
Procedure voor de aanmelding van kandidaat-leden voor Rho Chi Chapter-at-

Large van Sigma Theta Tau International: studenten, afgestudeerden en verpleegkundige leiders. 

“Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing provides leadership and scholarship in 

nursing practice, education and research to enhance the health of all people. We support the learning 

and professional development of our members, who strive to improve nursing care worldwide.” 

STTI is in 1922 opgericht door zes studenten verpleegkunde aan de Indiana University in de 

Verenigde Staten. Op dit moment is STTI uitgegroeid tot een organisatie van meer dan 360.000 leden 

in meer dan 90 landen over de hele wereld. STTI is een toonaangevende organisatie die zowel de 

gezondheidszorg als carrières in de verpleegkunde stimuleert. Informatie over STTI is te vinden via 

www.nursingsociety.org  

Rho Chi is een onderdeel van STTI en heeft op dit moment meer dan 270 leden in Nederland, maar 

ook in andere Europese landen. Informatie vind je op www.rhochi.eu 

Actieve leden dragen kandidaat-leden voor op basis van hun prestaties als vooraanstaand en 

toonaangevende verpleegkundige. Dit betekent een erkenning als leider door het streven naar een 

hoge professionele standaard. Verpleegkundige leiders hebben hun excellentie op één of meer 

terreinen binnen de verpleegkunde aangetoond. Studenten en afgestudeerden worden geselecteerd 

op basis van hun uitstekende studieresultaten. Kandidaat-leden worden door Rho Chi - leden 

voorgedragen voor lidmaatschap, door twee leden waarvan minstens één lid actief lid is (= betalend 

lid) van STTI (Rho Chi of een ander chapter). Om toegelaten te worden tot lid moeten gegadigden 

aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn afgeleid van de algemene criteria van STTI. 

 

Criteria toelating nurse leader / vooraanstaand verpleegkundige. De gegadigde: 

 is in het bezit van de graad: B in Nursing, MSc in Nursing of M ANP; 

 heeft bijzondere prestaties geleverd op het gebied van onderwijs, praktijk, onderzoek, 

management, bestuur of publicaties in Nederland en/of internationaal; 

 is tenminste 5 jaar als verpleegkundige werkzaam (geweest). 

 

http://www.nursingsociety.org/
http://www.rhochi.eu/


Criteria toelating studenten van de HBO-V van de HU, HR, HAN, SAXION Hogeschool en studenten 

van een Masteropleiding  in de verpleegkunde. De gegadigde: 

 behoort tot de beste 35 % van zijn / haar cohort: heeft een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger 

en geen cijfer beneden de 6. 

 heeft tenminste de helft van het studieprogramma behaald zonder herkansingen; 

 

Criteria toelating afgestudeerden van de HBO-V van de HU, HR, HAN, SAXION Hogeschool en 

afgestudeerden van een Masteropleiding in de verpleegkunde. De gegadigde: 

 behoort tot de beste 35 % van hun cohort en komen tot een jaar na diplomering in 

aanmerking voor lidmaatschap van STTI op basis van hun studiegegevens. Hierna gelden de 

criteria voor verpleegkundig leider. 

 

Procedure voor het voordragen en aanmelden van een kandidaat-lid 

 Informeer persoonlijk of de kandidaat geïnteresseerd is in lidmaatschap STTI, of de kandidaat 

inderdaad aan de criteria beantwoordt en wil worden voorgedragen; 

 Ga na welk ander lid van STTI naast u het kandidaat-lid wil voordragen; 

 Meld het kandidaat-lid door welke leden hij/zij wordt voorgedragen; 

 U kunt het aanmeldingsformulier downloaden via www.rhochi.eu. Het kandidaat-lid vult zelf 

het aanmeldingsformulier in en stuurt dit met een kort CV op vóór 15 oktober 2014 aan Ada 

ter Maten, voorzitter van de Commissie Reglementen en Selectie, speaj@hr.nl 

 De Commissie Reglementen en Selectie toetst of de aangemelde kandidaat voldoet aan de 

vastgestelde criteria en stelt vast of het kandidaat-lid kan worden toegelaten tot STTI; 

 Indien er over de geschiktheid van de kandidaten geen twijfels bestaan, worden de 

kandidaat-leden geïnstalleerd wanneer het bedrag op de Rho Chi rekening is bijgeschreven; 

 Van de kandidaat-leden wordt verwacht dat ze bij de installatiebijeenkomst aanwezig zijn; 

 

Kosten  

  

Bedrag  

Eenmalig: Inductie / Installatie   € 78,-  

Jaarlijks Lidmaatschap STTI / Rho Chi    € 100,-  

TOTAAL   € 178,-  

 

http://www.rhochi.eu/
mailto:speaj@hr.nl

