Indelingsadvies
Organisatie: NVZ
Functie:
Hbo-verpleegkundige
Datum:
7 april 2017
Dit indelingsadvies is gebaseerd op de functiebeschrijving Hbo-verpleegkundige1 van april 2017. Bij de
niveau-bepaling is gebruik gemaakt van FWG 3.0, editie 2016-2017.

Niveaubepaling van de functie:
Invoering van het opgestelde functie-eisen patroon in het FWG 3.0 systeem leidt tot het volgende overzicht:

Waardering sub-aspecten: Overige functie-eisen: bbaaa

Inconveniënten: bbaa

Vergelijking ijkfunctie(s):
De niveaubepaling in FWG 3.0 geeft een niveau-indicatie op niveau 50 en er worden alleen ijkfuncties op
niveau 50 geselecteerd. De functie Hbo-verpleegkundige is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de ijkfunctie
Wijkverpleegkundige ten aanzien van de vereiste kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden. De
ijkfunctie Wijkverpleegkundige heeft echter aanvullende activiteiten gericht op het indiceren van de zorg. Dit
verklaart de andere score op het gezichtspunt Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed (Ri).
De functie Hbo-verpleegkundige heeft een nadrukkelijkere rol op gebied van het ontwikkelen en
implementeren van verpleegkundig beleid en het toezien op de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Dit
verklaart de hogere score op Zelfstandigheid (Ze) voor de Hbo-verpleegkundige.

Aansluiting kadertekst:
De inhoud van de functie Hbo-verpleegkundige sluit aan bij de kern van de kadertekst Verpleegkundige
algemene ziekenhuiszorg. Het hoogste niveau van de kadertekst is niveau 45:
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Verpleegkundige algemene ziekenhuiszorg belast met het verplegen, verzorgen en begeleiden van
patiënten. Voert opname- en ontslaggesprekken, stelt het verpleegplan op en coördineert en bewaakt de
zorgverlening rondom de toegewezen patiënten. Geeft begeleiding aan patiënten en verwanten
gedurende de opname. Geeft voorlichting en instructie over onderzoek, behandeling en zelfzorg in de
thuissituatie. Verricht meer complexe handelingen zoals intraveneus injecteren en het inbrengen van
infusen.
De inhoud van de Hbo-verpleegkundige overschrijdt de kadertekst op niveau 45 expliciet op een aantal
punten (hoofdlijnen):
bewaken van de verpleegkundige zorg en het totale zorgproces en ondernemen van actie daarop;
ontwikkelen en implementeren van verpleegkundig beleid (opstellen van protocollen, ontwerpen van
processen/zorgpaden in de patiëntenzorg);
coachen en begeleiden van mbo-verpleegkundigen bij verpleegkundige zorg in onvoorspelbare
zorgsituaties;
leiden van werkgroepen in het kader van implementeren van verpleegkundig beleid.
Dit verantwoordt de indeling van de functie van Hbo-verpleegkundige op een niveau hoger dan de
bovengenoemde kadertekst.
Conclusie indeling:
Op grond van bovenstaande adviseert FWG Advies voor de functie Hbo-verpleegkundige een indeling op
niveau 50.

Legenda en definities:
Legenda gezichtspunten:
Ke Kennis
Ze Zelfstandigheid
So Sociale vaardigheden
Ri
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Uv Uitdrukkingsvaardigheid
Bv Bewegingsvaardigheid
Op Oplettendheid
Ov Overige functie-eisen bestaande uit de sub-aspecten:
▪
volharding, geduld en doorzettingsvermogen
▪
systematisch, ordelijk en hygiënisch werken
▪
onkreukbaarheid, eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid
▪
representatief voorkomen en gedrag
▪
gevoel voor het menselijk lichaam, materiaal en/of apparatuur
In
Inconvenienten bestaande uit de sub-aspecten:
▪
Fysieke belasting
▪
Psychische belasting
▪
Bezwarende werkomstandigheden
▪
Risico op persoonlijk letsel
Definities FWG 3.0:
FWG 3.0
Functiewaarderingsmethode waarmee het niveau van functies binnen zorginstellingen in Nederland wordt
vastgesteld.
Gezichtspunt
Optieken van waaruit een functie kan worden beoordeeld. Elk gezichtspunt valt uiteen in een aantal aspecten. Er zijn
in totaal negen verschillende gezichtspunten binnen FWG 3.0.
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Functie-eisen patroon
Een rij met letterwaarden die overeenkomt met de waardering die aan de verschillende functie-eisen per
gezichtspunt is toegekend.
Functieniveau
De uiteindelijke functiegroep die aan de functie is toegekend door middel van toepassing van het
functiewaarderingssysteem FWG 3.0.
Ijkfunctie
Een functie(beschrijving) die als referentie of vergelijking kan dienen voor de in te delen functie. De ijkfuncties in
FWG 3.0 zijn geselecteerd uit een door landelijk functie-onderzoek opgebouwd bestand en nauwkeurig met de
FWG-methodiek ingedeeld.
Niveau-indicatie
Een indicatie van het meest waarschijnlijke functieniveau voor de in te delen functie, berekend door het FWG 3.0systeem op basis van het ingevoerde functie-eisenpatroon. De indeler van de functie mag van deze niveau-indicatie
afwijken wanneer daar gegronde aanleidingen toe zijn.
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