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Paragraaf 1  Onderwijs- en Examenregeling 

Artikel 1.1 Toepassingsgebied van de Onderwijs- en Examenregeling 

a. In dit Onderwijs- en Examenreglement (OER) zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten 
opgenomen van studenten enerzijds en van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen 
anderzijds betreffende de Verpleegkundige Vervolgopleidingen die door de Maastricht UMC+ 
Academie Zorgopleidingen worden uitgevoerd en deels onder het College Zorg Opleidingen 
(CZO) vallen. 

b. In alle gevallen waarin het Onderwijs- en Examenreglement niet voorziet, beslist de 
onafhankelijke Onderwijs- en Examencommissie. 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen 

In tabel 1 worden de in deze OER gebruikte begrippen toegelicht. 

Tabel 1 Begripsbepalingen 

Academie De Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. 
Beroep 
 
 

Een student kan beroep oftewel protest aantekenen tegen het besluit/beslissing van de 
examencommissie (EC) bij de externe examencommissie (EEC) Maastricht UMC+ Academie  
Zorgopleidingen. De EEC is een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing heeft 
genomen heeft.  Aan een beroepsprocedure zal als regel een bezwaarprocedure vooraf gaan.  

Bewijs van deelname Een bewijs van deelname wordt afgegeven voor de onderdelen van een leertaak of lesdagen die 
gevolgd zijn in de theorie en die niet getoetst of met onvoldoende beoordeeld zijn 

Bezwaar Een student kan bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen elke beslissing die in het kader van de 
opleiding jegens hem/haar wordt genomen, al of niet op grond van de voorschriften van het 
opleidingsreglement en de studiegids voor zover de student rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen. Een bezwaar dient ingediend te worden binnen een termijn van vier weken, en dit bij 
de Directeur van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. Eindbeslissingen over 
bezwaarprocedures berusten echter bij een onafhankelijke Onderwijs- en Examencommissie. 

Certificaat Een certificaat wordt afgegeven voor het behalen van de theorie- en de praktijkcomponent(en) 
van één of meerdere volledig behaalde leertaken. 

Competentie Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van aanwezige kennis, 
vaardigheden en houding adequaat te handelen, c.q. gedrag te stellen, en dit in authentieke 
beroepssituaties met hierbij het vermogen om keuzes en beslissingen - die tijdens het handelen 
gemaakt worden - te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren. Competenties 
samenhangend met kennis, inzicht en vaardigheden zijn middels gedrag goed observeerbaar en 
toetsbaar. Voor attitude en persoonskenmerken geldt dit in mindere mate.  

Contactpersoon van de 
praktijkinstelling 

De functionaris (Praktijkcoördinator) die namens de praktijkinstelling de contacten verzorgt 
tussen de afdeling en Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen en die de kwaliteit van de 
opleiding op de betreffende afdeling bewaakt en bevordert. 

CZO College Zorg Opleidingen 
Diploma Een krachtens de wet erkend document, waarmee wordt aangetoond en vastgelegd dat de 

bezitter een omschreven kwalificatie heeft behaald. 
Directeur Maastricht UMC+ 
Academie Zorgopleidingen 

Functionaris die onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur MUMC+ algemene 
leiding geeft aan Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. 

Directie van de praktijkinstelling De directie van het ziekenhuis waarmee de student een leerarbeidsovereenkomst dan wel 
arbeidsovereenkomst is aangegaan en waar deze in het kader van de opleiding één of meerdere 
praktijkleerperioden volgt. 

Eerder verworven competenties 
(EVC) 

Het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die zijn verworven door middel van 
leerprocessen die niet met een studiebewijs zijn bekrachtigd. 

Examen Alle formatieve en summatieve toetsen van alle voorgeschreven leertaken, inclusief de 
beoordeling van de praktijkcomponent vormen het examen. Een met goed gevolg afgelegd 
examen leidt tot een diploma/certificaat. 

Examencommissie (EC) De examencommissie  is belast is met het toezicht op de uitvoering van het Onderwijs- en 
examenreglement. In onderhavig document wordt ook van Onderwijs- en Examencommissie 
gesproken, hier wordt dezelfde commissie mee bedoeld. De EC valt onder verantwoordelijkheid 
van de directeur van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. De examencommissie 
behandelt bezwaren en verzoeken van studenten naar aanleiding van (de uitslagen van) examens 
en toetsen (zie ‘Bezwaar’).                   
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Externe Examencommissie (EEC) De student kan bij de externe examencommissie in beroep gaan tegen besluiten van de EC. De 
commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden van bij de Maastricht UMC+ Academie 
Zorgopleidingen aangesloten instellingen die onderwijs in hun portefeuille voeren.  

Fraude Het kopiëren van transferopdrachten (of delen daarvan) van iemand anders of indien de 
transferopdracht aantoonbaar door iemand anders is gemaakt wordt gezien als fraude. Fraude 
wordt aangemerkt als niet-professioneel gedrag. 

Incident niet-professioneel gedrag 
(INPG) 

Onder INPG wordt verstaan: ‘discriminerende, beledigende, kwetsende of aan de andere kant 
negatieve opmerkingen, dan wel onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel 
hardhandigheid, dan wel geen of te weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van 
de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, plagiaat, fraude, 
bewuste misleiding e.d., dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan 
wel het handelen tegen een derde tegen de wens van die persoon in’. Meer info: zie Bijlage 1. 
Specifiek voor het MUMC+ bestaat er een ‘Gedragscode MUMC+’, deze is – voor mensen 
werkzaam in het MUMC+ - terug te vinden als ODIN protocol 022374. Indien gewenst is deze 
opvraagbaar bij het secretariaat Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen: 
academie.zorgopleidingen@mumc.nl.  

Leertaken Leertaken worden gevormd door een geheel van zelfstudie, onderwijs en toetsing, geven sturing 
aan de leeractiviteiten en vormen de kern van ons competentiegericht onderwijs. 
De leertaak beschrijft welke activiteiten de student moet doorlopen, wat van de student 
verwacht wordt qua basiskennis en vaardigheden, welke nieuwe kennis en vaardigheden geleerd 
worden, welke bronnen hierbij gebruikt kunnen worden en de manier waarop uiteindelijk 
beoordeeld zal worden of de leertaak succesvol is uitgevoerd.  

Negatief bindend studieadvies Negatief bindend studieadvies betekent uitsluiting van de opleiding. Een student mag de 
komende twee jaar na een negatief bindend studieadvies, niet opnieuw starten met een 
vervolgopleiding. Zie artikel 3.16 pagina 12. 

OER Onderwijs- en examenreglement  
Ongeoorloofd verzuim Afwezigheid zonder gegronde reden en zonder toestemming van werkgever en/of Maastricht 

UMC+ Academie Zorgopleidingen voorafgaande het verzuim. 
Opleiding Het geheel van activiteiten gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden, inzicht en 

beroepshouding zoals vereist voor het behalen van de CZO eindtermen (www.czo.nl). 
Opleidingscoördinator Functionaris van de verpleegkundige vervolgopleidingen die belast is met de dagelijkse voortgang 

van een opleiding aan de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. 
Plagiaat Plagiaat is het overnemen van (delen van) andermans werk zonder juiste bronvermelding. 

Hierdoor doet de pleger het voorkomen als ware het eigen werk. Plagiaat wordt aangemerkt als 
niet-professioneel gedrag. Als blijkt dat de aangeleverde opdracht uit meer dan 15% letterlijk 
geciteerde teksten bestaat (zonder juiste bronvermelding) wordt dit als plagiaat aangemerkt. 

Praktijkinstelling De zorginstelling waarmee de student een leerarbeidsovereenkomst  dan wel 
arbeidsovereenkomst is aangegaan en waar deze in het kader van de opleiding één of meerdere 
praktijkleerperioden volgt. 

Procedure melding Incident niet-
professioneel gedrag (INPG) 

Een stappenplan dat gevolgd moet worden bij een melding van een incident niet-professioneel 
gedrag. De procedure is als bijlage toegevoegd aan de studiegids. 

Roosterdagen Dagen waarop de student volgens het dienstrooster (= werktijdenregeling zoals vermeld in cao 
UMC, respectievelijk cao Ziekenhuiswezen) geacht wordt te werken 

Student Degene die als onderwijsvolgende is ingeschreven bij de Maastricht UMC+ Academie 
Zorgopleidingen. Een student heeft toegang tot de onderwijsvoorzieningen. 

Studiegids Document dat de student informatie verschaft over de inhoud, organisatie en uitvoering van de 
opleiding en opleidingsinstituut. 

Toetsen Alle afsluitende toetsen, opdrachten en assessmentgesprekken waarmee onderzoek naar kennis,  
inzicht, vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen is verricht (formatief en 
summatief). 

Tutor De functionaris die vanwege specifieke kennis/deskundigheid betrokken is bij het onderwijs. 
Verzoek Betreft een schriftelijke aanvraag van een student aan de programmamanager voor een 

individuele maatregel / aanpassing ten opzichte van het OER. 
Vrijstelling De ontheffing van de verplichting om binnen een opleiding of een deel ervan: 

- de lesactiviteiten te volgen en/of 
- de daarbij behorende toets af te leggen en/of   
- een praktijktraject van bepaalde omvang te doorlopen, op grond van een eerder 

behaald diploma, certificaat of EVC. 
VVO Verpleegkundige Vervolgopleidingen 
Ziekenhuis Praktijkinstelling waar het praktijkdeel van de opleiding plaatsvindt. 
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Artikel 1.3 Reikwijdte  

Dit reglement is van toepassing op het onderwijs en toetsing van de volgende Verpleegkundige 
Vervolgopleidingen met een CZO erkenning, onderverdeeld in volgende clusters: 

Cluster Acuut: 
- Intensive Care (IC) 
- Spoedeisende Hulp (SEH) 
- Cardiac Care (CC) 
- Recovery (REC) 
- Medium Care (MC) 

Cluster Moeder Kind: 
- Intensive Care Neonatologie (ICN) 
- High Care Neonatologie (HCN) 
- Kinderverpleegkunde (KV) 
- Obstetrie (OBS) 

Cluster Langdurige Zorg: 
- Oncologie (ONCO) 
- Dialyse  (DV) 

 
 

Daarnaast is dit reglement van toepassing op de volgende opleidingen waarvoor geen CZO erkenning 
geldt:  
- Cluster acuut: Acute Opname verpleegkundige (AOA)  
- Cluster Moeder Kind: Basis Moeder Kind verpleegkundige (BMK) 
 

Dit reglement is geldig voor alle studenten die gestart zijn met een opleiding vanaf  1 september 2020  
en geldt voor de duur van de opleiding. 

 

Artikel 1.4 CZO regelgeving  

Voor alle CZO opleidingen zijn de deskundigheidsgebieden, eindtermen en de aanvullende regelingen 
van CZO opleidingen die gepubliceerd zijn op http://www.czo.nl van toepassing. 

 

  

http://www.czo.nl/
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Paragraaf 2  Professioneel gedrag 

Artikel 2.1 Professioneel gedrag 

1. Studenten van één van de opleidingen VVO dienen zich te gedragen zoals dit cfr. professionele 
gedragskenmerken wordt verwacht. Niet-professioneel gedrag staat beschreven in Bijlage 1. Het 
stellen van professioneel gedrag geldt voor de opleiding als geheel en in het bijzonder in geval 
van onderwijsonderdelen waarbij handelingen en/of vaardigheden dienen te worden verricht of 
uitgevoerd aan of bij personen (medestudenten, simulatiepatiënten, trainingsacteurs, patiënten). 

2. Onder niet-professioneel gedrag (zie ook Bijlage 1) wordt in de context beschreven onder lid 1 
onder meer verstaan: ‘discriminerende, beledigende, kwetsende of aan de andere kant 
negatieve opmerkingen, dan wel onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel 
hardhandigheid, dan wel geen of te weinig respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van 
de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk handelen, valsheid in geschrifte, plagiaat, fraude, 
bewuste misleiding, dan wel grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel 
het handelen tegen een derde tegen de wens van die persoon in’. 

3. Intellectuele (eigendoms-)rechten en copyright met betrekking tot opleidingsmateriaal, 
aanvullende documentatie en alle overige door de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen 
in het kader van een opleiding gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie 
berusten bij de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen, tenzij bij een maatwerkopdracht 
anders is overeengekomen met de opdrachtgever.  

4. Het is de student niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde scholingsmaterialen in 
enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of te 
verspreiden. Het is studenten slechts toegestaan het verstrekte scholingsmateriaal voor eigen 
gebruik te gebruiken in overeenstemming met het doel van de opleiding.  

5. Indien de student deelneemt aan een opleiding die gedeeltelijk bestaat uit e-learning, dan 
verkrijgt de student een niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de elektronische 
scholingsmaterialen voor de in de opleidingsomschrijving opgenomen duur. Het is de student 
derhalve niet toegestaan de elektronische opleidingsmaterialen, op welke wijze dan ook, aan 
derden ter beschikking te stellen.  

6. Iedere vorm van niet-professioneel gedrag, als genoemd in lid 2, leidt tot een melding incident 
niet-professioneel gedrag. 

7. Indien op enig moment tijdens de opleiding het professioneel gedrag van de student door een 
onderwijsgevende of een niet-direct betrokkene bij het onderwijs als onvoldoende wordt 
aangemerkt om te functioneren in het onderwijs met inbegrip van patiëntenzorg, wordt dit 
gemeld en afgehandeld conform de Procedure melding incident niet-professioneel gedrag (zie 
Bijlage 1) 

 

  

  



 
7 

Paragraaf 3  Opleidingsreglement 

 
Artikel 3.1 Doel van de verpleegkundige vervolgopleiding 

Het doel van de verpleegkundige vervolgopleiding is gediplomeerd verpleegkundigen (MBO of HBO) 
op te leiden tot gespecialiseerd verpleegkundigen in een van de deelgebieden van de verpleegkunde 
zoals vermeld onder artikel 1.3. 
Voor de volledige omschrijving van alle vervolgopleidingen wordt verwezen naar de studiegids. 

Artikel 3.2 Inhoud van de opleiding 

De opleiding is gebaseerd op, of afgeleid van, de eindtermen en deskundigheidsniveaus vastgesteld 
door het College Zorg Opleidingen (CZO).  

Artikel 3.3 Plaats van de opleiding 

Het theoretisch deel van de opleiding vindt plaats bij Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen, 
gevestigd te Maastricht. Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats in de zorginstelling waar de 
student werkzaam is. 

Artikel 3.4. Structuur en de duur van de opleiding 

1. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkcomponent. De duur van de 
opleiding bedraagt minimaal de voorgeschreven theorie- en praktijkuren zoals vastgesteld door 
het CZO. De duur van de opleiding is afhankelijk van de omvang van het dienstverband van de 
student. Het minimale dienstverband van de student ten behoeve van de opleiding is 24 uur per 
week.  

2. Indien de student niet aan de gestelde eisen voldoet binnen de gestelde termijnen, zoals bepaald 
in de studiegids van de betreffende opleiding ten aanzien van:  
a. de voorgeschreven toetsen, tentamens en studieopdrachten; en 
b. het opleidingsportfolio; 
wordt de student eenmaal in de gelegenheid gesteld alsnog aan de eisen te voldoen door 
herkansing en/of door verlenging van de opleiding. 

Indien verlenging van de opleiding noodzakelijk is, neemt de opleidingscoördinator contact op met 
de contactpersoon van de betreffende praktijkinstelling .  

Artikel 3.5 Verantwoordelijkheden 
 
De formele en materiële verantwoordelijkheden en de daarbijhorende bevoegdheden van de bij de 
opleiding betrokken personen zijn als volgt:  
- De zorginstelling is verantwoordelijk voor het praktijkdeel van de opleiding. 
- Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen is verantwoordelijk voor het theoretisch deel van 

de opleiding. 
- De zorginstelling is samen met Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen (zijnde het 

opleidingsinstituut) verantwoordelijk voor het oordeel of de opleiding met goed gevolg wordt 
afgerond. 
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Artikel 3.6 Begeleiding van de student 

1. Betreffende de theoretische component wordt de student in de theoretische opleiding begeleid 
door de opleidingscoördinator en onderwijsgevenden (tutoren). 

2. Betreffende de praktijkcomponent wordt de student in de praktijk begeleid onder de 
verantwoordelijkheid van de praktijkcoördinator van de betreffende zorginstelling. Samen met 
werkbegeleiders wordt invulling gegeven aan de begeleiding van de student. 

3. Zowel de theoretische als de praktische vorderingen van de student worden door de hierboven 
bedoelde personen met de student besproken en systematisch vastgelegd in het 
studentvolgsysteem. Hierin worden ook de praktische vorderingen afgetekend door de 
praktijkcoördinator. 

Artikel 3.7 Verzuim/afwezigheid 

1. Verzuim van lesdagen/uren wegens vakantie en vrije dagen is niet toegestaan. Verzuim tijdens 
praktijkuren valt onder de verantwoordelijkheid van de praktijk. 

2. Verzuim wegens ziekte en buitengewoon verlof wordt individueel beoordeeld.  
Er is een aanwezigheidsplicht van 100%, de aanwezigheid wordt geregistreerd. Lesdagen zijn 
werkdagen: van de studenten wordt verwacht dat zij in de Academie aanwezig zijn tijdens de 
theoriedagen. Bij een afwezigheid van meer dan 10 % zal voortzetting en/of verlenging met de 
opleidingscoördinator besproken worden.  Bij ongeoorloofd verzuim (anders dan ziekte, 
overmacht en buitengewoon verlof) zal contact opgenomen worden met de leidinggevende en 
praktijkcoördinator van de betreffende zorginstelling. 

Er vindt geen restitutie plaats van de opleidingskosten. De student is verplicht zich tijdig af te 
melden bij afwezigheid van een lesdag, per mail of telefonisch bij het secretariaat van de 
Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen én op de praktijkleerplaats. 

Het volgen van lesdagen tijdens een langere periode van ziekte is uitsluitend mogelijk na overleg 
met de leidinggevende en praktijkcoördinator van de betreffende zorginstelling.  

 

Artikel 3.8 Toetsing 

1. Tijdens de opleiding worden in de theorie en praktijk formatieve en summatieve toetsen 
gebruikt. 
• Formatieve toetsen (diagnostische toets, case based leren, simulatietraining) zijn 

gebaseerd op reflectie en feedback. 
• Summatieve toetsen zijn metingen die worden beoordeeld als voldoende of 

onvoldoende, en bepalen of de student voortgang maakt in zijn leerproces.  
 

2. Tijdens de opleiding worden de volgende toetsen gebruikt: 
• Transferopdracht: dit is een schriftelijke toets die zowel door de 

praktijkcoördinator als door de opleidingscoördinator wordt beoordeeld aan de 
hand van gezamenlijk opgestelde criteria op proces- en productniveau. De student 
krijgt van de praktijkleerplaats en van de theorieaanbieder een waardering 
waarbij gekozen is voor de betiteling: ’voldoende’ of ‘onvoldoende’. Cruciaal bij 
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deze waardering is een beschrijving en verantwoording over de gegeven waarde 
op proces- en productniveau met daarin verbeterpunten benoemd. Deze 
verbeterpunten zijn de cumulerende leidraad voor de volgende transferopdracht. 
Het aantal te maken transferopdrachten (projectopdrachten) hangt af van de 
opleiding die de student volgt en behelst minimaal vier en maximaal zeven 
opdrachten met dito beoordelingen (uitgezonderd de studenten die een EVC 
procedure gevolgd hebben). Mocht plagiaat geconstateerd worden in een 
transferopdracht betekent dit een onvoldoende transferopdracht en minimaal 3 
maanden verlenging van de opleiding. Ook reeds beoordeelde transferopdrachten 
kunnen bij twijfel alsnog op plagiaat gecontroleerd worden. Bij een tweede 
incident van plagiaat betekent dit uitsluiting van de opleiding. 

• Case based assessments (laagcomplex en hoogcomplex) theorie- en praktijktoetsen 
koppeld aan SD 14 = PEP: voor SEH, recovery en KV 

•    NLS: eendaagse multidisciplinaire training Neonatal Life Support (ERC gecertificeerd) 
voor Obstetrie, HCN en ICN studenten  

 
Artikel 3.9 Beoordeling 

1. Tijdens de opleiding wordt het theoretische en praktische deel resultaat- en ontwikkelingsgericht 
getoetst en beoordeeld.  

a. Voor wat betreft de theoretische opleiding: beoordeling in de vorm van een theoretisch 
assessment, diagnostische toets, case based leren en simulatietraining. 

b. Voor wat betreft de praktijkopleiding: beoordeling van bedside-assessment en evaluatie 
van het praktijkleerproces. 

c. Transferopdrachten zullen gezamenlijk beoordeeld worden door de praktijk- en 
opleidingscoördinator conform de gestelde beoordelingscriteria (zie hiervoor het 
beoordelingsformulier ‘Transferopdrachten’, te vinden op het digitale leerplatform 
KPZON) . Alle transferopdrachten moeten met een voldoende worden afgesloten. 

2. Een transferopdracht mag maar één keer herkanst worden en de student mag gedurende de 
opleiding maximaal 2 keer een nieuwe transferopdracht schrijven. Bij 2 onvoldoende 
transferopdrachten dient een individueel traject gestart te worden, in samenspraak met de 
praktijk.  

3. De onderdelen genoemd onder lid 1 dienen met een voldoende te worden afgesloten. Daarbij 
geeft de zorginstelling een bindend oordeel over het praktijkgedeelte. Het opleidingsinstituut 
geeft een bindend oordeel over het theoretisch gedeelte. 

 

Artikel 3.10 Geschillenprocedure BEZWAAR 

1. Een student kan bezwaar maken (i.e. een bezwaarschrift indienen) bij de Directeur Maastricht 
UMC+ Academie Zorgopleidingen tegen elke beslissing die in het kader van de opleiding tegen 
hem/haar wordt genomen, al dan niet op grond van de voorschriften van het OER en de 
studiegids voor zover de student rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen. Dit bezwaar dient 
binnen de vier weken worden gemaakt. Een eindbeslissing over de bezwaarprocedure berust bij 
de onafhankelijke Onderwijs- en Examencommissie. 
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2. Indien de student het niet eens is met een toets of het toetsresultaat is de eerste stap een 
gesprek met de opleidingscoördinator en/of praktijkcoördinator en zo nodig met de 
opleidingscoördinator. Als dit niet tot het gewenst resultaat leidt, kan de student een 
bezwaarschrift indienen. 

3. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
• naam en adres van de indiener; 
• de dagtekening; 
• een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt; en 
• de gronden van bezwaar. 

4. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de directeur van de Maastricht UMC+ Academie 
Zorgopleidingen. De termijn hiervoor bedraagt 20 werkdagen (vier weken) na de dag van de 
genomen beslissing waarover bezwaar wordt gemaakt. Indien niet is voldaan aan lid 3 van artikel 
3.10. wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 

5. De directeur Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen stelt het bezwaarschrift per omgaande 
ter beschikking aan de Onderwijs- en Examencommissie en zendt een afschrift naar de student 
en manager van de afdeling. 

6. Artikel 3.10 is niet van toepassing op een beslissing die verband houdt met een 
praktijkleerperiode in de praktijkinstelling. 

7. De examencommissie onderzoekt of het bezwaar gehonoreerd kan worden. Hierbij wordt de 
indiener gehoord, tenzij: 
- op voorhand duidelijk is dat het verzoek gehonoreerd kan worden; 
- indiener aangeeft niet gehoord te willen worden; 
- het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. 

8. Als het horen niet gebeurt alvorens de Onderwijs- en Examencommissie een besluit neemt, dient 
de examencommissie alsnog te horen in het kader van een eventueel beroep van de student. 
Tevens kunnen andere personen gehoord worden die, naar oordeel van de examencommissie, 
relevante informatie kunnen verstrekken over het ingediende verzoek. 

Artikel 3.11  Samenstelling en procedure examencommissie 

1. De examencommissie bestaat uit:  
-  een voorzitter;  
-  een vicevoorzitter;  
-  een secretaris;  
-  drie onafhankelijke personen uit de diverse opleidingen die allen een onderwijsbevoegdheid 
hebben.  

2. De directeur van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen benoemt de voorzitter en de 
andere leden van de examencommissie. 

3. Niet betrokken bij de behandeling van een bezwaarschrift zijn degenen die direct betrokken zijn 
bij de opleiding van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen waar het bezwaar zich op 
richt.  

4. De examencommissie regelt zelf de wijze waarop de aan haar oordeel onderworpen zaken 
worden behandeld, met dien verstande dat de student en de opleidingscoördinator in de 
gelegenheid worden gesteld te worden gehoord in elkaars aanwezigheid (tenzij de 
examencommissie aanleiding ziet hen afzonderlijk te verhoren).  
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5. De examencommissie toetst de gevolgde procedure.  
6. De examencommissie doet uiterlijk binnen 21 werkdagen na dagtekening van het bezwaarschrift 

uitspraak.  
7. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen en worden genomen wanneer 

minimaal de helft van het aantal leden van de examencommissie ter plaatse aanwezig is.  
8. De secretaris is uitgesloten van stemming.  
9. De inhoud van een waardering blijft buiten die uitspraak. De examencommissie zendt een 

afschrift van de uitspraak aan de directeur van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen.  
10. Ingeval het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, treedt de uitspraak in voege 

in de plaats van de bestreden beslissing.  

Artikel 3.12 Geschillenprocedure BEROEP en samenstelling externe examencommissie 

1. Indien een student het oneens is met een beslissing genomen door de examencommissie, kan de 
student in beroep gaan tegen de beslissing bij de externe examencommissie. 

2. De externe examencommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden bij Maastricht UMC+ 
Academie  Zorgopleidingen aangesloten instellingen die onderwijs in hun portefeuille voeren. 

3. Het beroep dient binnen vijf werkdagen schriftelijk te worden ingeleverd bij de directeur 
Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. De termijn gaat in na de dag dat de beslissing 
schriftelijk is medegedeeld. 

4. De directeur van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen dient dit beroep meteen ter 
beschikking te stellen aan de externe examencommissie en stuurt een afschrift naar de 
programmamanager VVO. 

5. De externe examencommissie draagt zorg voor het dateren van het beroepsschrift.  
Het beroepsschrift omvat: 
- naam en adres van de indiener; 
- datum van indiening; 
- omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend; 
- de gronden van het beroep; 
- de beslissing van de examencommissie. 

6. De externe examencommissie toetst de gevolgde werkwijze en procedure van de 
examencommissie en behandelt het ingediende beroep op basis van hoor en wederhoor 

7. De externe examencommissie beslist binnen tien werkdagen na het indienen van het bezwaar 
over het bezwaarschrift. De externe examencommissie kan de termijn éénmaal verlengen met 
een maximum van tien werkdagen. 

8. De uitspraak wordt schriftelijk - met redenen omkleed - bekendgemaakt aan de student, de 
examencommissie, de directeur van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen en andere 
betrokken partijen. 

9. Alle leden van de externe examencommissie hebben een geheimhoudingsplicht. De externe 
examencommissie archiveert de genomen beslissing. 

 

 

Artikel 3.13 Toelatingsvoorwaarden en aanmelding 
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1. Om te worden toegelaten tot een Verpleegkundige Vervolgopleiding dient men in het bezit te 
zijn van een BIG-registratie die verleend is en door de werkgever (conform lid 2) gecontroleerd 
op geldigheid, na het volgen van één van de volgende opleidingen in de verpleegkunde: 

o Diploma A - Verpleegkundige (zoals bedoeld in de Ministeriële Beschikking van 
28 december 1973, nr. 41006). 

o Diploma Verpleegkundige niveau 4 (MBO). 
o Diploma Verpleegkundige niveau 6 (HBO). 
o Een in het buitenland behaald en door de minister als gelijkwaardig aangewezen 

diploma van verpleegkundige. 
2. Tevens dient men als verpleegkundige in een ziekenhuis werkzaam te zijn op een afdeling waarvoor 

de vervolgopleiding gevolgd gaat worden, dan wel de mogelijkheid te hebben om via een stage te 
voldoen aan de door het CZO vastgestelde aantal praktijkuren, en de vereiste praktijkleerdoelen te 
behalen. 

3. Het minimale dienstverband van de student ten behoeve van de opleiding is 24 uur per week.  
4. Het is wenselijk dat de student enige praktijkervaring bezit alvorens hij/zij aan de vervolgopleiding 

begint. 
5. Aanmelding voor de opleiding vindt plaats volgens de richtlijnen van de deelnemende instelling 

waar de student werkzaam is. Voor informatie hieromtrent kan de student terecht bij de 
opleidingscoördinator of de leidinggevende van de eigen afdeling. 

Artikel 3.14 Vrijstellingen op basis van EVC 
 
Op basis van eerder verworven competenties (EVC) kan vrijstelling aangevraagd worden via een EVC–
procedure.  
 
Doelstellingen EVC-procedure 

1. Vaststellen van de persoonlijke competenties van de student zodat het resultaat hiervan 
duidelijkheid geeft over eventueel te verlenen vrijstellingen. 

2. Vrijstellingenbeleid sluit aan bij de persoonlijke competenties van de studenten, de 
behoeften van het werkveld en de behoeften van de beroepsgroep (functieprofiel). 

3. Verbeterde doorstroom vanuit vooropleidingen naar een specifieke vervolgopleiding. 
 
Instrument 
Opdrachten die gericht zijn op de beschrijving van kritische beroepssituaties van oplopende 
complexiteit uit het eigen werkveld. Elke opdracht is erop gericht het niveau van toepassing van één 
of meerdere beroepsrollen volgens CanMEDS en de daarbij behorende competenties zichtbaar te 
maken, met als doel inzicht te krijgen in het huidige cognitieve en psychomotorische functioneren 
van de aanvrager. 
 
Procedure 

1. Aanmelding aanvrager en verstrekken opdrachten / informatie door EVC-commissie, 
bestaande uit vertegenwoordiger(s) van opleidingsinstituut en praktijk. 

2. Aanleveren van een portfolio met uitgewerkte opdrachten door aanvrager. 
3. Interview assessoren (theorie en praktijk) met aanvrager naar aanleiding van portfolio. 
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4. Beoordeling en eventuele toepassing vrijstelling(en). 
5.  

Stap 1 en 2: Aanmelding, verstrekken opdrachten en informatie 
De kandidaat meldt zich voor het verkrijgen van vrijstelling(en) aan bij de opleidingscoördinator van 
de betreffende opleiding. Hij ontvangt dan opdrachten met een nadere toelichting over de EVC-
procedure.  Door middel van de opdrachten krijgt de kandidaat de kans om zelf bewijzen aan te 
voeren over eerder ontwikkelde competenties. De kandidaat werkt deze opdrachten schriftelijk uit in 
de vorm van een casusbeschrijving en stelt een portfolio samen. 
 
Stap 2 en 3: Criteriumgericht interview 
De kandidaat levert het portfolio in op het afgesproken tijdstip. De assessoren bestuderen en 
beoordelen de uitgewerkte opdrachten en verslaglegging van het portfolio.  
Eventuele vragen hierover worden gesteld tijdens het criteriumgericht interview. Het interview volgt 
de opzet van de portfoliomap en gaat over het volgende: 

• opleiding, werkervaring en werkhouding (CV en Profielschets beroepsbeoefenaar); 
• motivatie en leerbehoefte; 
• niveau van de beroeps- en opleidingscompetenties en de bewijzen daarvan (zelf-

assessment). 
 

Stap 4: Beoordeling en toepassing vrijstellingen 
Na het gesprek vullen de assessoren een beoordelingsformulier in. De eindbeoordeling wordt 
opgesteld door de assessoren en is weergegeven in een assessmentverslag. Aan de hand van een 
verslag en eindbeoordeling worden vervolgens vrijstellingen verleend. Dit wordt schriftelijk 
vastgelegd en ter beschikking gesteld aan de student. Er is geen bezwaar mogelijk tegen de 
eindbeoordeling van de EVC-procedure.  
 

Artikel 3.15 Vrijstelling op basis van een eerder gevolgde verpleegkundige 
vervolgopleiding 

 
Indien een student binnen 4 jaar, na het afsluiten van een verpleegkundige vervolgopleiding bij de 
Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen, een andere verpleegkundige vervolgopleiding gaat 
volgen bij de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen, zullen de reeds gevolgde lesdagen één op 
één meegenomen gaan worden naar de nieuwe opleiding zonder assessment. Indien een student 
toch een lesdag wenst te herhalen, zal hij/zij dit moeten onderbouwen en zal de betreffende 
opleidingscoördinator hier een besluit over nemen. Als de periode langer is dan 4 jaar of de student 
heeft de verpleegkundige vervolgopleiding elders gevolgd dan treedt de EVC-procedure (zie artikel 
3.14)  in werking. 
 

Artikel 3.16  Opnieuw starten met de opleiding 
 
De student die eerder een verpleegkundige vervolgopleiding met een onvoldoende heeft afgesloten 
(ongeacht de reden) en geen certificaat of diploma heeft gehaald, of een negatief bindend 
studieadvies heeft gekregen, mag de komende twee jaar na het behalen van deze onvoldoende of 
een negatief bindend studieadvies, niet zonder meer opnieuw starten met een vervolgopleiding. 
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Alvorens de student een herstart maakt met de Verpleegkundige Vervolgopleiding zal een 
intakegesprek plaatsvinden met de opleidingscoördinator die, op basis van de intake, een advies 
geeft aan de praktijkcoördinator en de manager van de praktijkinstelling. 
 

 
 
 
Artikel 3.17 Slotbepaling 
 
Aanvaarding c.q. voortzetting van de vervolgopleiding door de student impliceert, dat dat geschiedt 
onder toepassing van de artikelen zoals vermeld in deze OER. Bij alle mogelijke zaken waarin deze 
OER niet voorziet, zal advies worden gevraagd aan de opleidingscoördinator van de vervolgopleiding 
en zal de onafhankelijke Onderwijs- en Examencommissie de uiteindelijke beslissing nemen. 
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Paragraaf 4  Studiebegeleiding  

Artikel 4.1 Studievoortg 
 

1. Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen draagt zorg voor de registratie van de        
studieresultaten via het studentvolgsysteem van de MUMC+ Academie. In het opleidingsportaal 
worden de gevolgde lesdagen afgetekend evenals de transferopdrachten die voldoende 
beoordeeld zijn. 

 
Artikel 4.2 Studiebegeleiding 

 
1. Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen draagt zorg voor de studiebegeleiding van de 

studenten. Voor de opzet van de studiebegeleiding: zie OER artikel 3.6 begeleiding van de 
student. 

2. Indien de student extra ondersteuning nodig heeft bij zijn studie), kan de student in overleg met 
zijn opleidingscoördinator een beroep doen op een leercoach. De leercoach wordt beschikbaar 
gesteld door de Maastricht UMC+ Academie. 

3. Mocht leercoaching niet afdoende c.q. te beperkt zijn, dan kan er samen met de student, de 
afdelingsmanager en de Maasticht UMC+ Academie Zorgopleidingen (tegen extra kosten) 
maatwerk in coaching/begeleiding aangeboden worden. 
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Paragraaf 5  Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 5.1 Strijdigheid met de Onderwijs- en examenregeling 

1. Indien de studiegids en/of overige interne regelingen die het opleidingsprogramma of 
examenprogramma betreffen in strijd zijn met onderhavige Onderwijs- en examenregeling 
primeert het bepaalde in de Onderwijs- en examenregeling. 

2. Bij opleidingen die een landelijk reglement of regeling hebben, gelden de regels van het landelijk 
reglement boven alle andere reglementen en regelingen. 
 

Artikel 5.2. Wijzigingen Onderwijs- en examenregeling 

Een wijziging in deze OER en/of studiegids heeft geen betrekking op de lopende opleidingen, tenzij 
de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

Artikel 5.3 Bekendmaking 

De Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen draagt zorg voor een passende bekendmaking van 
de Onderwijs- en examenregeling en studiegids, evenals van elke wijziging van deze stukken. 

Artikel 5.4 Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin de OER niet voorziet, beslist de onafhankelijke Onderwijs- en Examencommissie. 
Het besluit is schriftelijk en gemotiveerd. 

Artikel 5.5 Inwerkingtreding 

Het OER 2018 treedt in werking op 01 maart 2020 en is van toepassing voor alle studenten die met 
een verpleegkundige vervolgopleiding starten in het Cluster Acuut, Chronisch en Moeder Kind vanaf 
1 september 2020.  
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Bijlage 1: Procedure melding incident niet-professioneel gedrag 
(INPG) 
 
Van studenten van de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen wordt professioneel gedrag 
verwacht.  
 
Het is voor iedere betrokkene bij en binnen de opleiding mogelijk om een melding van een incident 
niet-professioneel gedrag te maken.  

Onder niet-professioneel gedrag wordt in dit verband onder meer verstaan: 
‘discriminerende, beledigende, kwetsende of aan de andere kant negatieve opmerkingen, dan wel 
onbeschofte of verregaand onbeleefde uitingen, dan wel hardhandigheid, dan wel geen of te weinig 
respect, fatsoen of hygiëne, dan wel verbreking van de geheimhoudingsplicht, dan wel bedrieglijk 
handelen, valsheid in geschrifte, plagiaat, fraude, bewuste misleiding e.d., dan wel 
grensoverschrijdend gedrag inclusief seksuele intimidatie, dan wel het handelen tegen een derde 
tegen de wens van die persoon in’ (artikel 2.1 OER (2018)). 

 
Een incident als hierboven genoemd, wordt direct (dat wil zeggen binnen één werkdag) schriftelijk (e-
mail is mogelijk) door de betrokkene gemeld aan de opleidingscoördinator van de student via een 
kort verslag met daarin opgenomen:  

• beschrijving incident in zo objectief mogelijke termen;  

• eigen rol van de melder in de situatie;  

• beschrijving context; 

• getuigen (zo mogelijk met naam, mits met toestemming);  

• datum en plaats van het incident.  
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Flowchart Procedure melding incident niet- professioneel gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

  

 

        

  

Melding incident niet-professioneel gedrag  

- Melding incident schriftelijk op dezelfde werkdag per email sturen naar de opleidingscoördinator 
- Opleidingscoördinator start onderzoek naar het incident:  

o in ieder geval gesprek met student en melder 
- Bestudering studentdossier: 

o Traject binnen 6 weken afhandelen  

- Opleidingscoördinator voert samen met de afdelingsmanager een gesprek met de student 
- Student maakt een gespreksverslag dat wordt getekend door alle partijen die bij het gesprek aanwezig waren 

Onderzoek toont aan dat het incident 
niet- professioneel gedrag terecht gemeld 
is. Opleidingscoördinator: 

- Laat melding en 
gespreksverslag in dossier 
student opnemen 

- Gaat na of er van deze student 
meerdere meldingen niet-
professioneel gedrag zijn 

 

Onderzoek toont aan dat incident niet terecht 
gemeld is;  
Melding en gespreksverslag worden uit 
studentdossier gehouden 

- Opleidingscoördinator gaat na of hier sprake is van een 
incident onder art.2.1 van het OER. Afhankelijk van het 
incident zal er een passend besluit worden genomen in 
overleg met de afdelingsmanager. Voor plagiaat gelden 
vaste afspraken vanuit het opleidingsinstituut (zie OER 
artikel 3.8) 

- De student kan tegen deze beslissing bezwaar 
aantekenen bij de examencommissie binnen een termijn 
van 20 werkdagen oftewel 4 weken. 

- Opleidingscoördinator verzorgt correspondentie naar 
afdelingsmanager en student 

- Dossier afgesloten binnen zes weken na melding 
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