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Praktijk Opleidingsboek Met opmerkingen [MI(1]: Dit document is bedoeld om 

praktijkcoördinatoren of opleidingsfunctionarissen te 

ondersteunen in het schrijven van een POB of 

praktijkleerplan. Het is opgesteld als een leeg format waar per 

hoofdstuk en paragraaf suggesties worden gedaan over 

hetgeen erin uitgewerkt kan worden. Met voorbeeldteksten 

maar ook met opmerkingen in de kantlijn worden suggesties 

gedaan over alternatieve keuzes. Daarmee is dit document 

niet slechts een handige schrijftool maar kan het ook 

ondersteunen in het inrichten van de opleiding in de praktijk. 

Anders gezegd, met het doorlopen van het POB, van deze 

handreiking, worden de schrijvers ook meegenomen in de 

keuzes die in de praktijk, bij het implementeren van het 

epagericht opleiden in de praktijk, gemaakt kunnen worden. 

Het is in dit opzicht te vergelijken met de handreiking van 

CZO-flexlevel voor begeleiders over begeleiden en bekwaam 

verklaren (zie hier), alleen werken we in dit document eea 

meer concreet uit volgens het gedachtegoed zoals dat in het 

MUMC+ geldt.  

Met de indeling en de generieke voorbeeldteksten voldoen we 

ook aan het leerplan zoals CZO-flexlevel dat op 

ziekenhuisniveau verwacht. Zie hier. Uitgezonderd de wijze 

waarop we op instellingsniveau de kwaliteit borgen.  

Ten slotte wordt in de verschillende hoofdstukken ook 

aandacht besteed aan de kwaliteitsdomeinen van toepassing 

bij de monitor opleidingen/ praktijkleerplaatsen. N.B. 

wederom uitgezonderd datgene wat de specifieke opleiding 

overstijgt en elders beschreven dient te worden. Naar deze 

domeinen wordt expliciet in de kantlijn verwezen.   

 

Dit document wordt regelmatig op basis van input en 

ervaringen aangepast. Graag een mail naar 

ilona.mathijsen@mumc.nl voor suggesties! 

 

Schuingedrukt zijn voorbeeldteksten 

Recht gedrukt en met opmerkingen in de kantlijn, worden 

overwegingen geduid,  instructies voor tekst en suggesties 

voor alternatieve keuzes weergegeven. 

https://www.czoflexlevel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Begeleiden-en-bekwaam-verklaren-werken-met-EPA-def.pdf
https://www.czoflexlevel.nl/wp-content/uploads/2020/12/Leidraad-praktijkleerplan.pdf
mailto:ilona.mathijsen@mumc.nl
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DISCLAIMER 

Aan onderhavig document, ter beschrijving van de Verpleegkundige Vervolgopleiding [ naam ], kunnen 

geen rechten ontleend worden. Het beschrijft de maatstaf en biedt een handvat aan voor de inrichting 

van uw opleiding, doch in gezamenlijk overleg met uw praktijkleerplaats en –opleider(s) zal uw 

opleiding concreet vorm gegeven worden. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten 

of (in)consequenties, doch zij houden zich aanbevolen voor aanvullingen, op- en/of aanmerkingen. 

Gelieve deze te richten aan academie.zorgopleidingen@mumc.nl  

 

AUTEURSRECHTEN 

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Academie 

Zorgopleidingen aan het Maastricht UMC+ (hierna te noemen MUMC+) worden openbaar gemaakt of 

verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of 

microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in 

aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (1) ten behoeve van een andere organisatie of 

instelling (anders dan MUMC+) of (2) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van 

aard is of (3) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale 

vorm of online). 

COPYRIGHTS 

Op alle teksten en beelden in dit document berust het copyright bij de MUMC+ Academie 

Zorgopleidingen.  

AUTEURS van de uitgave dd. Juli 2021 

[ naam / namen auteurs ]  

Tot stand gekomen onder begeleiding van / met advies van:  

dr. I. Mathijsen 

 

 

 

Met opmerkingen [MI(2]: Deze colofon geldt voor een 

geschreven praktijkboek, niet voor deze handreiking. Van 

deze handreiking is wel alles vrij zonder vermelding over te 

nemen.  

Input of suggestie voor aanpassingen, vernemen we graag! 

Met opmerkingen [MI(3]: Of naam van een 

opleidingscoördinator van de academie die heeft bijgedragen 

aan de totstandkoming van het POB of van de keuzes die in 

dit POB beschreven worden.  

mailto:academie.zorgopleidingen@mumc.nl
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Handreiking/format praktijkopleidingsboek (POB) 

Advies schrijfstijl: 

Houd het POB zo leesbaar mogelijk. Licht toe wat de werkwijze is, hoe opgeleid wordt op een manier 

dat een student begrijpt wat concreet de bedoeling is. Ga bijvoorbeeld niet in op hoe je in het 

algemeen bekwaam kunt verklaren (volgens de theorie), maar licht toe hoe dat concreet in de eigen 

praktijk gedaan wordt (evt. verwijzend naar, onderbouwend met een bron of een link).  Formulieren 

of specifieke toelichtingen (bijvoorbeeld beschrijvingen van de EPA’s) kunnen opgenomen worden als 

bijlage(n). 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ........................................................................................................................................... 5 

Inleiding ............................................................................................................................................... 5 

1. Voorafgaand aan de opleiding ..................................................................................................... 6 

1.1 Inschrijving, aanmelding, selectie, sollicitatie ...................................................................... 6 

1.2 Onboarding en loopbaancoaching ....................................................................................... 6 

1.3 EVC-procedure ..................................................................................................................... 6 

2. Leerroute/praktijkleertraject ....................................................................................................... 7 
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2.2 Afdeling(en): waar bekwaamt de student zich in wat? .............................................................. 7 
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2.4 Portfolio- en registratiesysteem .............................................................................................. 10 

3. Bekwaam verklaren ................................................................................................................... 10 

3.2 Bekwaam verklaren.................................................................................................................. 12 

3.3 CanMeds .................................................................................................................................. 14 

3.4 Herkansingen, bezwaar ............................................................................................................ 14 

4. Betrokkenen: rol en bekwaamheid ............................................................................................ 14 

4.1 Verwachtingen aan de student ................................................................................................ 15 

4.2 Werkbegeleiders ...................................................................................................................... 15 

4.3 Praktijkcoördinatoren .............................................................................................................. 16 

4.4 Vertrouwenspersoon ............................................................................................................... 16 

4.5 COC .......................................................................................................................................... 16 

Bronnen ............................................................................................................................................. 17 

Bijlagen, zouden kunnen zijn: ............................................................................................................ 17 

1. De EPA’s zoals beschreven op CZO-flexlevel. ......................................................................... 17 

Met opmerkingen [MI(4]: Voorheen werd een POB 

opgesteld voor een opleiding. In dit geval gaat het om een 

POB voor een set aan EPA’s, in het bijzonder kern en 

specifieke EPA’s. Wat betreft de functie-overstijgende EPA’s 

lijkt het relevant om een apart POB te schrijven. Zeker als het 

gaat om de BAZ-EPA’s. Voor de andere functie-

overstijgende EPA’s is het van belang te controleren of de 

teksten in verschillende POB’s consistent zijn. Maar het is 

ook denkbaar om gezamenlijk met de verschillende 

afdelingen van een cluster één POB te realiseren; zeker 

wanneer er in het opleiden en in de organisatie van de zorg 

nauw samengewerkt wordt.  

Kortom er zijn verschillende keuzes denkbaar in hetgeen in 

het POB wordt uitgewerkt; welke EPA’s het betreft.  
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2. Formulieren waarmee eerder verworven kennis en vaardigheden, voorwaarden voor 

diplomering of verlenging worden geaccordeerd of waarmee vereisten voor diplomering worden 

geverifieerd .................................................................................................................................... 17 

3. Visie op leren (MUMC+) ......................................................................................................... 17 

4. Visie op verpleegkundige vervolg opleidingen (Academie) .................................................... 17 

5. Afdelingscontextanalyse in het algemeen en voor de van toepassing zijnde EPA’s en 

afdelingsbeschrijving: patiëntcategorieën en behandelvormen en verrichtingen geordend naar de 

betreffende EPA’s. ......................................................................................................................... 17 

6. Formulieren die gebruikt worden op low stakes momenten ................................................. 17 

7. CanMEDS rollen/Eindtermen CZO ......................................................................................... 17 

8. Contactgegevens: .................................................................................................................. 17 
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Voorwoord 
O.a. Hoe is het plan is tot stand gekomen in samenwerking tussen ….[ namen collega’s met 

vermelding van functie en afdeling ].  En op welke [datum] geaccordeerd/vastgesteld?  

Inleiding 
Ga in op algemene kenmerken van de opleiding op hoofdlijnen: 

- Tot welke eindtermen wordt in de praktijk opgeleid, welke opleidingseisen zijn van toepassing? 

Verwijs naar het betreffende document van CZO. In het bijzonder: welke EPA’s (zowel kern als van 

toepassing zijnde specifieke) en welke CanMeds competenties? Presenteer de EPA’s in het kort 

met een tabel, met code en titel en licht ze eventueel ook kort toe. 

- Certificeren en diplomeren. Geef aan dat voor de set kern EPA’s een diploma aan de orde is en 

voor de specifieke EPA’s per EPA een certificaat. Dat van kern EPA’s verondersteld wordt dat elke 

verpleegkundige ongeacht in welk ziekenhuis hij/zij werkt, zich hierin dient te bekwamen, de 

betreffende EPA dus nodig is. Dat dit voor specifieke EPA’s kan verschillen: die zijn niet in elk 

ziekenhuis of in een ziekenhuis niet voor iedere specialistisch verpleegkundige nodig. Licht de 

lokale keuzes wat dit betreft toe: van wie wordt specialisatie in de specifieke EPA’s juist wel/juist 

niet verwacht; waar is die keuze van afhankelijk? 

- Afdelingen: op welke afdeling(en) worden studenten opgeleid? Waar, op welke afdelingen 

bekwamen studenten zich in de eerder beschreven EPA’s? Alle studenten bekwamen zich op één 

afdeling in alle EPA’s, of lopen ze voor sommige EPA’s voor een bepaalde tijd stage(s) op andere 

afdelingen en/of is sprake van roulatie/carrousel-model? 

- Cohort: op welk cohort heeft dit plan betrekking/ is dit plan van toepassing? D.w.z. wanneer zijn 

de studenten, waarvoor dit plan geldt, met de opleiding in de praktijk gestart?  N.B. Pas het plan 

aan op basis van evaluaties en bevindingen bij eerdere cohorten 

- Duur opleiding. Geef aan wat de gemiddelde duur van de opleiding is, maar beschrijf evt. ook 

waar versnelling of vertraging mogelijk is.  

- Ga in op specifieke bepalingen: 

o Omvang van de opleiding in studiepunten (verwijzing naar credits CZO t.z.t.) 

o Vereist aantal uren aanstelling (incl. context parttime)  

o Boventalligheid  

- Voorzie in een leeswijzer 

 

Voorbeeldtekst:  

 

Dit praktijkopleidingsboek betreft de volgende afdelingen die studenten in de periode … opleiden in 

context van de volgende EPA’s: …….[ som hier de EPA’s op met code en titel ] 

EPA’s zijn taken of verantwoordelijkheden die gediplomeerd specialistisch verpleegkundigen aan een 

zorgprofessional in opleiding (PIO) toevertrouwen om met geen of beperkte supervisie uit te voeren 

zodra de PIO de benodigde competenties heeft verkregen (Ten Cate 2005).  Bij het bepalen van de 

bekwaamheid voor een EPA wordt ook vastgesteld of de student over de van toepassing zijnde 

CanMeds competenties, zoals beschreven in de opleidingseisen, beschikt. Zie  [ link naar 

opleidingseisen CZO ].  

In het MUMC+ wordt verwacht dat verpleegkundigen die zich specialiseren tot… zich bekwamen in 

alle kern EPA’s. Afhankelijk van afspraken met het management geldt dat sommigen zich ook kunnen 

specialiseren in specifieke EPA’s.  
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Gemiddelde duur waarin studenten zich in de kern EPA’s bekwamen, bedraagt in totaal… maanden. 

De studielast bedraagt… Er wordt een minimale aanstelling van … uren per week verwacht. Bij 

parttime dienstverband … Studenten zijn gedurende de opleiding voor …% boventallig. 

In het resterend document wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

- Procedures voorafgaande aan de opleiding: de aanmelding- en sollicitatieprocedure(s), evt. EVC-

procedure en loopbaancoaching 

- Tijdens de opleiding: de opleidingsroute, de volgorde waarin studenten zich in EPA’s kunnen 

bekwamen, de wijze waarop werkbegeleiding is ingericht etc. 

- Toetsing: in het bijzonder de wijze waarop studenten in de praktijk voor EPA’s bekwaam verklaard 

worden 

- Betrokkenen bij de opleiding en hun rol 

T.z.t. Kort ingaan op en verwijzen naar het van toepassing zijnde OER geldend voor de praktijk.   

Refereer in de inleiding ook aan de visie op leren in het MUMC+ 

Voorbeeldtekst: 

“De visie op leren van het Maastricht UMC+ luidt: In de centraal staande contextrijke werkomgeving 

van het Maastricht UMC+ wordt de professional gestimuleerd en gefaciliteerd in het vermogen om te 

reflecteren op zijn eigen handelen en zijn eigen leerproces, om vervolgens de uitkomst hiervan om te 

zetten in acties waardoor in het (multidisciplinaire) team continu geanticipeerd wordt op een 

veranderende klantvraag, nieuwe technologieën en/of wetenschappelijke inzichten. Dit proces wordt 

ondersteund met een inspirerende leer- en innovatieomgeving gebaseerd op de principes van 70-20-

10.” 

Wanneer verpleegkundigen in het MUMC+ zich specialiseren en zich in EPA’s bekwamen, hechten we 

dan ook veel waarde aan de praktijk waarin het leren plaatsvindt en de zelfreflectie waarmee het 

leren gepaard gaat. We zetten sterk in op de rol van praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders ten 

gunste van een krachtig leerklimaat.  

1. Voorafgaand aan de opleiding 

1.1 Inschrijving, aanmelding, selectie, sollicitatie 
Beschrijf hoe, waar, bij wie studenten zich wanneer kunnen aanmelden, inschrijven en of van 

eventuele selectie/sollicitatie sprake is. Beschrijf de procedure van selectie, sollicitatie en ga dan ook 

in op selectiecriteria en instroomeisen.  

1.2 Onboarding en loopbaancoaching 
Ga hier in op onboarding, loopbaangesprekken en loopbaan coaching. Hoe worden studenten 

geïnformeerd over vervolgopleidingen, waar kunnen ze daarover nadere informatie inwinnen en hoe 

kunnen ze ermee kennis maken. Hoe is loopbaancoaching ingeregeld, waar kunnen studenten 

daarover informatie inwinnen? Voor het MUMC+ zijn Marianne Freulings en Alfred Kerckhoffs de 

contactpersonen.  

1.3 EVC-procedure 
Ga hier in op de volgende vragen: 

- hoe wordt omgegaan met eerder verworven bekwaamverklaringen / supervisieniveaus wanneer 

een verpleegkundige van een andere afdeling komt? Welke EPA’s worden standaard 

overgenomen of voor welke gelden aanvullende voorwaarden? En wat is de procedure van 

aanvraag; wie is betrokken etc.?  

Met opmerkingen [MI(5]: Vergl. kwaliteitsdomein 1 

organisatie en ontwikkeling.  

Met opmerkingen [MI(6]: Vergelijk kwaliteitsdomein 4 

competentie-ontwikkeling student daar waar het de 

informatieverstrekking over EVC-procedures betreft 
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- Hoe wordt omgegaan met eerder verworven competenties van evt. reeds gediplomeerd 

specialistisch verpleegkundigen wanneer zij zich willen bekwamen of ingezet worden voor EPA’s 

waarvoor zij niet eerder formeel bekwaam verklaard zijn? En wat is de procedure van aanvraag; 

wie is betrokken etc.? Verwijs naar de vastgestelde EVC procedure (contactpersonen: Marianne 

Freulings en Cindy Cleuren). 

 

2. Leerroute/praktijkleertraject 

2.1 Contactpersonen 
Welke functionarissen van de afdeling zijn betrokken bij de opleiding. Verwoord hier slechts de 

rollen, presenteer per rol de namen en evt. contactgegevens en verwijs naar hoofdstuk 4 voor een 

toelichting op ieders rol:   

- Werkbegeleiders (in het geval van meerdere EPA’s dus ook overstijgend voor meerdere 

afdelingen). Als het er veel zijn dan namen in bijlagen; hier slechts bijvoorbeeld melding maken 

van aantal evt. gesplitst naar afdeling 

- Werkbegeleider plus 

- Praktijkcoördinator  

- Vertrouwenspersoon COC  

- COC 

- Afdelingshoofd 

- Opleidingssecretaresse 

 

2.2 Afdeling(en): waar bekwaamt de student zich in wat? 
Korte typering van de [ betrokken] afdeling[en] met in het bijzonder aandacht voor: 

1. evt. specifieke informatie over formaties x functionarissen  

2. behandelvormen x patiëntcategorieën. Geef hier in het kort een indicatie van de voor de EPA’s 

relevante exposure per afdeling. Bijvoorbeeld in één overzichtelijke tabel. Uitgebreide informatie 

over typen patiënten / van toepassing zijnde pathologie, behandelvormen en verrichtingen / 

ligduur etc. in bijlage. Zorg voor voldoende kwantificering (bijvoorbeeld aantallen patiënten van 

eerdere jaren)! 

3. ga in op de vraag hoe studenten zich in een EPA kunnen bekwamen wanneer de exposure op de 

betreffende afdeling onvoldoende is. Lopen ze dan stage op een andere afdeling? Of wordt het 

simulatiecentrum als leerplek betrokken bijvoorbeeld? 

4. Evt. van toepassing zijnde (unieke?) leerfaciliteiten op de afdeling of in het MUMC+ alleen waar 

relevant in context van de betreffende EPA’s 

Verwijs voor meer algemene afdelingsinformatie naar de internetsite van afdeling of neem in de 

bijlagen algemene informatie over de afdeling(en) voor student op.  

2.3 Leerroute 
Beschrijf hier de volgorde waarin studenten zich in EPA’s kunnen bekwamen, de gemiddelde duur die 

daarvoor staat, de wijze waarop de supervisieniveaus in de praktijk een rol krijgen en hoe de 

voortgang van de student gemonitord wordt, evt. opgesplitst naar drie deelparagrafen: 

 

Voorbeeldtekst:  

Volgorde in EPA’s 

De volgorde waarin studenten zich in de EPA’s bekwamen is flexibel en wordt gezamenlijk met de 

studenten besproken. De voorwaardelijkheden waarmee rekening wordt gehouden zijn de volgende: 

Met opmerkingen [MI(7]: In allerlei opzichten relevant in 

context van kwaliteitsdomein 4 competentie-ontwikkeling 

student 

Met opmerkingen [MI(8]: Vergelijk kwaliteitsdomein 2: 

leercultuur in het bijzonder ‘voldoende patiëntcategorieën’ 

Met opmerkingen [MI(9]: Vergelijk kwaliteitsdomein 4 

competentie-ontwikkeling student daar waar het de 

informatieverstrekking aan de student betreft over 

flexibilisering 

Met opmerkingen [MI(10]: Hier kan een standaard 

volgorde en planning worden gegeven wanneer de 

route/volgorde voor alle studenten dezelfde is. Of hiervan kan 

worden afgeweken wanneer flexibiliteit in volgorde geboden 

wordt.  
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- EPA… kan pas worden toevertrouwd als ook EPA… is toevertrouwd 

- … 

De academie biedt voor elke EPA op meerdere / x momenten per jaar de theorie aan. Samen met de 

praktijkcoördinator stippelt de student zijn/haar route uit, die mede ook afhankelijk is van 

persoonlijke omstandigheden en wensen en/of mogelijkheden binnen de afdeling. Voor EPA’s…is de 

exposure in de praktijk gering en dat betekent dat studenten geadviseerd wordt hiermee tijdig te 

beginnen en deze gedurende een langere periode te rekken. Voor EPA’s is de exposure dermate gering 

dat in samenspraak met afdeling… of het simulatiecentrum voorzien is in oefening aldaar. De 

afspraken over de leerroute, de volgorde van de EPA’s en de deelname aan de lesdagen, wordt 

vastgelegd in een individueel opleidingsplan.  

Gezien de voorwaarden en de mogelijkheden in de praktijk: 

- Is het de keuze om te starten met EPA…, EPA… of EPA… 

- In ieder geval niet te lang te wachten met het starten met EPA… en EPA… 

- En met EPA… en EPA .. te beginnen/tijdens EPA.. en EPA… 

- N.B. Houd er rekening mee dat EPA…gemiddeld langer duurt… en EPA…  

Uitgetekend in een tabellen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de volgende opleidingsroutes: 

Maand  EPA … EPA … EPA … EPA … EPA … 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Of: 

Maand  EPA … EPA … EPA … EPA … EPA … 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Voor de planning van de lesdagen voor de verschillende EPA’s; zie de site van de academie…  

Supervisieniveaus 

In EPA-gericht opleiden worden vijf niveaus van supervisie onderscheiden: 
1. De student mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren. 
2. De student mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek 

aanwezig is in dezelfde kamer. 
3. De student mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek 

aanwezig is, maar wel snel beschikbaar als dat nodig is. 
4. De student voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’. 
5. De student verleent supervisie op deze EPA aan junior studenten. 
 

Met opmerkingen [MI(11]: Tenzij alle studenten bij alle 

EPA’s op supervisieniveau 3 instappen, kan in deze paragraf 

worden ingegaan op hoe met die supervisieniveaus in de 

praktijk wordt omgegaan. Wat betekent elk niveau, wat merkt 

de student daarvan en hoe wordt de overgang van 1-> 2 of 

van 2->3 gemarkeerd? 
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In elke EPA bekwamen studenten zich in toenemende mate van zelfstandigheid. De supervisie is 

steeds meer op afstand. Voor bovenstaande EPA’s starten studenten twee weken op supervisieniveau 

2, onder directe supervisie uitgezonderd EPA … daarmee wordt op niveau 1 gestart. Niveau 2, directe 

supervisie wil zeggen dat de student altijd samenwerkt met de werkbegeleider en onder diens 

supervisie handelingen mag verrichten maar altijd alleen wanneer de werkbegeleider dicht in de 

buurt aanwezig is en eventueel kan overnemen als dat nodig is. Student en supervisor zijn in nauw 

overleg, articuleren wat ze doen, bevragen elkaar en de student ontvangt feedback van de supervisor. 

Na twee weken op supervisieniveau 2 te hebben gewerkt, wordt automatisch overgegaan op niveau 3 

tenzij de werkbegeleiders in overleg met de praktijkcoördinator aanvullende oefening op niveau 2 

nodig achten. Dit wordt genoteerd in het individuele opleidingsplan.  

Het is overigens denkbaar dat student met veel eerdere ervaring met… bij EPA …bijvoorbeeld omdat 

ze eerder…., direct instromen op supervisieniveau 3. Dit wordt besproken met de praktijkcoördinator 

bij aanvang van de opleiding wanneer het individuele opleidingsplan wordt opgesteld.  

Supervisieniveau 3 wil zeggen dat de supervisor meer op afstand komt te staan, bijvoorbeeld in een 

andere ruimte werkt en benaderbaar is wanneer de student daarom vraagt. Ook zal de student de 

supervisor geregeld vragen om hem/haar te observeren, bevragen en feedback geven ten behoeve 

van de te verzamelen bewijslast. De student werkt dus meer zelfstandig, is dat vertrouwen gegund, 

mag steeds meer zelf, maar wordt wel nog geregeld geobserveerd, bevraagd en van feedback 

voorzien. Op het moment dat op niveau 3 voldoende bewijslast is verzameld, het vertrouwen 

‘compleet’ voelt, is een bekwaamverklaring aan de orde. Zie hoofdstuk 3. 

Voor EPA… geldt dat studenten starten op niveau 1, dat wil zeggen dat ze eerst twee weken de 

werkbegeleider observeren en bevragen en zelf niets doen. Deze EPA is dermate complex en 

risicogevoelig dat dit instapniveau van toepassing is. Ook voor niveau 2 wordt wat meer tijd 

uitgetrokken, te weten 4 weken. Mochten studenten meer tijd nodig hebben, of dermate groeien dat 

ze zich sneller in deze EPA bekwamen wordt dit op verzoek van student en/of werkbegeleider in het 

overleg met werkbegeleiders en de praktijkcoördinator besproken en al of niet geaccordeerd. 

Individuele afwijkingen van de duur van een supervisieniveau worden in het individuele opleidingsplan 

genoteerd.  

Uitgelijnd in de tijd betekent dit ‘gemiddeld’ dus: 

Supervisieniveau  EPA(’s):…. (gemiddeld: 
3 maanden; 12 weken) 

EPA(’s):… (gemiddeld: 
6 mnd; 24 weken) 

EPA(’s): …(gemiddeld 4 
maanden; 16 weken)  

1 observeren X 2 weken X 

2 directe supervisie 2 weken 4 weken 2 weken 

3 indirecte supervisie Resterende weken: ± 
10 weken 

Resterende weken: ± 
16 weken 

Resterende weken: ± 
14 weken 

 

Zoals eerder aangegeven is de exposure voor EPA’s… gering. Voor deze EPA zijn oefenmomenten in 

het simulatiecentrum geregeld, te weten….dagen Dit betekent dat studenten in deze dagen 

voldoende vertrouwen kunnen opbouwen.  

Op niveau 3 verzamelt de student bewijslast ten behoeve van de overgang naar niveau 4 de 

bekwaamverklaring. Zie hoofdstuk 3. 

Met opmerkingen [MI(12]: Dit is een manier om de 

overgang van 2 -> 3 of ook van 1->2 in te richten. Kan ook 

zijn dat in de praktijk deze overgang meer formeel 

gemarkeerd wordt in bijvoorbeeld een overleg tussen 

werkbegeleiders op basis van de door de student verzamelde 

bewijslast (vergelijking de overgang van 3-> 4). En mogelijk 

is dat slechts nodig in het geval van een complexe, risicovolle 

EPA waarbij de overgang van 1->2 en/of van 2->3 meer 

‘heikel’ voelt dan bij andere EPA’s 

De afweging moet dus gemaakt worden tussen risico-

inschatting, werkbaarheid en gevolgen voor de ontwikkeling 

van de student.   

Met opmerkingen [MI(13]: Of dus ook niveau 2…; zie 

eerder.  
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Monitoring voortgang 

Bij de aanvang van de opleiding wordt in overleg tussen praktijkcoördinator en student de leerroute 

besproken; in welke volgorde met welk tempo bekwaamd de student zich in de EPA’s en wanneer 

neemt hij/zij deel aan de lesdagen? Dat wordt vastgelegd in een individueel opleidingsplan (ofwel 

POP). De voortgang van de student wordt gemonitord in het tweewekelijks overleg tussen 

praktijkcoördinator en werkbegeleiders. De student is in ‘the lead’ om zelf aan te kaarten wanneer 

evt. vertraging of versnelling aan de orde is; maar dat kan ook op initiatief van de werkbegeleiders. In 

het geval dat vertraging of versnelling ook leidt tot substantieel meer of minder tijd (min. twee 

maanden) voor de gehele opleiding, moet in geval van meer tijd goedgekeurd worden door… Zie het 

(P)OER: het opleidings- en examenreglement voor de praktijk.  

2.4 Portfolio- en registratiesysteem 
Voorbeeldtekst:  

In het MUMC+ werken we met twee systemen:  

- registratiesysteem ‘de EPA-app’ waarin vastgelegd wordt op welk supervisieniveau de 

student welke EPA beheerst’. De praktijkcoördinator is diegene die registreert. Verwijs naar 

de betreffende handleiding(en)/neem eventueel op in bijlagen. 

- portfoliosysteem waarin de student bewijslast per EPA verzameld in de vorm van feedback, of 

informatie uit andere toetsinstrumenten.  

N.B. Voor een uniform portfoliosysteem moeten we als MUMC+ nog kiezen. Verwijs in de tussentijd 

eventueel naar van toepassing zijnde klappersystemen en wat je daarover verwacht van de student. 

Indien er gekozen wordt voor een afdeling overstijgend systeem benoem dat. Beschrijf wat hiervan 

relevant is om te melden.  

 

3. Bekwaam verklaren 
Voorbeeldtekst: Nadat de student een afgesproken tijd op niveau 3, onder beperkte supervisie heeft 

gewerkt, komt hij/zij in aanmerking voor een bekwaamverklaring, voor supervisieniveau 4. In de 

eerstvolgende paragraaf wordt beschreven welke vormen van bewijslast de student op niveau 3 dient 

te hebben verzameld en in de tweede paragraaf hoe de procedure bij het bekwaam verklaren is 

ingericht.  

3.1 Bewijslast  
CZO flexlevel geeft aan dat een bekwaamverklaring gebaseerd dient te worden op de mening van 

meerdere werkbegeleiders, of meerdere observaties en meerdere instrumenten en dat 

vertrouwenscriteria ofwel het onderbuikgevoel daarbij een rol mag spelen. Beschrijf hier met welke 

frequentie welke toetsinstrumenten gevraagd worden als bewijslast. N.B. In het MUMC+ passen we 

programmatisch toetsen toe. Dit wil zeggen dat het moment van bekwaam verklaren wordt gezien 

als een summatief high stake moment : de student is wel of niet bekwaam. De tussentijdse ingezette 

instrumenten zijn bedoeld als low stake momenten. De student ontvangt dan niet alleen waardevolle 

feedback maar deze feedback op supervisieniveau 3 dient ook als informatiebron waarop de 

bekwaamverklaring gebaseerd wordt.  

Wat betreft de keuze voor instrumenten of low stakes, zijn allerlei keuzes mogelijk. Ten eerste het 

soort instrumenten en de frequentie waarmee deze ingezet moeten worden. CZO flexlevel adviseert 

vier soorten toetsinstrumenten (zie op site: https://www.czoflexlevel.nl/begeleiden-toetsen-en-

bekwaam-verklaren/). Het gaat om observaties van gedrag op één moment, of over een langere 

periode, het gaat om het bevragen van kennis of om een authentiek beroepsproduct. En in elk van 

die soorten is reflectie door de student zelf te verweven.  

Met opmerkingen [MI(14]: Hier zijn verschillende 

keuzes denkbaar:  

Met opmerkingen [MI(15]: Is slechts exemplarisch. OER 

moet nog worden opgesteld) 

Met opmerkingen [MI(16]: In ontwikkeling  

Met opmerkingen [MI(17]: Elk ziekenhuis kiest passend 

bij de eigen visie en processen voor een eigen portfolio-

systeem 

Met opmerkingen [MI(18]: Vergelijk kwaliteitsdomein 4 

competentie-ontwikkeling student daar waar het de 

informatieverstrekking aan de student betreft over bekwaam 

verklaren 

https://www.czoflexlevel.nl/begeleiden-toetsen-en-bekwaam-verklaren/
https://www.czoflexlevel.nl/begeleiden-toetsen-en-bekwaam-verklaren/
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Er zijn allerlei keuzes die gemaakt kunnen worden: 

1. Welke van deze instrumenten worden ingezet? Eventueel zijn ook combinaties mogelijk; 

bijvoorbeeld een student die geobserveerd en bevraagd wordt naar aanleiding van één zorg 

situatie, en daar zelf ook op reflecteert. Voor EPA’s waarbij praktische verrichtingen en 

handelingen de boventoon voeren kan mogelijk volstaan worden met enkele korte 

praktijkobservaties aan de hand van een checklist. Niet elke EPA biedt bijvoorbeeld voldoende 

aanleiding tot een uitgebreide zelfreflectie. En sommige EPA’s zijn juist aanleiding voor het 

realiseren van een authentiek beroepsproduct, te denken bijvoorbeeld aan een revalidatieplan. 

Ten behoeve van de duidelijkheid en werkbaarheid kan het ook een keuze zijn om voor elke EPA 

telkens dezelfde instrumenten in te zetten. 

2. Met welke frequentie worden deze instrumenten ingezet? Elke dag, wekelijks? Wat is werkbaar 

voor student en werkbegeleiders binnen de gemiddelde tijd waarin een student zich in een EPA 

bekwaamd? Hoeveel bewijslast is voor een EPA nodig? En geldt voor elke EPA dezelfde omvang? 

Ook hier kan ten behoeve van duidelijkheid en werkbaarheid gekozen worden voor een vast 

aantal. Anderzijds is het ook denkbaar dat een omvangrijke EPA die een grote variatie aan 

exposure aan soorten patiënten vereist met meer bewijslast gepaard gaat. Het is ook een keuze 

om het aantal te laten bepalen door leerdoelen die voor een EPA van toepassing zijn. Zo kunnen 

leerdoelen afgeleid worden van de EPA beschrijving daar waar bijvoorbeeld staat ‘de activiteit 

omvat’. Het streven is dan om met het aantal keren dat instrumenten worden ingezet, het geheel 

aan leerdoelen te dekken.  

 In ieder geval voorkomen moet worden dat een student slechts op één manier op een beperkt 

deel van de EPA tussentijds feedback ontvangt. De breedte van de EPA moet gedekt worden als 

ook verschillende manier waarop de student met verschillende soorten instrumenten kan laten 

zien wat hij of zij weet en kan. 

3. Welke keuzes wordt de student in deze gegeven? Wordt van te voren vastgelegd welke 

instrumenten met welke frequentie worden ingezet of heeft de student hierin (deels) de keuze? 

Flexibiliteit binnen kaders kan ook worden geboden door een minimum en een maximum te 

stellen.  

 

Formulieren die gebruikt worden om de uitkomsten van die instrumenten, die low stakes, vast te 

leggen, kunnen opgenomen worden als bijlage in dit document. Of hier kan naar het portfolio 

verwezen worden. CZO flex level heeft per soort toetsinstrument enkele voorbeeldformulieren 

beschikbaar gesteld.  

Bij het ontwerpen van de formulieren zijn de volgende overwegingen van toepassing: 

- Al of niet verwijzing naar de CanMeds? Feedback op of reflectie op een kortdurende 

praktijksituatie in het licht van de CanMeds kan maar het is ook een overweging om de CanMeds 

in te zetten als onderwerp van feedback/reflectie tijdens een longitudinale observatie. Het meest 

belangrijk is dat de feedback en de reflectie over de EPA gaat. Te veel nadruk op de CanMeds leidt 

de aandacht mogelijk van de EPA af 

- Veel ruimte voor feedback! Zeker vanuit het gedachtegoed van programmatisch toetsen is het 

niet de bedoeling om met die instrumenten, op die low stakes momenten beoordelingen te 

geven. De low stakes kennen twee functies: enerzijds zijn ze informatief en bedoeld om in de 

overweging van de bekwaam verklaring/ op het high stake moment te betreffen en anderzijds zijn 

ze bedoeld als feedback waarmee de student zijn/haar voordeel kan doen. Het past niet om dan 

bijvoorbeeld een oordeel voldoende/onvoldoende te geven 

- Zorgen voor navolgbaarheid. Dit betreft de informatieve waarde van een low stake. Zorg dat 

werkbegeleiders in hun feedback duidelijk en concreet zijn. Hoe duidelijker en concreter de 
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feedback, des te meer de student er wat aan heeft, maar ook des te beter deze op het moment 

van bekwaam verklaren meegewogen kan worden. Aan een opmerking als “fijn samengewerkt” 

heeft de student niets, maar daar is ook geen bekwaamverklaring op te baseren. Zorg dus voor 

veel open ruimte op een formulier waar de werkbegeleider diens bevindingen op kwijt kan.  

Voorbeeldtekst: 

In onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt welke bewijslast op niveau 3 voor welke EPA minimaal 

en maximaal nodig is opdat de werkbegeleiders, onder voorzitterschap van de praktijkcoördinator, in 

een OOG-overleg (Oordeel Opleidingsgroep) kunnen beslissen over bekwaamheid op niveau 4.  

Er wordt telkens verwezen naar verschillende soorten instrumenten die het volgende betekenen: 

- Een KPE is een korte praktijkevaluatie waarin een werkbegeleider feedback geeft en de student 

reflecteert op een zorgsituatie: wat deed de student, hoe kijkt hij/zij daar zelf op terug en wat 

vindt de werkbegeleider daarvan? Zie bijlage … voor van toepassing zijnde formulier. Voor de 

meeste van onderstaande EPA’s geldt dat hiervan een minimaal aantal verzameld moet worden. 

Het totale aantal moet dekkend zijn voor de EPA, in het bijzonder wat betreft de onderliggende 

variatie in patiëntproblematiek en het soort verpleegkundige handelingen (incl. de van toepassing 

zijnde CanMeds). Aangezien EPA… meer omvangrijk is dan … wordt in context van deze EPA ook 

meer bewijslast verwacht.  

- Een casusbespreking is een mondelinge presentatie van een casus door de student waarop hij of zij 

tijdens… wordt bevraagd door minimaal twee werkbegeleiders. Vooral het klinisch redeneren 

wordt bevraagd. Op basis van de antwoorden van de student en het gesprek dat volgt, vullen 

beide werkbegeleiders tezamen een formulier in (zie bijlage…) 

- Longitudinale observatie. Vlak voor het moment dat van een bekwaamverklaring sprake zou 

kunnen zijn, reflecteert de student op zijn/haar handelen gedurende de afgelopen periode in het 

licht van elk van de van voor die EPA van toepassing zijnde CanMeds. Hij/zij onderbouwt daarmee 

waarom hij/zij het vertrouwen voor deze EPA gegund zou moeten worden. Dit is van toepassing bij 

elke EPA. Minimaal twee werkbegeleiders die nauw met de student hebben samengewerkt doen 

dit ook. Dit wordt nog niet met de student gedeeld maar is voor de werkbegeleiders de benodigde 

voorbereiding voor het OOG. Zie bijlage … voor de uit te werken reflectie door de student en 

bijlage… voor het formulier te gebruiken door de werkbegeleiders.  

EPA  Bewijslast / low stakes 

… Minimaal 8 KPE’s  
Minimaal 2 casusbesprekingen 
Eén longitudinale observatie 

… Minimaal 6 KPE’s 
Eén longitudinale observatie 

… … 

… … 

 

3.2 Bekwaam verklaren 
“Beoordelen van bekwaamheid is op basis van (1) meerdere observaties, door (2) meerdere 

observatoren en met gebruik van (3) verschillende informatiebronnen/toetsinstrumenten…. . De 

beslissing tot bekwaam verklaren wordt door minimaal drie begeleiders en bij voorkeur een grotere 

begeleidingsgroep gezamenlijk genomen, gebaseerd op informatie in het portfolio.” 

 

Met opmerkingen [MI(19]: Bepaal wat haalbaar is gezien 

de tijd waarin de student op supervisieniveau 3 werkt 
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Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waarmee het bekwaam verklaren kan worden ingericht. De 

student verzamelt bewijslast/low stakes volgens daartoe door de praktijk opgestelde richtlijnen over 

aantal en soort. Zodra die bewijslast is verzameld: 

1. en voor zich spreekt (en de theorie-aanbieder evt. ook akkoord is), wordt de student middels een 

administratieve handeling door de praktijkcoördinator bekwaam verklaard. Als de bewijslast 

hiaten laat zien of twijfels oproept, consulteert de praktijkcoördinator betrokken 

werkbegeleiders, en spreekt de praktijkcoördinator met de student af welke aanvullende 

bewijslast alsnog verzameld moet worden. De betrokkenheid van verschillende werkbegeleiders is 

verweven in de feedback die zij op de formulieren verstrekt hebben. Dit heeft niet de voorkeur 

omdat werkbegeleiders zo onvoldoende betrokken zijn bij de eindbeslissing, het summatieve high 

stake moment.  

2. zet de praktijkcoördinator een schriftelijke consultatie uit onder minimaal drie werkbegeleiders. 

Kunnen zij akkoord gaan met een bekwaamverklaring voor die EPA? Als de bewijslast voldoende 

bekwaamheid toont (en de theorie-aanbieder evt. ook akkoord is) en de drie werkbegeleiders 

akkoord zijn handelt de praktijkcoördinator de bekwaamverklaring administratief af. Als de 

bewijslast en/of de consultatie onder de werkbegeleiders ruimte voor twijfel laat, koppelt de 

praktijkcoördinator dit evt. na gesprek met en/of tezamen met de werkbegeleider(s) terug aan de 

student en geeft aan hoe de student zich kan verbeteren. Als alle seinen op groen staan, handelt 

de praktijkcoördinator de bekwaamverklaring administratief af.  

 Ook dit heeft niet de voorkeur omdat slechts akkoord geven minimale betrokkenheid van de 

werkbegeleiders bij het summatieve moment impliceert.  

3. gaat de praktijkcoördinator in gesprek met minimaal drie werkbegeleiders (richt een OOG – 

bespreking oordeel opleidingsgroep – in). In het gezamenlijke overleg wordt de bewijslast 

gewogen en wordt in consensus de student al of niet bekwaam verklaard. In dit scenario is de 

werkbegeleider optimaal betrokken op het summatieve high stakes moment. Zeker ook wanneer 

epagericht opleiden nog nieuw is, de betrokkenen nog minder met de EPA’s bekend zijn, leidt dit 

onderlinge overleg en gesprek tot gezamenlijke taal en een gezamenlijk beeld van hetgeen van de 

student in context van die EPA verwacht wordt. Resulterend ook in meer gerichte feedback op 

low stakes momenten. 

 

Voorbeeld tekst:  

Zodra de vereiste bewijslast voor een EPA verzameld is, wordt een bekwaamverklaring door de 

student aangevraagd. De studenten die een bekwaamverklaring hebben aangevraagd worden 

besproken in het overleg van werkbegeleiders (overleg OOG: oordeel opleidingsgroep). 

Werkbegeleiders bereiden dit voor door van te voren na te gaan waarom ze een bekwaamverklaring 

wel of niet aan de orde vinden, door hun onderbuikgevoel aan de hand van vertrouwenscriteria te 

verwoorden (zie hieronder) en door terug te denken aan recente ervaringen met deze student (zoals 

bijvoorbeeld als feedback verwoord op een formulier). Hun bevindingen werken ze uit op het 

formulier longitudinale observatie (zie paragraaf 3.1 en formulier in bijlage…). 

De praktijkcoördinator bereidt het OOG voor en kijkt vooraf naar de bewijslast en bevindingen van de 

werkbegeleiders. Eventuele inconsistenties of reden tot twijfel worden door de praktijkcoördinator 

verzamelt. In het overleg tussen minimaal 2 werkbegeleiders (bekend met de student) en de 

praktijkcoördinator lichten zij hun oordeel toe en wordt al of niet een bekwaamverklaring afgegeven. 

De student wordt hiervan door de praktijkcoördinator op de hoogte gesteld. 
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Vertrouwenscriterium Toelichting 

Specifieke bekwaamheid Competenties (kennis, vaardigheden en gedrag) die nodig zijn om 
deze EPA uit te voeren 

Integriteit Oprechtheid, eerlijkheid en de juiste intenties hebben 

Betrouwbaarheid Nauwkeurig werken en voorspelbaar gedrag laten zien 

Bescheidenheid Inzicht in eigen grenzen en beperkingen, bereid hulp te vragen 
wanneer nodig en openstaan voor feedback 

Proactieve instelling Zelfvertrouwen en actieve opstelling naar werk, collega’s en 
veiligheid 

 

Voor die EPA’s waarin ook de theorie-aanbieder een rol heeft in de bekwaamverklaring, zie de 

handleiding toetsing die daarop van toepassing is.  

 

3.3 CanMeds 
Voorbeeld tekst: Bij het bekwaam verklaren wordt vastgesteld of de student de EPA kan worden 

toevertrouwd, hij/zij de betreffende taak zelfstandig mag uitvoeren gezien de competenties die hij/zij 

daartoe aanwendt. Elk van de toepassing zijnde CanMeds volgens de CZO-beschrijvingen van de EPA’s 

worden meegewogen op het moment van bekwaam verklaren. De MUMC+ academie heeft samen 

met de praktijken (in de regio) aanvullende CanMeds vastgesteld als zijnde relevant bij het 

toevertrouwen. Dus bijvoorbeeld wanneer de CanMeds ‘samenwerken’ niet is aangevinkt bij een EPA, 

maar wij vinden die wel relevant achten, wordt de student ook hierop beoordeeld. Zie de handleiding 

toetsing voor de relatie tussen de EPA’s en de CanMeds; welke CanMeds in relatie tot welke EPA 

wordt meegewogen. Voor de totale set aan kern EPA’s wordt elke CanMed minimaal bij twee EPA’s 

meegewogen bij de het bekwaam verklaren. Op deze manier wordt aan de totale set aan 

opleidingseisen (CanMeds en EPA’s) voldaan (zie CZO criterium erkenning opleiding B2.3.3.). 

In samenwerking met de academie zijn voor EPA’s ….waarbij de academie ook een rol heeft in het 

bekwaam verklaren beoordelingsformulieren ontwikkeld. In die formulieren zijn elk van de van 

toepassing zijnde CanMeds uitgewerkt in voor die EPA relevante beoordelingscriteria. Praktijk en 

theorie-aanbieder realiseren voor EPA’s… consensus in de beoordeling van de student, in het 

inschatten van de bekwaamheid uitgaande van dezelfde criteria (maar op basis van andere 

observaties). Zie de handleiding toetsing…  

 

3.4 Herkansingen, bezwaar  
Licht hier toe, (t.z.t.) verwijzend naar het (P)OER, hoe lang een student over de opleiding in de 

praktijk maximaal mag doen (is er een limiet aan het aantal low stakes), hoe vaak een student een 

bekwaamverklaring mag aanvragen, wat in het algemeen de procedure is wanneer de 

bekwaamverklaring niet is toegekend (aantal en procedure herkansingen), of wanneer de student 

daartegen bezwaar wenst te maken etc.  

4. Betrokkenen: rol en bekwaamheid 
Welke functionarissen van de afdeling zijn op welke wijze bij de opleiding betrokken: wat mag de 

student van wie verwachten? Waar moet de student bij wie voor wat zijn? Maar ook wat wordt van 

de student verwacht. Wat is kenmerkend voor het leerklimaat? Dus:  

- Verwachtingen die je hebt aan student. 

- werkbegeleider: hoeveel per student in welke fase en wat is de rol? (op hoofdlijnen) 

- werkbegeleider plus: hoeveel per student in welke fase en wat is rol? 

Met opmerkingen [MI(20]: Vergelijk kwaliteitsdomein 1 

‘organisatie en ontwikkeling’ als het gaat om de regionale 

samenwerking 

Met opmerkingen [MI(21]: Vergelijk kwaliteitsdomein 2 

leercultuur en kwaliteitsdomein 3 professionaliseren van de 

begeleiding 
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- praktijkcoördinator: hoeveel per student in welke fase en wat is rol? (op hoofdlijnen)  

- vertrouwenspersoon COC  

- afdelingshoofd 

 

Voorbeeldtekst: In het MUMC+ streven we een leerklimaat na waarin studenten zich in een 

professionele en veilige omgeving  kunnen ontwikkelen. Daaraan werken we met meerdere 

betrokkenen die elk daartoe hun verantwoordelijkheid nemen…  

4.1 Verwachtingen aan de student 
Beschrijf hier wat je van de student verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van zelfsturing, 

verantwoordelijkheid voor voortgang, omgang met collega’s etc. Verwijs ook naar (P)OER voor 

verdere informatie over van toepassing zijnde regels rondom examinering.  

Voorbeeldtekst: 

Van studenten verwachten we dat ze zelfverantwoordelijk de opleiding aangaan; dat wil zeggen een 

(pro-)actieve rol nemen om hun opleidingsroute uit te stippelen, bespreekbaar maken wat ze nodig 

hebben om die route ook te kunnen bewandelen, de planning van deelname aan lesdagen initiëren, 

werkbegeleiders benaderen voor feedback, werkbegeleiders bevragen op hun kennis, bij de 

praktijkcoördinator aankaarten wanneer en waarom eventueel van vertraging of versnelling sprake 

zou moeten zijn etc. Kortom ze persoonlijk leiderschap tonen.  

Daarnaast impliceren EPA’s ook een eigen inschatting van de bekwaamheid. Dat betekent dat de 

student het toegekende supervisieniveau 4 ook moet kunnen onderschrijven. Als dat de student zich 

nog niet bekwaam voelt, is het belangrijk dat hij/zij dat ook aankaart en kan aankaarten. Zoals ook in 

de visie op leren van het MUMC+ verwoordt: “We bieden professionals de ruimte om van elkaar en in 

werksituaties te leren. We doen daarbij een groter beroep op hun eigen verantwoordelijkheid… Je 

zorgt er zelf voor dat je bekwaam en bevoegd bent... Daarbij hoort ook dat je moet kunnen aangeven 

wanneer je je zelf niet meer bekwaam voelt.” Zie ook de vertrouwenscriteria zoals beschreven in 

paragraaf 3.2. 

Daarnaast verwachten we een rol van studenten bij de verbetering van de opleiding. De 

praktijkcoördinator zal zelf actief studenten benaderen om de studenten te vragen naar een 

evaluatie, maar studenten zijn zeker welkom om op eigen initiatief verbetervoorstellen te doen. 

4.2 Werkbegeleiders  
Verwijs naar paragraaf 2.1 voor contactgegevens. Geef hier aan hoe voorzien is in de kwaliteit van de 

werkbegeleiders, in de rol die zij hebben in het begeleiden en beoordelen van de studenten, in de 

methodische begeleiding en beoordelingscyclus. Hebben ze een training gevolgd? Geven ze elkaar 

feedback of wordt in andere vormen van ondersteuning en kennisuitwisseling voorzien? Hoeveel 

werkbegeleiders zijn betrokken bij een student in welke fase van de opleiding/per afdeling?  

Neem hier een profielbeschrijving van de werkbegeleider op, of verwijs naar bijlage en besteedt 

extra aandacht aan de rol bij epagericht opleiden. Voorbeeldtekst (waarmee betrokken studenten en 

werkbegeleiders ook begrijpen wat de verwachtingen zijn): Werkbegeleiders hebben een belangrijke 

rol in het epagericht opleiden. Zij geven tussentijds feedback ten gunste van de verdere 

bekwaamheidsontwikkeling van de student. Deze feedback wordt daarnaast opgeslagen als 

bewijslast die op enig moment wordt meegewogen bij het toekennen van een volgend 

supervisieniveau of bij een bekwaamverklaring. Deze feedback moet dus tenminste relevant en 

navolgbaar/informatief zijn. Feedback van bijvoorbeeld het type ‘goed samengewerkt’ ‘kan goed 
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klinisch redeneren’  is wellicht relevant maar niet navolgbaar is in wat waarom dan goed 

samengewerkt, het redeneren goed is.  Ook worden begeleiders geconsulteerd op het moment van 

bekwaam verklaren waarbij verwacht wordt dat zij een onderbouwd beeld kunnen geven van de 

student. Conform eisen van CZO zijn dat minimaal drie werkbegeleiders. Samen realiseren de 

werkbegeleiders op deze manier een betrouwbare beoordeling van de student. Dus kwaliteit van 

werkbegeleiders betreft vooral het realiseren van betrouwbaarheid in beoordeling en feedback. 

Hiertoe worden zij getraind en tussentijds door de praktijkcoördinatoren begeleid en bijgestuurd 

wanneer dat nodig is.  

Verwijs hier evt. naar het programma van de training voor werkbegeleiders (op te vragen bij de 

academie) en presenteer het percentage werkbegeleiders dat aan de training heeft deelgenomen. Of 

geef op andere wijze aan uit welke indicator je de kwaliteit van de werkbegeleiders afleidt.     

4.3 Praktijkcoördinatoren 
Neem hier een profielbeschrijving van de praktijkcoördinator op, of verwijs naar bijlage en besteedt 

extra aandacht aan de rol bij epagericht opleiden. Voorbeeldtekst (ook ter verduidelijk van de 

verwachtingen bijvoorbeeld wanneer studenten dit lezen): De praktijkcoördinator heeft zoals het 

woord al zegt in eerste instantie een coördinerende rol. Hij/zij zorgt ervoor dat studenten voldoende 

leerervaringen in de praktijk kunnen opdoen, voldoende exposure hebben aan betreffende 

patiëntpopulatie gezien een EPA, creëert condities voor een gunstig leerproces en -klimaat, bewaakt 

voortgang en stuurt bij waar nodig en stemt in overleg met de academie theorie-aanbod en 

praktijkervaringen op elkaar af in de uitlijning van de opleiding. Hij/zij stemt met de student de 

individuele leerroute af. Daarnaast is de praktijkcoördinator diegene die de bekwaamverklaring 

toekent, gehoord hebbende de werkbegeleiders en gezien de bewijslast in portfolio.         

Verwijs hier naar het on the job faculty development, dat wil zeggen het overleg waarmee in 

gezamenlijkheid afstemming in epagericht opleiden wordt gerealiseerd. Voorbeeldtekst: De 

praktijkcoördinatoren van het MUMC+ hebben in overleg met praktijkcoördinatoren in de regio en 

onder leiding van de academie in gezamenlijkheid afstemming gerealiseerd over de wijze van 

bekwamen verklaren per EPA. De afspraken over de betrokkenheid van de theorie-aanbieder bij het 

bekwaam verklaren (zie hoofdstuk 3) zijn op regionaal niveau gerealiseerd ten gunste van 

eenduidigheid over vereisten en eindassessments. Daarnaast hebben de praktijkcoördinatoren van de 

betreffende afdelingen (hier een opsomming geven) in het MUMC+ onderling overlegd over hoe zij 

het epagericht opleiden in de praktijk wensen vorm te geven onder leiding van de academie (zie in het 

bijzonder hoofdstuk 2). Epagericht opleiden is nieuw en door input van de academie en gezamenlijke 

afstemming is dit eigen gemaakt (faculty development ‘on the job’ dus).  

N.B. Sommige afdelingen hebben werkbegeleiders plus. Maak hier eventueel een extra paragraaf 

voor aan of geef in paragrafen hiervoor aan hoe de rol van deze werkbegeleider plus afwijkt van resp. 

de werkbegeleider en de praktijkcoördinator 

4.4 Vertrouwenspersoon 
Ga hier in op de rol van de vertrouwenspersoon. Neem hier de reeds bestaande tekst op (evt. in 

bijlage).            

4.5 COC 
Ga hier in op de rol van de COC op een manier dat het voor de studenten en de collega’s duidelijk is 

wat de COC doet, wat ze van de COC mogen verwachten en hoe ze zich tot de COC kunnen wenden. 
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Voeg eventuele aanvullende paragrafen toe waarin je ingaat op de rol van het afdelingshoofd, 

opleidingssecretariaat etc. voor zover dat voor de student relevante informatie is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bronnen 
Genereer hier een alfabetische lijst met bronnen in APA-format. Neem alleen die bronnen op die je 

ook in de tekst aanhaalt. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar documenten en de site van CZO 

flexlevel) of bijvoorbeeld aan:  

Ten Cate, O., (2005). Entrustability of professional activities and competency-based training, Medical 

Education, 39, pp. 1176-1177.  

Van der Vleuten, C.P.M., Schuwirth, L. W. T.,  Driessen, E.W. Dijkstra, J. Tigelaar, D.  Baartman, L. K. J.  

& Van Tartwijk, J.  (2012) A model for programmatic assessment fit for purpose, Medical Teacher, 34 

(3), pp.205-214.  

Bijlagen, zouden kunnen zijn: 

1. De EPA’s zoals beschreven op CZO flexlevel. 

2. Formulieren waarmee eerder verworven kennis en vaardigheden, voorwaarden 

voor diplomering of verlenging worden geaccordeerd of waarmee vereisten voor 

diplomering worden geverifieerd  

3. Visie op leren (MUMC+) 

4. Visie op verpleegkundige vervolg opleidingen (Academie)  

5. Afdelingscontextanalyse in het algemeen en voor de van toepassing zijnde EPA’s 

en afdelingsbeschrijving: patiëntcategorieën en behandelvormen en verrichtingen 

geordend naar de betreffende EPA’s.  
Daarnaast kan een meer algemene beschrijving van de betrokken afdeling[en]  van 

toegevoegde waarde zijn voor de student. Er kan verwezen worden naar een [ actuele ] 

internetsite van de afdeling of een korte ‘opsomming’ kan in bijlagen opgenomen 

worden. Denk bijvoorbeeld aan: aantal bedden, soorten patiënten, fte, man/vrouw, 

dienstrooster aantal dag, avond, nacht diensten, contactpersoon per afdeling met 

gegevens, gemiddelde ligduur van patiënt  

6. Formulieren die gebruikt worden op low stakes momenten 

7. CanMEDS rollen/Eindtermen CZO  

8. Contactgegevens:  

Vertrouwenspersoon CZO opleidingen  

Academie: opleidingscoördinator(en) 

Contact lijst praktijk coördinatoren en werkbegeleiders 

Link naar COC zorgopleidingen  

 

 


