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1. Hervorming opleiding verpleegkunde 

Monica nam deel aan het debat ‘Bachelor verpleegkunde van 3 naar 4 jaar : opportuniteiten en 
dilemma’s.  Verslag hierbij: 
Conceptnota ‘Professionele bachelor verpleegkunde’  van Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits is goedgekeurd. Vanaf het academiejaar 2016-2017 wordt de bacheloropleiding 
verpleegkunde een vierjarige opleiding.  
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) stelde vast dat de huidige 
opleidingen van hoge kwaliteit zijn, maar te weinig uren stage tellen. Er was nood aan 900 
uur of 24 extra weken stage. De vernieuwing wordt ook aangegrepen om de opleiding 
inhoudelijk verder te versterken, waarbij ook innovatieve vormen van praktijkonderwijs, 
zoals bijvoorbeeld simulatieonderwijs, gevaloriseerd worden. Vandaar een volledig 4de jaar. 
De toekomstige verpleegkundigen zullen met hun diploma breder opgeleid zijn waardoor zij 
met hun diploma in alle sectoren van de gezondheidszorg of welzijn aan de slag kunnen. Op 
die manier voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn over gereglementeerde beroepen.  
Met de uitbreiding van de basisopleiding, zal het mogelijk zijn om een deel van de verdieping 
die nu gerealiseerd wordt in die BanaBa’s te veralgemenen en in te bedden binnen de 
generieke vierjarige opleiding zelf. Dat kan gebeuren via de uitgebreide stage, de focus van 
de bachelorproef en een aanbod van keuzevakken. De nood aan vervolgopleidingen via de 
BanaBa’s wordt op die manier afgebouwd.  
In het nieuwe concept wordt een contractstage ingevoerd waarbij studenten verpleegkunde 
op het einde van hun bacheloropleiding al deeltijds in de gezondheidssector aan de slag 
gaan, gebaseerd op een overeenkomst tussen de student, de werkplek en de hogeschool. 
Het gaat om een vorm van ‘stage plus’ waarbij studenten als ‘verpleegkundige in opleiding’ 
meewerken in ziekenhuizen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, 
preventie enz. Tegelijkertijd zullen ze nog verder opleiding krijgen door de hogeschool. Zo 
vermijdt men dat door de langere studieduur een jaar lang geen verpleegkundigen naar de 
werkvloer uitstromen.  
Er wordt momenteel onderzocht of de studenten voor de prestaties die ze in het kader van 
een contractstage op de werkvloer zullen leveren ook een vergoeding kunnen krijgen. Om 
dit idee te realiseren, komt er een platform waarin de opleidingen nog nauwer met het 
werkveld samen gaan werken.  
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Dat betekent niet dat professionalisering of specialisering tijdens de loopbaan verdwijnt. 
Daar waar het werkveld nog nood heeft aan meer doorgedreven specialisering kan er via 
postgraduaten of andere vormen van levenslang leren worden gewerkt. 
De nieuwe regeling geldt voor studenten die starten vanaf academiejaar 2016-2017. In het 
academiejaar 2019-2020 zal het vierde jaar voor het eerst worden ingevuld. Via deze 
beslissing kunnen hogescholen hun curriculum volledig afstemmen op de Europese richtlijn 
en op de actuele en toegenomen noden van de gezondheidszorg. De vernieuwing beperkt 
zich niet enkel tot de stages maar gaat over de hele integratie van theoretisch en klinisch 
onderwijs binnen de basisopleiding verpleegkunde van vier jaar.  
De opleiding HBO5 blijft bestaan zonder verlenging van de studieduur.  
 

2. Eusuhm congres 

EUSUHM ( European Union for School and University Health and Medicine) organiseert om 
de 2 jaar een congres. Volgende keer gaat dit door in Leuven, 6-8 september 2017. 
Professionals in de JGZ van verschillende landen kunnen er elkaar ontmoeten, ervaringen en 
informatie uitwisselen.  
Thema van het congres is 'Innovatie in de Jeugdgezondheidszorg'.  
 
In de brainstorm popten volgende ideeën op: 

 ‘Innovatief professionaliseren, hoe doen we dat?’  

 ‘ Wat is het DNA van de jeugdverpleegkundige?’ (cfr. ons profiel) 

 ‘ Sterke disciplines: waar ben je als jeugdverpleegkundige op je sterkst?’  

 ‘ Subsidiair werken, arts/vpk, in de consulten: wat en hoe, betekenis voor 
competenties en organisatie’.  

Hier speelt de ervaring van K&G: de consulten lopen er geschrankt ( 
verpleegkundigen 4 consulten, artsen 6 consulten); een veranderde dienstverlening 
om verpleegkundigen  meer autonoom te laten werken. Belangrijk in de 
taakverdeling hierin is dat artsen moeten artsen blijven en verpleegkundigen moeten 
verpleegkundigen blijven.  Verpleegkundigen doen geen medische handelingen. 
 

De discussie gaf uiteindelijk 2 grote lijnen aan: 

 Multidisciplinair samenwerken: binnen de eigen organisatie, met andere organisaties 
in de welzijns- en gezondheidszorgsector vb. zindelijkheid in CLB Eeklo, vaccinatie 
asielzoekers,… 

 Ouderbetrokkenheid: diverse methoden vb. kleuterconsulten met ouders,… 

3. Volgende data 

De groep wil graag verder brainstormen en verdiepen in de aanloop van het congres in 2017. 
Vandaar is de volgende bijeenkomst op 13/4/16 in het GO! Brussel, lokaal Tia.  
Van 16u, - 19u  maar welkom vanaf 15u30. Iedereen, die lid is,  kan nog aansluiten! 
Ook ligt  de datum 22/6 al vast.  
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Er is ook de Algemene Vergadering 19/3/16. Normaal is het plan dat die doorgaat in 
Antwerpen. ’s Morgens zou de aan de overheid aangeleverde tekst ‘onderbouw van de 
organisatie van JGZ in de CLB’ voorgesteld worden ( voor iedereen toegankelijk). Vervolgens 
lekker eten met leden VWVJ en rondleiding ‘Red Star Line museum’.  
 
 
 
Verslag: Trees Schaumont, Monica Bulcke. 


