  Babyconsulent 

HC Pediatrie    Kinderlongverpleegkunde Complementaire zorg 

Het zieke kind thuis    

 

Aanbeveling: 

Laat de duur van de generalistische opleiding VVO Kinderverpleegkunde aansluiten op de in de 

opleiding te behalen competenties, zie schema hiervoor; opleidingscie. CZO 

Werkplek specifiek 4 maanden

Kennis: Knows how Handelen: Does

Verdieping het zieke kind & gezin – intra/extramuraal 8 maanden

Kennis: Knows Handelingen: Shows how

Basis  kind & gezin – intra/extramuraal 4 maanden

Kennis: Knows Handelingen: Shows how
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9. Voor de samenhang van verpleegkundige zorg aan Kind en gezin is het van belang dat zowel 

de generalistische als de specialistische opleidingen naadloos op elkaar aansluiten.  

Aanbeveling: 

Geef uitwerking aan het honingraatmodel van CZO, om samenhang en doorstroom in opleidingen op 

het gebied van kind en gezin te garanderen; CZO. 

10.  Het opleidingsniveau wordt vastgesteld aan de hand van de formeel gevolgde opleidingen 

waarna het niveau wordt vastgesteld voor het BIG register. De overgangsregeling voorziet in 

het sluiten van de mazen van het net – met een keuzemogelijkheid voor de professional. De 

verpleegkundige zorgvraag, zowel als de omgeving, van het zieke kind en gezin is door de 

jaren heen sterk veranderd. Om vast te stellen of de Kinderverpleegkundige voldoet aan het 

niveau van het expertisegebied Kinderverpleegkunde (2015) is algemene toetsing wenselijk 

tenzij verworven competenties kunnen worden aangetoond. 

Een  ‘generaal pardon’ voor zittende kinderverpleegkundigen is niet gelegitimeerd voor alle velden 

waar kinderverpleegkundigen werkzaam kunnen zijn – opleiding, vak, werkveld en doelgroep is 

dermate veranderd dat niemand werkt volgens de nieuwe functieprofielen en het nieuwe 

expertisegebied. Een algemene toetsing is nodig om vast te stellen welke aanvullende scholing nodig 

is. V&VN Kinderverpleegkunde maakt zich hard voor het beschikbaar komen van modules die nodig 

zijn voor bij- en nascholing. 

Aanbeveling: 

Biedt toetsings- en scholingsmogelijkheden om zittende kinderverpleegkundigen de mogelijkheid te 

bieden om te voldoen aan het niveau van het expertisegebied Kinderverpleegkunde (2015) binnen het 

werkveld waar de kinderverpleegkundige werkzaam is; Opleidingsinstituten met V&VN-kind of/en 

CZO. 
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5. Bijlage Deelnemers  
 
Aan dit advies hebben de diverse professionals een bijdrage geleverd via ronde tafeldiscussies, 
besprekingen en tijdens het schrijfproces. De Erasmus Academie Rotterda, Hogeschool Amsterdam, 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven en Isala in Zwolle hebben hun locatie beschikbaar gesteld. 
 
Ronde Tafel Erasmus Academie Rotterdam 
Christina Reijnders, senior kinder-IC verpleegkundige, Erasmus MC Rotterdam 
Marieke van Blitterswijk, kinderverpleegkundige, Irene Vogel, Kombino Kinderopvang Rotterdam 
Paula Urbanus, kinderverpleegkundige, Irene Vogel,Kombino Kinderopvang Rotterdam 
Danique van der Hoek – Bendsneijder, kinderverpleegkundige, Kombino Kinderopvang Rotterdam 
Patricia Verbeek, kinderverpleegkundige, Irene Vogel, Kombino Kinderopvang 
Lisette Machielsen, kinder-ICN en ICK verpleegkundige, Amphia, Breda 
Mijke van der Pijl, senior Kinderverpleegkundige Opleiding, Erasmus MC Rotterdam 
Annie Weir, kinderverpleegkundige / HCN – praktijkbegeleider, Franciscus-Vlietland Rotterdam 
Angelie Bouwens, regieverpleegkundige onderwijs, Erasmus MC Rotterdam 
Lilian Lecluize, kinderverpleegkundige, ZZP 
Claudia van Bremen, neonatologie verpleegkundige, Amphia Breda 
Carla Bakker, senior verpleegkundige, Erasmus MC Rotterdam 
Karin Lemmers, beroeps- en vervolgopleiding Franciscus Vlietland Rotterdam 
Sonja Mostert, regieverpleegkundige onderwijs, Erasmus MC Rotterdam 
Esther Kievit- van Prooijen, kinderverpleegkundige, Stek Jeugdhulp Rotterdam 
Brenda Quak, afdelingsmanager, Franciscus Vlietland Rotterdam 
Danja Numan, praktijkopleider, HMC Westeinde Den Haag 
Ingeborg Hoogveld, communicatieadviseur, programma bureau MKS, Utrecht 
Riet Meijer, opleider intensieve zorg, Erasmus Academie - Erasmus MC Rotterdam 
Marie Christina Vissers, coördinator Unit Intensieve Zorg, Erasmus MC Rotterdam 
Nel van der Sterre, Kinderverpleegkundige, ZZP 
Alberdine van de Hulsbeek, Stichting Kind & Ziekenhuis, orthopedagoog BRES Vught 
Ingrid Rense, bestuurslid V&VN Kinderverpleegkunde, school/continentieverpleegkundige Rijndam 
Kinderrevalidatie, Rotterdam 
 
 
Ronde tafeldiscussie Hogeschool Amsterdam 
Hilde Mekelenkamp, kinderverpleegkundige, PhD student, LUMC Leiden 
Vera Veefkind-Bakker, kinderverpleegkundig expert algemene pediatrie, LUMC Leiden 
Brenda Grandiek-Bakker, kinderverpleegkundige/coördinator, Kids2Care, Goirle 
Esther Vissers, teamcoördinator/kinderverpleegkundige, Stichting de Schavuiten Almere 
Lex Unk, opleidingscoördinator divisie Vrouw-Kind, EMMA kinderziekenhuis AMC Amsterdam 
Lida Philipsen, ICN verpleegkundige, EMMA kinderziekenhuis AMC Amsterdam 
Ineke Rood, kinderverpleegkundige, ZZP 
Marlène Hemmink, praktijksopleiderscoördinator, EMMA kinderziekenhuis AMC Amsterdam 
Monique Verkerk, team Innovatie V&VN, Utrecht 
M. Raymakers, kinderverpleegkundige, pgb houder / ZZP 
Henny Bos, neonatologieverpleegkundige, Meander MC Amersfoort 
Erika Beuzel-Groeneveld, senior kinderverpleegkundige, WKZ UMC Utrecht 
Linda van Wilsem – de Zeeuw, kinder IC- en brandwonden verpleegkundige, Cordaan Amsterdam 
Mirjam Fraanje, verpleegkundige, ZigZagZorg, Amsterdam 
Laura van der Neut, verpleegkundige in opleiding tot specialist, Antonius ziekenhuis Nieuwegein 
Marjon Koetje, V&VN Kinderverpleegkunde, kwaliteitsmanager en kinderverpleegkundige, Bijzonder 
Zorgenkind Surhuisterveen – vanaf 1 januari 2016 
Marscha de Vos, kinderverpleegkundige VKDV De Schavuiten Almere 
Yvonne Woudstra, opleider Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde VUmc Amstel Academie 
Amsterdam 
Marjorie de Neef, verpleegkundig onderzoeker klinische epidemioloog, EMMA kinderziekenhuis AMC 
Amsterdam 
H. van de Sandt, praktijkopleider Kinderkliniek Vumc, Amsterdam 
Mariska Maat, directeur / kinderverpleegkundige, Kleine Maatjes  
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Leonie Hueting, opleider in opleiding kinderverpleegkunde, WKZ – UMCU, Utrecht 
Joke van den Berg, opleider / adviseur opleiding kinderverpleegkunde, WKZ – UMCU Utrecht  
Thea Bollé, hoofdverpleegkundige afdeling Grote Kinderen, Emmakinderziekenhuis AMC 
Caroline Roberts Quast, V&VN Kinderverpleegkunde fractie Internationale betrekkingen, docent 
verpleegkunde, HVA Amsterdam 
 
Ronde tafeldiscussie Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
Titia Braam, zorginhoudelijk adviseur, afdeling Medisch advies, zorgverzekeraar VGZ 
Leonie Slegers Althuizen, transferverpleegkundige, Elkerliek ziekenhuis Helmond 
Dianne Aarts, medisch maatschappelijk werk, Elkerliek ziekenhuis Helmond 
Stella Wintermans, medisch maatschappelijk werk, Elkerliek ziekenhuis Helmond 
Tonnie Slaats, leidinggevende, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
Lisette Verkuijlen, VTT verpleegkundige, Zuidzorg Eindhoven 
Natascha Kok, verpleegkundig specialist, KinderThuisZorg, Winterswijk 
Judith Wientjes-Mols, kinderverpleegkundige, MedKid Tilburg 
Wendy Pas, verpleegkundige, MedKid Tilburg 
Marianne Steuten-Dommels, kinderverpleegkundige, Kinderhotel Mappa Mondo 
Leontine van Eijk, transferverpleegkundige, Catharina ziekenhuis Eindhoven 
Christine Jansen, transferverpleegkundige, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
Helène Meurs, adviseur, zorgverzekeraar VGZ 
Monique Vos, transferverpleegkundige, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
Gianda Heusschen, opleidingscoördinator, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
Dimphy Huveners, opleidingscoördinator, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
Wil van Haalen,VTT verpleegkundige kindzorgteam, Zuidzorg, Eindhoven 
Mark van Seggelen, journalist en eindredacteur V&VN Kinderverpleegkunde, Utrecht 
Evelien Grijmans, kidnerverpleegkundige intensieve kindzorg, ZZP 
Caspar Lombaers, beleidsmedewerker directie curatieve zorg, ministerie VWS Den Haag 
Ivon Knottnerus, coördinerend wijkverpleegkundige kindzorg, BFM Thuiszorg, Echt 
Monique Kox, kinderverpleegkundige, BFM Thuiszorg, Echt 
Anouk de Blaey, kinderverpleegkundige, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
Evi van Gerwen, bestuurslid V&VN Kinderverpleegkunde, directeur Kids2Care Goirle 
 
 
Ronde tafeldiscussie Isala Zwolle 
Susan Osterop, projectleider, programmabureau MKS, Utrecht 
Dianne Wever, kinderverpleegkundige, Treant Zorggroep  
Gerda Kooijman, kinderverpleegkundige, Isala Zwolle 
Joyce Koster – Kauffeld, hoofd intensieve kindzorg, UMC Groningen Thuis 
M. Meninga, hoofd kindzorg, UMC Groningen Thuis 
L. Wolff, hoofd kindzorg, UMC Groningen Thuis 
Theresa Laanstra, docent verpleegkunde, Wenckebach Instituut UMC Groningen 
Marjan Roelevink, projectleider en senior adviseur (simulatie)onderwijs aandachtsgebied Moeder en 
Kind zorg',  Wenckebach Instituut Groningen 
Marjon Houwerzijl, opleidingscoördinator, UMC Groningen Thuis 
Atty Vrijburg, kinderverpleegkundige, Medisch Centrum Leeuwarden 
Jeanette Pape, kinderverpleegkundige, KinderThuisZorg Winterswijk 
Jeannette Bouma, kinderverpleegkundige, Medisch Centrum Leeuwarden 
Merel Waalkens, hoofd ouder-kind zorg, Ommelander Ziekenhuis Groep Winschoten 
Annigje Terpstra, Z-verpleegkundige, BijzonderZorgenKind, Surhuisterveen 
Esther Montfroy, regie verpleegkundige onderwijs, UMC Groningen 
Jelly Lautenbach, senior kinderverpleegkundige, Treant Zorggroep locatie Refaja Stadskanaal 
Anjo van Dieren – Verhoek, verpleegkundige, ZZP 
Marieke van Deest, kinderverpleegkundige, Meander MC Amersfoort 
Jenneke Fokkens-Rip, verpleegkundige, ZZP 
Astrid Caro, teammanager, Meander MC Amersfoort 
Roos Knoops, kinderverpleegkundige, Treant Zorggroep locatie Bethesda Hoogeveen 
Gonnie van der Veen, kinder-neonatologie verpleegkundige, Treant Zorggroep locatie Bethesda 
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Nienke Smit-Blokzijl, kinderverpleegkundige / werkbegeleider HBOV, Treant Zorggroep locatie 
Bethesda Hoogeveen 
Corry Schilstra, verpleegkundige, BijzonderZorgenKind, Surhuisterveen 
Tammy Faassen, kinderverpleegkundige, Treant Zorggroep 
Gerrike Wiltink, operationeel manager, Deventer Ziekenhuis 
Rosa Brouwer, operationeel manager, Deventer Ziekenhuis 
Brigitte van Orden-Schoorlemmer, kinderverpleegkundige, Isala Zwolle 
Jeannette van de Helm, kinderverpleegkundige / teamleider, Sint Jansdal Harderwijk 
Johanna Beugels, kinderverpleegkundige, Kids2Care 
Marit van Albada, kinderverpleegkundige, Thuiszorg 
Irma Plas, verpleegkundig hoofd, Sint Jansdal Harderwijk 
Mirjam Maatman, docent HBOV, Saxion Hogeschool 
Anja Poll, coördinerend kinderverpleegkunde educatie, Isala Zwolle 
Margitte Zwart, beleidsmedewerker directie curatieve zorg, ministerie VWS Den Haag 
Ellis de Haan, kinderverpleegkundige, Nijsmellinghe Drachten 
Herma de Haan, kinderverpleegkundige, Nijsmellinghe Drachten 
Jacqueline Kroon, kinderverpleegkundige, Treant Zorggroep locatie Schepener ziekenhuis Emmen  
Anja Stoker, kinder- en neonatologie verpleegkundige 
Yvonne Bouwman, operationeel manager, Isala Zwolle 
Gerda van Bergen, Vice voorzitter bestuur V&VN Kinderverpleegkunde, unitmanager Martini 
ziekenhuis Groningen 
Ronald Spits, penningmeester bestuur V&VN Kinderverpleegkundige, kinder- en 
neonatologieverpleegkundige Martini Ziekenhuis Groningen,  
 
Klankbord 
Bestuur V&VN Kinderverpleegkunde 
Christina Woudhuizen, hoofd Innovatie, V&VN Utrecht 
 
Onderzoeker, voorzitter ronde tafeldiscussies en schrijver Advies 
Jacobien Wagemaker, Projectleider Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde, in deze in de rol van  
vrijwilliger Projecten, namens V&VN Kinderverpleegkunde 


