
 

 

Wetsvoorstel nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd 

(juli 2018) 

 

Het ministerie van VWS heeft eind december 2017 het wetsvoorstel BIG-II gepubliceerd dat meer 

duidelijkheid moet bieden over de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van verpleegkundige 

komt er een nieuw beroep bij: het beroep van regieverpleegkundige. Voor registratie als 

regieverpleegkundige is in beginsel, anders dan voor registratie als verpleegkundige, een hbo-diploma 

vereist. Hiermee zal in de toekomst een duidelijk onderscheid kunnen worden gemaakt tussen mbo- 

en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Voor POH'ers met een verpleegkundige achtergrond is het 

daarom van belang kennis te nemen van onderstaande informatie. 

 

Waarom nieuwe beroepsprofielen? 

In de praktijk van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden is in de laatste tien 

jaar veel veranderd. Al vanaf de jaren zeventig bestaat er een mbo-opleiding die tot verpleegkundige 

opleidt, en een hbo-opleiding die dat ook doet. Bijzonder genoeg komen mensen ondanks dit verschil 

in opleiding tot nu toe in precies hetzelfde beroep terecht. Maar de toekomstige zorg vraagt ook vooral 

om anders te kijken naar beroepen: de patiënt wordt mondiger, er komen nieuwe technieken en de 

zorg die patiënten vragen wordt steeds ingewikkelder. Om aan deze veranderingen tegemoet te 

komen, is er vraag naar verschillende, goed toegeruste beroepsbeoefenaren, die samen op een 

goede manier de zorg verlenen. Daarom was het nodig de bestaande beroepsprofielen opnieuw te 

bekijken en aan te passen aan de wensen en vragen van de toekomst. 

 

Twee verpleegkundige beroepen 

Het wetsvoorstel gaat uit van twee onderscheidende verpleegkundige beroepen aansluitend bij de 

verschillende opleidingsniveaus: een hbo-opgeleide verpleegkundige (‘regieverpleegkundige’) en een 

mbo-opgeleide verpleegkundige (‘verpleegkundige’). Deze moeten zorgen voor de beste kwaliteit van 

zorg voor de patiënt met als doel om aan de eisen van de zorg van de toekomst te voldoen. Ook 

geven ze meer mogelijkheden voor een betere functiemix en loopbaanmogelijkheden in een 

organisatie. Daarbij staan voldoende doorgroeimogelijkheden, het aansluiten bij verschillende 

opleidingsniveaus en de ambitie van de zorgprofessional centraal.  

Voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige wordt een nieuw BIG-register geopend. Voor beide 

beroepen - verpleegkundige en regieverpleegkundige - zijn inhoudelijk duidelijk verschillende 

deskundigheidsgebieden opgesteld die goed aansluiten bij de praktijk en herkenbaar zijn voor de 

praktijk. 

 

Toegang tot het register van regieverpleegkundigen 

Bij algemene maatregel van bestuur zullen eisen worden gesteld, waaraan een opleiding moet 

voldoen wil het getuigschrift daarvan toegang geven tot inschrijving in het register van 

regieverpleegkundige. De regering wil in dit opleidingsbesluit aansluiten bij het opleidingsprofiel van 

de Bachelor Nursing 2020. Het streven is het register van regieverpleegkundigen met ingang van 1 

januari 2020 in werking te laten treden. 

 

Voorstel voor overgangsregeling 

Het ministerie wil recht doen aan de kennis en vaardigheden van de groep verpleegkundigen die in 

het BIG-register staan geregistreerd en die niet geschoold zijn op basis van het BN 2020 profiel. 

Daarom is het voorstel om aan hen, gedurende drie jaar na inwerkingtreding van deze wet, eveneens 

de mogelijkheid te bieden om zich als regieverpleegkundige te laten registreren. 

  



 

Het gaat dan om de volgende twee groepen: 

Verpleegkundigen met een oud hbo-diploma, dat wil zeggen een hbo-diploma (vanaf niveau NLQF-6) 

dat is behaald onder het oude opleidingsprofiel. Hiermee wordt bedoeld een opleidingsprofiel dat van 

toepassing was voor de invoering van de Bachelor Nursing 2020. Deze groep verpleegkundigen kan 

zich zonder aanvullende bewijslast laten registreren als regieverpleegkundige. 

Verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-diploma mét aanvullende opleidingen die 
gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6 niveau. Deze groep verpleegkundigen moeten bij de aanvraag 
tot omzetting naar regieverpleegkundige wel nadere bewijsstukken over aanvullende scholing 
indienen. Het is echter nog niet helder benoemd wat precies wordt bedoeld met de aanvullende 
scholingen. De minister voor Medische Zorg laat hiernaar op dit moment nog een verkennend 
onderzoek uitvoeren 
 


