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Profiel Wetenschappelijk College 

Verpleegkunde 

 

Inleiding 

Vanaf 2012 had V&VN een vaste bestuurscommissie Wetenschap. Gaandeweg is bij 

de commissie zelf en bij V&VN de behoefte ontstaan om de rol van de commissie meer 

kracht en onafhankelijkheid te geven. Op 9 juni 2017 is tijdens een bijeenkomst door 

verschillende stakeholders (VWS, NPF, ZonMw, ZN, ZiN),  positief gereageerd op een 

Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV). In 2018 is het WCV, bestaande uit 

alle hoogleraren verplegingswetenschap aan een Nederlandse Universiteit, officieel van 

start gegaan. Elke hoogleraar heeft een breed netwerk in praktijk, beleid, onderwijs en 

wetenschap (regionaal, nationaal en internationaal). 

 

Dit document beschrijft de uitgangspunten (missie, visie en doelstelling), opzet en 

werkwijze van het WCV.  

 

 

Uitgangspunten 

De belangrijkste doelstelling van het college is gericht op de wetenschappelijke 

onderbouwing van de verpleegkunde in de meest brede zin van het woord, variërend 

van het handelen van verzorgenden en verpleegkundigen in de dagelijkse zorg voor 

patiënten (micro) tot aan de organisatie (meso) en het (verpleegkundig) beleid (macro). 

Daarnaast richt het WCV zich ook op het versterken van de wetenschappelijke 

infrastructuur aan de universiteiten. 

 

Visie 

Het college richt zich primair op visievorming en advisering over onderzoek en kennis 

over de (organisatie van) zorg die wordt geleverd door de beroepsgroepen 

(verzorgende, verpleegkundige, regie-verpleegkundige en verpleegkundig specialist).  

Een sterke en goed georganiseerde professie maakt onderdeel uit van een effectieve 

kennisnetwerkstructuur. Het college richt zich op maatschappelijke (toekomstige) 

vraagstukken en op hoe wetenschap kan bijdragen aan mogelijke oplossingen. Het gaat 
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om oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het perspectief van de 

beroepsgroepen en van cliënten. Dit is echter niet de enige benadering. Het college ziet 

ook een bijdrage van de wetenschap aan innovatie door reflectie, ontwikkeling van 

nieuwe invalshoeken en concepten. Dit vraagt ook om een vrije, deductieve en soms 

meer abstracte benadering (ontwikkeling van nieuwe denkwijzen).     

 

Het college handelt onafhankelijk van V&VN vanuit algemeen maatschappelijke belang, 

het is het wetenschappelijk geweten, maar geen vertegenwoordiger of 

belangenbehartiger van de beroepsgroepen. Visies en adviezen zijn ook relevant voor 

andere belanghebbenden, multidisciplinaire teams met aanpalende beroepsgroepen, 

patiënten, hun naasten, beleidsmakers, zorgaanbieders (organisaties). Het college 

opereert dus voor een brede doelgroep, openbaar en onafhankelijk van 

opdrachtgevers. 

Missie 

Een bijdrage leveren aan een praktijk en beleid die mede gevoed zijn door de laatste 

wetenschappelijke inzichten (kennis), met als doel effectieve, efficiënte en 

patiëntgerichte zorg, die wordt verleend door verzorgenden, verpleegkundigen, en 

verpleegkundig specialisten.   

Doelstelling 

1. Het college draagt bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur door 

advisering, agendasetting en stimulering van samenwerking 

2. Het college draagt bij aan de versterking van de academische infrastructuur 

door visievorming en advisering.  

3. Het college draagt bij aan beleid dat mede is gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten door nauw samen te werken met V&VN.  

 

Opzet van het college 

Werkwijze 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken richt het WCV wetenschappelijke tafels in. 

Een wetenschappelijke tafel wordt voorgezeten door een of meerdere hoogleraren van 

het WCV en omvat een groep experts, bestaande uit bijvoorbeeld lectoren, practoren, 

gepromoveerde verpleegkundigen en verpleegkundigen en verzorgenden met een 

specifieke interesse voor wetenschap binnen het thema van de betreffende tafel. De 

samenstelling van een tafel is dynamisch. 
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In 2019 is de eerste wetenschappelijke tafel gestart: de wetenschappelijke tafel 

wijkverpleging (onder voorzitterschap van Prof. Dr. Sandra Zwakhalen en Prof. Dr. 

Bianca Buurman). In november 2019 heeft het WCV besloten dat in 2020 wordt gestart 

met de tweede tafel: de wetenschappelijke tafel Geestelijke Gezondheidszorg 

(voorzitter Prof. Dr. Berno van Meijel). 

Relatie tot V&VN 

Het WCV heeft gekozen voor een inbedding van het college in V&VN. Om daarbij te 

zorgen voor een goede balans tussen onafhankelijkheid en verbondenheid zijn 

duidelijke afspraken en spelregels nodig. Deze zijn gevat in het WCV reglement. 

Bestuur van het college 

Het bestuur van het college bestaat uit alle hoogleraren verplegingswetenschap aan 

een Nederlandse Universiteit en is verdeeld in een algemeen en een dagelijks bestuur. 

De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden zijn gevat in het WCV reglement.  


