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Geachte mevrouw W en het kenmerk van deze
brief.

U hebt mij een brief gezonden over de herziening van de verpleegkundige en
verzorgende beroeps- en opleidingsstructuur opgenomen in een advies voor de
beroepsprofielen verpleegkundige en verzorgende. Met uw brief reageert u
namens een aantal praktijkopleiders en team leiders van een aantal
zorginstellingen op de voorgestelde profielen.

Een stuurgroep onder leiding van mevrouw Meurs heeft een advies over de
beroepsprofielen van de verpleegkundige en verzorgenden uitgebracht. De
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 maart 2012 de
beroepsprofielen in dank aanvaard. Voordat het ministerie overgaat tot vaststelling
van de profielen als uitgangspunt voor haar beleid en wijzigingen in de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en indien noodzakelijk In de
opleidingenstructuur tot stand brengt, heeft het ministerie het veld verzocht
bestuurlijk op de profielen te reageren.

VWS hecht grote waarde aan het feit dat de beroepsg roep van verpleegkundigen
en verzorgenden In kaart heeft gebracht hoe de zorgvraag in 2020 er uit ziet en
heeft aangegeven op welke wijze de beroepenstructuur hierop kan worden
afgestemd. Ook werkgevers en oplelders (onder meer MBO Raad en de HBO Raad)
zijn In deze fase betrokken.

De volgende essentiële stap in het vaststellen van de beroepsprofielen is dat
werkgevers en opleiders in de gelegenheid worden gesteld bestuurlijke inbreng te
geven. Hiertoe heeft het ministerie van VWS in overleg met het ministerie van
OCW In 2012 een brief aan partijen, waaronder de MBO Raad, Actiz en NVZ,
gezonden met het verzoek om een schriftelijke bestuurlijke reactie te zenden.
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