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Vanuit de Academie van het MUMC+ hebben we in 2021 onze visie als 
theorie-aanbieder op het opleiden van specialistisch verpleegkundigen 
gepubliceerd en gedeeld  (zie hier; of via https://academie.mumc.nl/
verpleegkundige-vervolgopleidingen). De visie omhelst onder andere de 
nadruk op het leren in de praktijk, de aandacht voor transfer van theorie 
naar praktijk bijvoorbeeld via case based leren en just-in-time theorie-
aanbod. 

Daarnaast zijn we sinds 2020 gestart met de implementatie van EPA 
gericht opleiden. Mede aan de hand van een handreiking (EPA’s en 
programmatisch toetsen) zijn in gesprekken met praktijkcoördinatoren 
in de regio per specialisme de EPA’s doorgesproken met implicaties voor 
flexibiliteit, bekwaam verklaren en theorie-aanbod. In dit document 
beschrijven we meer in detail de keuzes die we als theorie-aanbieder 
gemaakt hebben. In het bijzonder het beleid dat we bij de Academie 
hanteren als het gaat om het onderwijs (theorie-aanbod) en de wijze 
van toetsing. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
1. Het theorie-aanbod met aandacht voor flexibiliteit en begeleiding
2. Bekwaam verklaren met aandacht voor de rol van de theorie-

aanbieder op ‘high stake’ momenten en voor een toets programma
3. Toets- en onderwijsbekwaamheid opleidingscoordinatoren
4. De CanMeds als opleidingseisen en de uitwerking ervan in 

beoordelingsformulieren

Inleiding

https://academie.mumc.nl/verpleegkundige-vervolgopleidingen
https://academie.mumc.nl/verpleegkundige-vervolgopleidingen
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EPA gericht opleiden impliceert dat professionals in opleiding (PIO’s) bekwaam worden 
verklaard voor elke EPA, elke professionele activiteit waarin ze zich bekwamen; elke EPA 
wordt hen op supervisieniveau 4 toevertrouwd. Daartoe verzamelt de PIO bewijslast in de 
praktijk; worden in de praktijk toetsinstrumenten ingezet via welke een PIO feedback van 
de werkbegeleider in de praktijk ontvangt. Op enig moment wordt de balans opgemaakt en 
vastgesteld of de PIO de activiteit zelfstandig, zonder supervisie mag uitvoeren. Ook neemt 
de PIO deel aan lesdagen bij de Academie waar hij/zij onderliggende kennis verwerft. Kennis 
die nodig om de professionele activiteit in de praktijk te kunnen uitvoeren. Als theorie-
aanbieder zijn we flexibel in de planning van het theorie-aanbod opdat PIO’s zich in een 
eigen gekozen volgorde in EPA’s kunnen bekwamen en just in time van het aanbod genieten 
om de geleerde in de praktijk te kunnen toepassen

Uitgezonderd voorwaardelijkheden die in de EPA-architectuur zijn ingebouwd en die 
landelijk gelden (een EPA die voorwaardelijk is voor een andere EPA), is de volgorde in EPA’s 
en daarmee de volgorde in lesdagen flexibel. Dit betekent concreet dat we het theorie-
aanbod per EPA hebben afgebakend en we dit aanbod, de lesdagen, op meerdere momenten 
in het jaar aanbieden. Op deze manier kan de PIO een eigen opleidingsroute uitstippelen 
afgestemd op afspraken met en mogelijkheden in de praktijk.

Flexibel opleiden; flexibele 
planning van theorie- aanbod
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2.1.  High stakes
Bij het bekwaam verklaren wordt een uitspraak gedaan over of de PIO bekwaam is voor de 
professionele activiteit, deze toevertrouwd kan worden: ja of nee. We noemen dit ook wel 
een high stake moment; de belangen zijn hoog. Als theorie-aanbieder hebben we in de regio 
voor elke EPA afzonderlijk met de praktijkcoördinatoren in de verschillende ziekenhuizen 
afgesproken en afgestemd wat de rol van ons als theorie-aanbieder is bij het bekwaam 
verklaren voor een EPA. Hetgeen de PIO in de praktijk laat zien, is het meest bepalend voor 
een bekwaamverklaring. Echter als theorie-aanbieder vinden we het van belang ook een 
rol te hebben bij het bekwaam verklaren, zeker wanneer we ook veel theorie aan hebben 
geboden en deze onder begeleiding van tutoren is toegepast tijdens case based lessen. Voor 
die EPA’s waarin we een rol hebben, betekent dit dat we de PIO voor de meeste EPA’s op één 
moment een toets afnemen, een toets die meeweegt in het totale oordeel of de PIO wel/
niet bekwaam is. In een enkel geval is een voldoende voor die toets voorwaardelijk voor een 
bekwaamverklaring maar in de meeste gevallen werken we nauw samen met de praktijk, in 
het overleg over de PIO bij het moment van bekwaam verklaren (zie hier; 
https://academie.mumc.nl/sites/academie/files/2023-02/Toetsen%20in%20gezamenlijkheid.pdf). 

Bekwaam verklaren; soorten 
high stakes, toetsprogramma
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We hanteren de volgende varianten:

Soort high stake Korte omschrijving
Bekwaamverklaring 
in de praktijk

De praktijkcoördinator verklaart de PIO bekwaam voor deze EPA 
op basis van hetgeen hij of zij samen met de werkbegeleiders, op 
meerdere momenten, van de PIO in de praktijk heeft gezien. De 
theorie-aanbieder heeft geen rol in het bekwaam verklaren

Case-based op 
academie + 
bekwaamverklaring 
praktijk

De praktijkcoördinator verklaart de PIO bekwaam voor deze EPA  
op basis van hetgeen hij of zij samen met de werkbegeleiders van 
de PIO in de praktijk heeft gezien. De theorie aanbieder beoordeelt 
de PIO met een voldoende of onvoldoende, op basis van vooraf 
gestelde criteria passende bij deze EPA, gedurende een mondeling 
case based assessment. Het behalen van het case based 
assessment is voorwaardelijk voor deze bekwaamverklaring

Gezamenlijk case-
based assessment + 
praktijkobservaties

De praktijkcoördinator verklaart de PIO bekwaam voor deze EPA 
op basis van hetgeen hij of zij samen met de werkbegeleiders 
van de PIO in de praktijk heeft gezien. Daarnaast beoordelen de 
theorie-aanbieder én de praktijk de PIO gezamenlijk op basis van 
een case based assessment op de academie. Het behalen van het 
gezamenlijk case based assessment is voorwaardelijk voor deze 
bekwaamverklaring 

https://academie.mumc.nl/sites/academie/files/2023-02/Toetsen%20in%20gezamenlijkheid.pdf
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Consensus tussen 
theorie en praktijk 
o.b.v. transfertoets en 
praktijkobservaties

De praktijkcoördinator verklaart de PIO voor deze EPA bekwaam 
op basis van de consensusbeoordeling tussen theorie- en 
praktijkaanbieder. 
De theorie-aanbieder beoordeelt de PIO aan de hand van de 
schriftelijke transfertoets en de praktijk beoordeelt de PIO aan de 
hand van meerdere praktijkobservaties (en indien gewenst ook de 
transfertoets)

Training op academie 
+ bekwaamverklaring 
praktijk

De praktijkcoördinator verklaart de PIO bekwaam voor deze EPA  
op basis van hetgeen hij of zij samen met de werkbegeleiders, 
op meerdere momenten, van de PIO in de praktijk heeft gezien. 
Het behalen van de … training is voorwaardelijk voor deze 
bekwaamverklaring

Gezamenlijk bedside 
assessment + 
praktijkobservaties

De praktijkcoördinator verklaart de PIO bekwaam voor deze EPA op 
basis van hetgeen hij of zij samen met de werkbegeleiders van de 
PIO in de praktijk heeft gezien. Daarnaast beoordelen de theorie-
aanbieder en de praktijk de PIO gezamenlijk op basis van een 
bed-side assessment. Het behalen van het gezamenlijk bedside 
assessment is voorwaardelijk voor deze bekwaamverklaring.

2.2.  Toetsprogramma

Voor de meeste specialismen geldt een set aan kernEPA’s waarvoor verpleegkundigen na 
voor elke bekwaam verklaard te zijn, een diploma ontvangen. Afhankelijk van de behoefte 
in de praktijk en de eigen professionaliseringsbehoefte kunnen zij zich ook specialiseren 
in specifieke EPA’s die elk een certificaat opleveren. De totale set aan high stakes die voor 
de kern en specifieke EPA’s gelden en waarin de theorie-aanbieder een rol heeft, vormen 
het toetsprogramma van de theorie-aanbieder. Dit wordt met een handleiding met de 
PIO gedeeld inclusief een overzicht van alle geldende soorten high stakes en met per 
soort high stake een toelichting op de bedoeling en werkwijze. Zie hieronder voor een 
voorbeeldopmaak van zo’n toetsprogramma. 

Soort high stake EPA nummer en titel Omschrijving
[ hier een korte duiding 
van het soort high take; zie 
tabel in vorige paragraag ]

… [ zie tabel in vorige 
paragraaf ]

…

Wat er ten opzichte van de oude opleidingen vooral veranderd is, is dat:
• Er door de theorie-aanbieder minder transferopdrachten van de PIO verwacht 

worden. Voorheen werden bijvoorbeeld per opleiding 4 transfertoetsen en één 
kwaliteitsverbeterplan verwacht. 

• De praktijk een grotere rol heeft in het opleiden en beoordelen van de PIO.
• De praktijk geen formele rol meer heeft in het beoordelen van een transfertoets. De 

praktijk baseert zich in haar oordeel over de observaties van de student in de praktijk. 
Hoewel een PIO weliswaar geen kwaliteitsverbeterplan meer schrijft, is het in de toekomst wel 
denkbaar dat in context van een EPA-overstijgende leeractiviteit (een EOL) voor de CanMeds 
Kennis & Wetenschap, Leiderschap, Maatschappelijk handelen en Professionaliteit, een 
afsluitende opdracht verwacht wordt. Hiervoor zijn eind 2022 de kaders gepubliceerd en in het 
voorjaar 2023 zal dit samen met de praktijkleerplaatsen ingericht worden.
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Het onderwijs (inclusief de toetsing) wordt in onderling overleg en in overleg met 
de regio door de opleidingscoördinatoren van de academie afgestemd, ontwikkeld, 
georganiseerd en deels ook uitgevoerd. De opleidingscoördinatoren hebben elk een 
achtergrond in de verpleegkundige praktijk en genieten of hebben een opleiding in het 
onderwijskundige domein genoten. De lesdagen worden verzorgd door tutoren die 
veelal ook als verpleegkundige of arts in de klinische zorg werkzaam zijn. Dit maakt hen 
uitermate geschikt om casebased-lessen te verzorgen waarbij PIO’s worden uitgedaagd 
om de transfer van de theorie naar de praktijk te maken in het klinisch redeneren over 
authentieke patiëntcasussen. Tutoren worden daarbij ondersteund en begeleid door de 
opleidingscoördinatoren.

Toets- en onderwijs-
bekwaamheid
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4.1.  Kwaliteitsbewaking
Het CZO heeft de EPA’s tezamen met de CanMeds als opleidingseisen gesteld. Per 
specialisme zijn de CanMeds in opleidingseisen uitgewerkt. En voor elke EPA heeft CZO-
flexlevel in de architectuur beschreven welke CanMeds toepassing zijn. Althans voor cluster 
acuut en cluster langdurige zorg. Bij het bekwaam verklaren gaat het om de vraag of de 
PIO de CanMeds beheerst en daarmee laat zien de EPA zelfstandig te kunnen uitvoeren. 
CanMeds zijn  kennis-, vaardigheden- en houdingsdomeinen die nodig zijn om een EPA, een 
taak of een verantwoordelijkheid, te kunnen aangaan: “Competencies can be operationalised 
and assessed by linking them with professional activities. When this is conducted clearly, 
disputes about the value of competencies may disappear and trainees, supervisors and the 
public could begin to know precisely what a competent physician can and cannot perform.” 
(Ten Cate, 2005, p. 1176).

We passen een matrix-structuur toe; zie Tabel 1. Dat wil zeggen dat elke CanMed volgens de 
landelijke beschrijving van de EPA’s in de beoordeling door de theorie-aanbieder betrokken 
wordt. 

CanMed EPA 1 EPA 2 … … EPA n
Vakinhoudelijk handelen x x x x x
Communicatie x x
Samenwerking x x
Kennis en wetenschap x x x x
Maatschappelijk handelen x x x
Leiderschap x x x
Professionaliteit x x

Zie voor een toelichting op de CanMeds ook de studiegids 
(zie hier; https://academie.mumc.nl/verpleegkundige-vervolgopleidingen). 

Voor elke toets hanteert de theorie-aanbieder een beoordelingsformulier dat onafhankelijk 
van het soort toets op dezelfde wijze is opgesteld. Zie onderstaand sjabloon. De CanMed 
competenties gelden daarbij als beoordelingscriteria. Per CanMed wordt beschreven hoe 
deze CanMed geïnterpreteerd wordt in het licht van de EPA. Vervolgens volgen enkele 
deelcriteria afgeleid van die CanMed en relevant voor die EPA.

Opleidingseisen, CanMeds 
en beoordelingsformulieren
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Opleidingseisen, CanMeds 
en beoordelingsformulieren

Sjabloon beoordelingsformulier met uitwerking van CanMeds in beoordelingscriteria
Vakinhoudelijke handelen 
[hier volgt een beschrijving van aspecten van de EPA die het vakinhoudelijk handelen 
betreffen/volgt een antwoord op de vraag hoe deze EPA een beroep doet op de 
competentie vakinhoudelijk handelen]
Vakinhoudelijke han-
delen [ uitgewerkt in 
deelcriteria passend bij 
de EPA, bijvoorbeeld: ]

P O

onder op boven onder op boven

1. PIO benoemt de 
zorgsituatie, het zorg-
probleem en de voor-
geschiedenis van het 
kind .
2. PIO past erkende me-
thodes en procedures 
toe bij een niet vitaal 
bedreigd kind (oa PAT)
3. PIO signaleert en 
analyseert (bv. PEWS, 
ABCDE, Ciampeds, com-
fortscale, monitoring en 
andere observatiesco-
res) bij een niet vitaal 
bedreigd kind
4. …
5. …

Toelichting
Praktijkcoördinator
Opleidingscoördinator

[hier  volgt een toelichting op de cesuur: ]
• Alle..  items moeten op niveau zijn om ten behoeve van de bekwaamverklaring of:
• Alle … items moet op niveau zijn voor een voldoende beoordeling of: 
• Minstens [de helft bij een even aantal en de helft plus 1 bij een oneven aantal ] items 

moet op niveau zijn voor een voldoende beoordeling of:
• Minstens [de helft bij een even aantal en de helft plus 1 bij een oneven aantal ]  items 

moeten op niveau zijn ten behoeve van de bekwaamverklaring

Conclusie : Vakinhoudelijk handelen voldaan?  Ja  Nee
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