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Mogelijkheden voor verpleegkundigen
in de Verenigde Staten
Voor mensen die werkzaam (willen) zijn in de verpleging, biedt de Verenigde Staten verschillende
mogelijkheden. In de eerste plaats bestaat er een ruime keuze uit verpleegopleidingen op alle niveaus. Ook
voor mensen die in Nederland al een opleiding tot verpleegkundige gedaan hebben, bestaan er in de VS
interessante specialisatieprogramma’s en zelfs mogelijkheden tot promoveren. Daarnaast kan men in de VS
als verpleegkundige werken, mits men met goed gevolg een aantal verplichte examens aflegt.

Verpleegkunde studeren in de VS

Daarnaast is er ruimte voor specialistische vakken binnen het
gekozen veld.
Tot slot is het mogelijk een Ph.D. in verpleging te halen. Een
master’s in verpleging behoort gewoonlijk tot de ingangseisen. De
nadruk ligt op vakken als geschiedenis en filosofie van de
verpleging, het ontwikkelen en testen van verpleegtechnieken, en
sociale, politieke, ethische, en economische aspecten van
verpleging en gezondheidszorg. Daarnaast werken de studenten
aan een proefschrift. Een Ph.D.-programma in verpleging duurt
gemiddeld drie jaar.

Undergraduate verpleegopleidingen
Wil je in de Verenigde Staten een opleiding tot verpleegkundige
doen en ben je in het bezit van minimaal een VMBO-diploma,
dan kun je aan een community college een tweejarige opleiding
volgen die leidt tot een associate degree in nursing. Met een
HAVO- of VWO-diploma kun je aan een college of universiteit
een vierjarig programma volgen, waarna je Bachelor of Science in
Nursing (B.S.N.) bent. Heb je eerst een associate’s degree gehaald
in nursing, dan kun je ook instromen in het vierjarige bachelor
programma.
Er zijn zo’n 600 geaccrediteerde (goedgekeurde) undergraduate
opleidingen tot verpleegkundige in de VS. Hoewel de
programma’s allemaal verschillend zijn, bestaan de eerste twee
jaar meestal uit algemeen vormende vakken als psychologie,
bedrijfskunde, voedingsleer, ethiek, sociologie en techniek. In het
derde en vierde jaar vindt het onderwijs steeds meer op locatie
plaats in plaats van in de schoolbanken en ligt de nadruk op
klinische vaardigheden en verpleegtheorie.

Accreditatie
Voor alle opleidingen geldt dat het belangrijk is dat ze
geaccrediteerd zijn door de lokale State Board of Nursing en door
de Commission on Collegiate Nursing Education (CCNU) of de
National League for Nursing Accrediting Commission (NLNAC). De
website van de laatste instelling geeft een overzicht van
goedgekeurde programma’s per staat: www.nlnac.org.
Terug in Nederland
Met een diploma van een geaccrediteerde Amerikaanse
verpleegopleiding kun je bij het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Sport de bevoegdheid aanvragen om in
Nederland als verpleegkundige te werken. Hiervoor moet je
worden ingeschreven bij het Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorgregister (BIG-register). Het webadres is
www.bigregister.nl.

Graduate verpleegopleidingen
Met een bachelor degree of een HBO- of universitaire achtergrond
kun je in de Verenigde Staten ook op graduate niveau verpleging
studeren voor een master’s degree en registratie als Advanced
Practice Nurse (A.P.N.). Vaak hebben Nederlandse studenten die
hier voor kiezen al een achtergrond in verpleging, maar dit is niet
voor alle programma’s verplicht. Er is keuze uit meer dan 330
geaccrediteerde graduate programma’s die opleiden tot een
klinisch specialisme, zoals oncologie, neonatologie, psychiatrie, of
neurologie, maar ook tot vroedvrouw of anesthesist. Ook zijn er
programma’s die verpleegkundigen opleiden voor beleids - of
onderwijsfuncties. Master’s programma’s duren 18 tot 24
maanden en bestaan zowel uit colleges als uit klinisch werk. Veel
voorkomende vakken in het algemeen vormende deel van de
master zijn bijvoorbeeld statistiek, economie van de
gezondheidszorg, ethiek, voedingsleer, en gezondheidspromotie.

Werken in de VS
Voor in Nederland opgeleide HBO-V verpleegkundigen is het
mogelijk om in de Verenigde Staten als registered nurse te werken
mits de volgende examens met goed gevolg worden afgelegd:
•
CGFNS-Certification Program
•
NCLEX- RN Examination
Verpleegkundigen op MBO-niveau moeten er rekening mee
houden dat zij niet tot het CGFNS-examen worden toegelaten,
omdat zij niet als first level, general nurse beschouwd worden.
Afhankelijk van de eisen die de staat waar zij willen gaan werken
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stelt, kunnen zij door het NCLEX-PN examen met goed gevolg af
te leggen, bevoegdheid verkrijgen om als registered nurse te
werken. In veel staten zullen zij echter eerst aanvullende vakken
moeten volgen voor zij tot de examens toegelaten worden.

Op de sites van de verschillende State Boards of Nursing vind je
vacatures.
Visa
Zodra je door een State Board of Nursing bevoegd bent verklaard
om als verpleegkundige te werken en je een baan hebt gevonden,
kun je bij het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam een visum
aanvragen. Dit wordt ofwel een tijdelijk werkvisum voor nietimmigranten (H1-B) of een werkvisum voor immigranten. Mocht
je het laatstgenoemde visum willen aanvragen, dan moet je eerst
bij de International Commission on Healthcare Professionals (ICHP),
onderdeel van CGFNS, de VisaScreen procedure ondergaan.
Hier wordt ondermeer gekeken naar je opleiding, je registraties,
Engelse taalvaardigheid en uitslag van het CGFNS-examen of het
NCLEX-examen. Meer informatie hierover vind je op
www.cgfns.org Als alles in orde bevonden is, krijg je een
VisaScreen Certificate, dat je bij je visumaanvraag op het Consulaat
moet tonen.

CGFNS-Certification Program
De Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS)
verzorgt een Certification Program dat uit twee delen bestaat. Voor
het eerste deel, de CGFNS Eligibility Review, moet je kopieën van
al je diploma’s vanaf de middelbare school inleveren. Op basis
hiervan wordt gekeken of je de buitenlandse equivalent bent van
een zogenaamde first–level, general nurse. In Nederlandse termen
betekent dit dat je in het bezit moet zijn van een HBO-V diploma.
Als je deze papieren ronde doorkomt, mag je je inschrijven voor
het CGFNS Qualifying Exam, dat bestaat uit vakinhoudelijke
vragen en de TOEFL (Test of English as a Foreign Language; zie
Fulbright Center informatieblad nummer 8a). Het CGFNSexamen wordt drie keer per jaar afgenomen op veertig locaties
wereldwijd, waaronder Parijs, Frankfurt en Londen.
Drie
maanden voor de testdatum moet je je hebben ingeschreven. Het
examen kost $368. Ter voorbereiding op het examen is allerlei
oefenmateriaal te bestellen bij CGFNS. Je kunt je on-line
inschrijven op www.cgfns.org of neem contact op met:
Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools
3600 Market Street, Suite 400
Philadelphia, PA 19104-2651, U.S.A.
Tel.: 001-215-349-8767
info@cgfns.org

Verdere informatie
Lees o.a. ook Fulbright Center informatiebladen:
Nr. 1 ‘Undergraduate Studie in de Verenigde Staten’
Nr. 3 ‘Graduate Studie in de Verenigde Staten’
Nr. 6 ‘Kosten van Studeren in de Verenigde Staten’
Nr. 7 ‘Het Beoordelingssysteem aan Universiteiten in de Verenigde Staten’
Nr 8a ‘Toelatingsexamens voor studie in de V.S.: TOEFL en TSE’
Nr. 15 ‘Glossary of Terms in Higher Education in the United States’
Nr. 16, ‘Undergraduate Opleidingen aan Community Colleges’
Nr. 19 ‘Risico’s van een Studie-, Stage- of Onderzoeksverblijf in
de VS, en hoe deze te vermijden’
Nr. 22 ‘Het Opstellen van een Transcript’.

NCLEX-Examination
Als je het CGFNS-examen gehaald hebt, moet je verder dezelfde
procedure
doorlopen
als
in
Amerika
afgestudeerde
verpleegkundigen. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie is
een diploma van een verpleegopleiding in de Verenigde Staten
namelijk niet genoeg om ook in de praktijk als verpleger te
mogen werken. Iedereen moet in de staat waar hij wil werken
een examen afleggen bij de State Board of Nursing, het National
Council Licensure Examination Program (NCLEX). Hiervan bestaan
twee varianten, het NCLEX-RN en het NCLEX-PN examen.
Welk van de twee je moet doen, hangt af van je opleidingsniveau.
Bij de Board of Nursing van de staat waar je zou willen werken,
kun je het zogenaamde NCLEX Examination Candidate Bulletin
opvragen. Na inschrijving ontvang je een Authorization To Test
(ATT), waarna je de tijd en locatie van je examen kunt plannen. Je
kan dit examen, dat per computer wordt afgenomen, alleen in de
VS doen. De test is computer adaptive. Dit betekent dat de
moeilijkheidsgraad van de vragen die je moet beantwoorden
afhangt van de kwaliteit van je antwoorden. De uitslag van de test
wordt eerst naar de Board of Nursing gestuurd, die het weer naar
jou doorstuurt.
Adressen van de State Boards of Nursing vind je op de website van
de National Council of State Boards of Nursing, www.ncsbn.org.

Baan zoeken
De CGFNS-site heeft een zogenaamd Career Center met nuttige
tips en links voor verpleegkundigen die een baan in de VS zoeken.
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