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Inleiding 
 
Welkom bij de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen.  
Voor u ligt de studiegids voor de verpleegkundige vervolgopleidingen en deze is bedoeld om u te 
informeren over regelingen, richtlijnen, structuur, inhoud en organisatie van het theoretisch deel 
van de opleiding. U gaat nu voor de duur van de opleiding werken én leren. Bij dat leren zal een 
appèl gedaan worden op uw verantwoordelijkheid en autonomie in o.a. timemanagement: u wordt 
de regisseur van uw eigen leertraject. 
 
Alle Verpleegkundige Vervolgopleidingen zijn gebaseerd op competentiegericht onderwijs waarbij 
de landelijke eindtermen en de CanMEDS-rollen1 leidend zijn. Ons onderwijs is zodanig 
georganiseerd dat een vaste structuur aanwezig is die echter wel flexibel is en leertrajecten op maat 
mogelijk maakt. 
Wij wensen u een leerzame periode toe. 
 
Het opleidingsteam Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1. CanMEDSrollen: samentrekking van de woorden “Canadian Medical Education Directives for Specialist” . Deze systematiek 
wordt internationaal gebruikt om de verschillende competenties van zorgprofessionals te beschrijven 
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Begripsbepalingen 
 
In deze studiegids wordt verstaan onder: 
- CZO (College Zorg Opleidingen): landelijke toezichthouder op de kwaliteit van zorgopleidingen, 

toets en accrediteert waarmee de professionele zorg gewaarborgd is voor patiënten, 
professionals en werkgevers. 

- (Zorg)instelling: het instituut waarmee de student een leerarbeidsovereenkomst heeft gesloten, 
dan wel het instituut waarbij de leerling/student een ambtelijke aanstelling heeft. 

- Opleidingsinstituut: de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen ( MUMC+ Academie) 

- Opleiding: het geheel van activiteiten gericht op het verwerven van cognitieve, agogische en 
instrumentele vaardigheden en de beroepshouding, nodig voor het verkrijgen van het diploma 
zoals vermeld in de opleidingsregeling van genoemde opleiding. 

- Onderwijs- en examenregeling (OER): het geheel van bepalingen, hetwelk de rechten en 
plichten regelt van de student en het ziekenhuis met betrekking tot de in de opleidingsregeling 
genoemde opleiding. 

- Opleidingscoördinator: de persoon die door het opleidingsinstituut is aangesteld en belast met 
de dagelijkse leiding van de betreffende vervolgopleiding. Hij/zij ziet er tevens op toe dat de 
uitvoering van de opleiding volgens de daartoe opgestelde richtlijnen geschiedt.  

- Praktijkcoördinator: de persoon die door de zorginstelling is aangesteld en belast met de 
dagelijkse leiding van het praktijkdeel van de vervolgopleiding. Hij/zij ziet er tevens op toe dat 
de uitvoering van de opleiding volgens de daartoe opgestelde richtlijnen geschiedt.  

- Student: de persoon die op basis van een overeenkomst deelneemt aan een Verpleegkundige 
Vervolgopleiding. 

- Tutor: de persoon die door het opleidingsinstituut is aangesteld als onderwijsgevende in een 
bepaald vakgebied. 
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H1  Algemene informatie  
 
In de Nederlandse gezondheidszorg werken veel verpleegkundigen in specifieke deelgebieden. 
Voor een aantal van deze deelgebieden is het noodzakelijk dat de verpleegkundige een gerichte 
Verpleegkundige VervolgOpleiding (VVO) heeft gevolgd volgens de landelijke normen van het 
College Zorg Opleidingen (CZO).  

Het CZO gebruikt voor deze groepen de aanduiding “Verpleegkundige – VVO” en hiermee wordt een 
onderscheid aangebracht tussen verpleegkundigen die een verpleegkundige vervolgopleiding 
hebben gevolgd en andere verpleegkundigen 

De MUMC+ Academie biedt het theoretische deel van de volgende CZO erkende verpleegkundige 
vervolgopleidingen aan: 

Cluster Acuut: 
- Intensive Care verpleegkundige (IC) 
- Spoedeisende Hulp verpleegkundige (SEH) 
- Cardiac Care verpleegkundige (CC) 
- Recovery verpleegkundige (REC) 
- Medium Care verpleegkundige (MC) 
- Basis Acute Zorg (BAZ)2 

 
Cluster Moeder Kind: 

- Intensive Care Neonatologie verpleegkundige (ICN) 
- High Care Neonatologie verpleegkundige (HCN) 
- Kinderverpleegkundige (KV) 
- Obstetrieverpleegkundige (OBS) 

 
Cluster Langdurige Zorg: 

- Oncologieverpleegkundige (ONCO) 
- Dialyseverpleegkundige  (DV) 

 

Ook niet CZO-erkende verpleegkundige vervolgopleidingen worden aangeboden: 
- Cluster acuut: Acute Opname verpleegkundige (AOA)  
- Cluster Moeder Kind: Basis Moeder Kind verpleegkundige (BMK) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 BAZ leidt niet tot een diploma, maar geeft een certificaat en loopt hiermee al vooruit op CZO Flex Level. (https://www.czoflexlevel.nl)  

https://www.czoflexlevel.nl/
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1.1  Structuur en duur van de opleiding  
De Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO) hebben een duaal karakter en bestaan uit een  
geïntegreerd theorie- en praktijkdeel. Het praktijkdeel valt onder de verantwoordelijkheid van de 
zorginstelling waar de student de stage loopt. 
Het theoriedeel valt onder de verantwoordelijkheid van de MUMC+ Academie en is gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten: 
- Iedere VVO kent een generiek deel waarbinnen algemene beroepsinhoudelijke competenties 
 aan bod komen die voor meerdere opleidingen van toepassing zijn. Het betreft themadagen 
 die gezamenlijk gevolgd kunnen worden in diverse vervolgopleidingen  
- In het specifieke deel komen de specifieke beroepscompetenties van de afzonderlijke 
 vervolgopleidingen aan de orde. Hier kent elke afzonderlijke opleiding zijn eigen route. 
- Het CZO heeft de eindtermen geordend op basis van de CanMEDS-rollen en vertaald naar 
 aandachtsgebieden. De VVO-opleidingen binnen de MUMC+ Academie zijn gebaseerd op de 
 eindtermen van het CZO en vormen de rode draad binnen het totale opleidingstraject. (zie 
 hoofdstuk 3) 
- Alle themadagen hebben een vaste structuur, vormen een logisch geheel en worden in de 
 vorm van leertaken aangeboden. Het totaal aantal leertaken van een opleiding bevat alle 
 competenties die in de eindtermen beschreven zijn. De afzonderlijke leertaken vormen 
 samen het curriculum van de opleiding.  
- Het verwerven van competenties vindt plaats via binnen schools leren en praktijkleren. 
 Binnen school wordt men vooral voorbereid en ondersteund met betrekking tot het leren in 
 de praktijk, waardoor een directe en onlosmakelijke verbinding ontstaat tussen theorie en 
 praktijk.  
 Het geheel is als het ware een glijdende schaal; binnen schools leren en praktijkleren vloeien 
 als het ware steeds in elkaar over tijdens de opleidingsperiode. 
- De opleidingsduur is conform de normering CZO (www.czo.nl), waarbij minimaal wordt 

voldaan aan het aantal uren theorie en praktijk, en het minimale dienstverband van de 
deelnemer. De zorginstelling waar de deelnemer werkzaam is, maakt samen met de student 
afspraken over de termijn waarin de opleiding dient te worden voltooid. Hierbij rekening 
houdend met het percentage dienstverband en de studiebelasting. 

 
1.2  Kwaliteitsbewaking 
MUMC+ Academie hanteert een aantal instrumenten om de kwaliteit van de opleiding te bewaken:  
 
1.2.1 op het niveau van de studenten: 

-  het vaststellen van de leerresultaten met behulp van formatieve en summatieve toetsen 
-  het registreren van de vorderingen  
-  het bijhouden van verzuim en verlof  

 
1.2.2 op het niveau van de klant/opdrachtgever: 

- 2 à 4 keer per jaar een overleg met de aangesloren instellingen (opleidingsfunctionarissen, 
praktijkcoördinatoren en managers) 

- werkbezoek bij de instelling 
- actief klantbeheer 
- laagdrempelig (telefonisch) contact omtrent leerproces student  

 

http://www.czo.nl/
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1.2.3 op niveau van curriculumontwikkeling: 
Jaarlijks worden de leertaken bijgesteld op grond van evaluaties van studenten en instellingen en op 
grond van ontwikkelingen binnen het vakgebied.  
 
1.3  Studiekosten 
Actuele prijzen van de opleidingen zijn te vinden op de website van de MUMC+ Academie: 
www.academie.mumc.nl  

 
1.4  Annuleringsvoorwaarden 
De opleiding kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief worden geannuleerd. De brief dient  
verstuurd te worden naar de directeur van de MUMC+ Academie. 
Annuleringen worden door MUMC+ Academie schriftelijk bevestigd.  

Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de scholing zullen 10% van de kosten in rekening worden 
gebracht bij de opdrachtgever. De datum “poststempel” wordt gehanteerd voor de berekening van 
de annuleringstermijn. Bij annulering na de geplande startdatum (eerste lesdag) is geen restitutie 
meer mogelijk en dient het volledige bedrag aan studiekosten zoals opgenomen onder de kop 
“studiekosten” voldaan te worden.  
MUMC+ Academie Zorgopleidingen behoudt zich het recht voor, om in geval van bijzondere 
omstandigheden of bij onvoldoende deelname, de scholing te annuleren, te onderbreken of 
scholingsdata te wijzigen. MUMC+ Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele 
gevolgen die voortvloeien uit het annuleren of onderbreken van scholingen of het wijzigen van de 
scholingsdata.  

 
1.5  Onkostenvergoeding 
MUMC+ Academie vergoedt de boekengelden van studenten die werkzaam zijn in het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum (MUMC+). 

De overige studenten, niet werkzaam bij MUMC+, verwijzen wij voor onkostenvergoeding naar de 
eigen instelling. 

 
1.6  Toelatingsvoorwaarden en aanmelding voor de opleiding 
Om toegelaten te worden tot een VVO gelden de volgende instroomeisen: 

- de student staat in het BIG – register geregistreerd als verpleegkundige 
- de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband van minimaal 24 uur / week 

met een CZO erkende zorginstelling 
Het is wenselijk dat de student enige praktijkervaring bezit alvorens hij start met een vervolgopleiding. 
Het CZO noemt geen algemeen geldende bepalingen over duur en omvang van de minimaal vereiste 
beroeps- en werkervaring alvorens een student kan instromen in een verpleegkundige 
vervolgopleiding (zie ook het OER). 

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 
praktijkcoördinator of de leidinggevende van de eigen afdeling.  
 

http://www.academie.mumc.nl/
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1.7  Vrijstellingenbeleid 
Op basis van eerder of elders verworven competenties (EVC) kan vrijstelling aangevraagd worden 
middels een EVC –procedure (zie bijlage van deze studiegids en de ‘MUMC+ Handleiding EVC 
Kandidaat 2020’). 
Doelstellingen EVC-procedure 

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

• Het vrijstellingenbeleid sluit aan bij de persoonlijke competenties van de studenten, de 
behoeften van het werkveld en de behoeften van de beroepsgroep (functieprofiel). 

• Verbeterde doorstroom vanuit vooropleidingen naar een specifieke vervolgopleiding. 

Voor de verdere beschrijving van de EVC-procedure zie Onderwijs- en Examenregeling (OER), artikel 
3.14. en 3.15, en het document ‘MUMC+ Handleiding EVC Kandidaat 2020’. 
 

1.8  Onderwijs-en Examenregeling (OER) 
Deze studiegids is juridisch gezien een bijlage van het OER en wordt apart aangereikt. In het OER staan 
alle afspraken en procedures beschreven die te maken hebben met het onderwijs en de toetsing 
ervan.  

 

1.9  Geldigheid Studiegids 
De studiegids die u als student aangereikt wordt bij aanvang van uw studie is voor uw studietraject 
leidend. Echter, een studiegids kan in principe jaarlijks aangepast worden waardoor studenten die na 
u starten mogelijk met een andere studiegids werken.  
Indien er goede argumenten zijn om af te wijken van de studiegids die geldend was bij aanvang van 
uw opleiding, met mogelijks impact op uw situatie, dan zal u te allen tijde tijdig hierover bericht 
krijgen. Een nieuwe versie van de studiegids is vervolgens wederom voor één jaar leidend (met een 
jaar wordt een kalenderjaar bedoeld, dit loopt van januari tot december). 
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H2  Visie op leren  
 
In de visie op leren van de MUMC+ Academie staan eigen- en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
(partnerschap), competentiegericht onderwijs, werkplekleren, samenwerkend leren en leertaak 
gestuurd centraal. Deze begrippen worden hieronder kort toegelicht. 
Eigen- en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
• Leren is volgens de MUMC+ Academie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, 

docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Het is een partnerschap. Samen met de 
Academie en het praktijkveld geven studenten gedurende de opleiding betekenisvolle invulling 
aan het partnerschap. 

• Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in het leerproces. Die eigen 
verantwoordelijkheid betekent dat de student op een proactieve manier zijn eigen leerdoelen 
formuleert, bewaakt en bijstelt.  

• De MUMC+ Academie faciliteert/ondersteunt de student met haar onderwijskundige kennis en 
ondersteunende systemen om zijn/haar doelstellingen m.b.t. het te volgen opleidingstraject te 
kunnen bereiken. 

• Het praktijkveld waar de student werkzaam is of zijn/haar stages volgt faciliteert/ondersteunt de 
student bij het behalen van zijn/haar praktijkleerdoelen.  

Competentiegericht onderwijs  
• Het curriculum van de verpleegkundige vervolgopleidingen is competentiegericht. 
• Onder een competentie verstaan we een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden, 

motivatie, houding en persoonskenmerken die nodig is om effectief te handelen in een 
beroepssituatie.  

• Binnen deze omschrijving van beroepscompetenties vallen ook competenties om als 
professional in een organisatie te kunnen samenwerken met anderen.  

• De competenties in het curriculum van de verpleegkundige vervolgopleidingen zijn gebaseerd op 
de activiteiten die de verpleegkundige in zijn eigen praktijksituatie verricht.  

Werkplekleren 
• De MUMC+ Academie beschouwt de werkplek als de belangrijkste leerplek; daar moet de 

transfer plaats vinden tussen theorie en praktijk; er moet veel aandacht zijn voor de 
werkomgeving als leeromgeving. 

• Het is belangrijk dat op de werkplek een heldere begeleidingsstructuur is en dat de studenten en 
hun begeleiders voldoende gefaciliteerd worden om elkaar feedback te kunnen geven en te 
beoordelen. De MUMC+ Academie ondersteunt praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders o.a. 
met het ontwikkelen van hun competenties op het gebied van methodische praktijkbegeleiding. 

• Omdat de student van zijn collega’s en werkbegeleiders leert hoe hij het geleerde in de praktijk 
brengt, zijn collega’s niet alleen begeleider maar ook rolmodel en sparringpartner. Leren op de 
werkplek is geen individuele zaak, maar gebeurt in het collectief. 
Verpleegkundigen leren veel zaken door ervaringen te delen en voort te bouwen op de 
ervaringen die anderen hebben opgedaan, door problemen- en uitdagingen op te lossen. 

• We denken dat leren in een authentieke situatie meerwaarde oplevert in vergelijking met leren 
in een ‘schoolse context’. Een realistische context doet er kennelijk toe. Het leerpotentieel van 
de werkplek wordt ons inziens bepaald door: het realiteitsgehalte van de leerwerkplek, 
realiteitsgehalte van de taakinhoud, de ontwikkelingsgerichtheid van taaksituaties, de 
didactische vormgeving en begeleiding en de verbinding met de schoolse context ofwel het 
opleidingsinstituut. 

• Binnen het VVO combineren studenten hun studie met werken, dat vereist flexibele 
onderwijsvormen en werkplekleren past hierbij.  
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• Wij zien werkplekleren als een ideale mogelijkheid om bepaalde verantwoordelijkheden binnen 
het opleidingsproces met de praktijk te delen maar ook om samen met hun de ‘kloof’ tussen 
theorie en praktijk te overbruggen. 

Samenwerkend leren  
• De acties die de student moet uitvoeren zijn deels gebaseerd op zelfstandige studieactiviteiten 

die zowel thuis, in de praktijk en op school worden uitgevoerd. Het ligt voor de hand dat de 
activiteiten ‘in school’ zoveel mogelijk proberen gebruik te maken van de voordelen van 
‘samenwerkend leren’.  

• Bij competentiegericht onderwijs dient bijzondere aandacht te worden besteed aan leertaken 
die gericht zijn op samenwerkend leren. Bijvoorbeeld samen met medestudenten een product 
maken, onderzoek doen, discussiëren, reflecteren, een bepaalde simulatie uitvoeren en elkaar 
helpen en stimuleren bij het studeren. Daarbij wordt ernaar gestreefd een leereffect te bereiken 
dat het effect van het individuele leren overstijgt.  

• Aangezien er maatschappelijk gezien steeds meer behoefte is aan professionals die in 
teamverband kunnen functioneren, ligt hier tevens een goede gelegenheid om het 
samenwerken als zodanig te oefenen. 

Leertaak gestuurd 
• Leertaken vormen de kern van ons competentiegericht onderwijs. Met leertaken worden de 

studieactiviteiten gestuurd. Hoewel zij uiteenlopende vormen kunnen aannemen, is steeds de 
essentie, dat de student voor een taak wordt gesteld die een directe relatie heeft met het 
(beroeps)profiel en een concreet (praktijk)probleem bevat.  

• Een leertaak verschaft een situatie of context, waarin de student een probleem moet oplossen, 
afgeleid uit toekomstige taken in de beroepspraktijk. Die situatie dient geanalyseerd te worden, 
er dient een werkwijze gekozen te worden, er dienen (deel-)problemen opgelost te worden en 
er is in een aantal gevallen samenwerking nodig.  

• De voortgang dient geëvalueerd te worden en dat alles in een aansprekende realistische context 
(dit wil zeggen een context vergelijkbaar met de toekomstige beroepspraktijk), waarin tevens 
bepaald dient te worden of de aanwezige vakkennis en vaardigheden volstaan, dan wel nieuwe 
kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn. 

• Vanuit de leertaak wordt verwezen naar de bijbehorende leermaterialen of kennisbronnen en 
wordt aangegeven welke acties de student moet uitvoeren. De leertaak regisseert als het ware 
het studieproces.  

• De leertaken bieden structuren en aanwijzingen die het zelfstandig leren ondersteunen. 
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H3  Eindtermen en competenties 
 
De eindtermen van de verpleegkundige vervolgopleidingen worden vastgesteld door het CZO. 
Voor de formulering en indeling van de eindtermen (= concreet handelen en gedrag van de 
verpleegkundige) heeft het CZO gebruik gemaakt van de CanMEDS rollen.  

 

CanMEDS is een samentrekking van de 
woorden ‘Canadian Medical Education 
Directives for Specialist.  
Deze CanMEDS- systematiek wordt 
inmiddels internationaal gebruikt om de 
verschillende rollen (competenties) te 
beschrijven van zorgprofessionals. 
 
De systematiek bestaat uit zeven rollen 
en bij elke rol hoort een competentie. 
 
Hoewel de rollen apart van elkaar zijn 
beschreven, zijn ze onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, met de rol van 
zorgverlener als kern van de 
beroepsuitoefening.  
 

  
 

3.1  CanMEDSrollen 
Voor de volledigheid een korte beschrijving van iedere CanMEDS rol: 
1. Vakinhoudelijk handelen : 

De professional integreert alle vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en een professionele  
attitude ten behoeve van optimale patiënt-gecentreerde zorg en/of werkprocessen. 

2. Communicatie: 
De professional faciliteert op een effectieve wijze de patiënt-professional relatie en de  
communicatie voor, tijdens en na het directe patiëntencontact. 

3. Samenwerking: 
De professional werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van  
optimale patiëntenzorg. 

4. Kennis en wetenschap: 
De professional committeert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals het  
creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis.  

5. Maatschappelijk handelen : 
De professional gebruikt op een verantwoorde wijze haar of zijn expertise en invloed ten  
voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele patiënten, de gemeenschap en de  
bevolking.  

6. Organisatie : 
De professional draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de  
ziekenhuisorganisatie en de gezondheidszorg. 

7. Professionaliteit en kwaliteit : 
De professional committeert zich aan de gezondheid en het welzijn van individuen en de  
samenleving door een ethische beroepsuitoefening, door de professie geleide regulatie van het  
beroep. 
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Voor de beschrijving van de eindtermen van elke specifieke vervolgopleiding verwijzen wij naar de 
website van het CZO (www.czo.nl ). 

H4  Toetsing 
 
Verpleegkundigen moeten kritisch kunnen denken en kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties. 
Ze moeten om kunnen gaan met snel veranderende technologieën en communicatiemogelijkheden, 
goed kunnen samenwerken en levenslang leren. Om aan te sluiten bij deze nieuwe behoeften is het 
competentiegericht onderwijs geïntroduceerd, waarbij het gaat om het ontwikkelen van 
beroepscompetenties. Deze vorm van onderwijs richt zich niet op het opdoen van losse kennis en 
vaardigheden maar op het integreren van kennis, vaardigheden en attitudes en het kunnen 
toepassen hiervan in beroepsrelevante casuïstiek. Dit vraagt om een toetsing die gericht is op het 
beoordelen van beroepscompetenties en dat betekent dat de beroepspraktijk zichtbaar moet 
worden in de toets. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen formatief en summatief toetsen: 

4.1  Formatieve toetsen: 
Het doel van de formatieve toetsing is om o.a. het instapniveau, maar ook het voortgangsniveau te 
bepalen c.q. te monitoren zodat tijdens het leren geobserveerd kan worden hoe de student ervoor 
staat met zijn kennis, vaardigheden (waaronder ook zijn communicatieve en 
samenwerkingsvaardigheden) en zijn attitude ontwikkeling. De formatieve toetsen worden niet 
beoordeeld met een cijfer of andere waardering. De competentieontwikkeling wordt wel als zodanig 
geregistreerd aan de hand van de CanMEDs competenties. 

Binnen de MUMC+ Academie VVO kennen we de volgende formatieve toetsing:  
• entreetoets / kennistool vóór de start van de opleiding om inzicht te 

krijgen in het basisniveau anatomie en fysiologie 
• diagnostische toetsen tijdens themadagen om inzicht te krijgen in het 

kennisniveau 
• voorbereidende opdrachten ter voorbereiding op een themadag 
• case based presentatie waarbij casuïstiek uit de eigen opleidingspraktijk 

centraal staat 
• simulatieonderwijs 
• reflecties 

 

4.2  Summatieve toetsen: 
Summatieve toetsen zijn bedoeld om na te gaan of de student op bepaalde momenten binnen het 
opleidingstraject de leerstof voldoende begrijpt en kan toepassen. Een summatieve toets is een 
proeve van bekwaambeid, die voorzien wordt van feedback door de begeleiders in de praktijk en de 
opleidingscoördinator en er is een beoordeling aangekoppeld (voldoende of onvoldoende). 

 

 

http://www.czo.nl/
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Binnen de MUMC+ Academie kennen we de volgende summatieve toetsing: 

- patiëntgebonden transferopdrachten om aan te tonen dat de verworven theoretische kennis 
 en aangeboden methodieken volgens het klinisch redeneren, toegepast kunnen worden in 
 kritische beroepssituaties; 

- een kwaliteitsopdracht gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een 
 kwaliteitsverbetering binnen de eigen beroepspraktijk; 

- case based assessments om de mate van ontwikkeling binnen de 7 competentiegebieden 
 (CanMedsrollen) te laten zien. 

De waardering telt mee in de ontwikkelingsfasen van de praktijk, waarbij aan het einde van een 
stageperiode bepaald wordt of de ingezette ontwikkeling van de student niet stagneert, wat kan 
leiden tot een onvoldoende praktijkbeoordeling met daaraan gekoppeld verlenging dan wel 
beëindiging van de opleiding. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit 
betekent dat een student toestemming moet vragen aan de patiënt als hij gebruik wil maken van zijn 
of haar medische/ verpleegkundige gegevens gedurende het opleidingstraject. 

 

4.3  Normering 
Om bij een erkende opleiding een diploma c.q. een certificaat (bij een niet erkende opleiding) te 
kunnen ontvangen gelden onderstaande voorwaarden: 

1. Alle transferopdrachten die voortkomen uit de leertaken dienen door zowel de MUMC+ 
Academie als de praktijkplaats met een voldoende te zijn beoordeeld conform de 
gezamenlijk gestelde criteria.  

2. Alle themadagen die bij een desbetreffende opleiding behoren, dienen voorbereid en 
gevolgd te zijn.  

3. De student dient na iedere themadag een ingevuld evaluatieformulier in te vullen.  

4. Aan het einde van de opleiding vult de functionaris belast met de eindverantwoordelijkheid 
van het praktijkdeel van de opleiding een eindverklaring in, waarmee verklaard wordt dat de 
student voldaan heeft aan: 

- de praktijkuren conform de CZO norm 

- de eisen van toetsing in de praktijk 

- de eindtermen van de opleiding in de praktijk behaald heeft 

Uiterlijk 4 weken voor de einddatum van de opleiding dient de volledig ingevulde en ondertekende 
eindverklaring in het bezit te zijn van de verantwoordelijke opleidingscoördinator 

Ten aanzien van bovenstaande kan bij een onvoldoende beoordeling of het niet nakomen van de 
beschreven afspraken c.q aanwezigheidscriteria een verlenging van de opleiding besproken worden 
met de praktijkcoördinator, manager en opleidingscoördinator. 
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Proeve van bekwaamheid 

Op verschillende momenten in de VVO zal een ‘proeve van bekwaamheid’ (ook wel ‘bedside-
assessment’ genoemd) worden afgenomen. De zwaarte van de toets neemt toe naarmate de 
student vordert in het leertraject. 

• Halverwege de opleiding is er een toetsing (‘proeve van bekwaamheid’) waarin de student in 
een gesimuleerde situatie laat zien of en in welke mate hij/zij gegroeid is in de zeven CanMEDS 
competentiegebieden en of er voldoende potentie is om de opleiding te vervolgen. De toetsing 
vindt zowel ‘in school’ als ‘in de praktijk’ plaats. Het niveau waarop de competenties beheerst 
moeten worden is beheersingsniveau 3 van Miller (Laten zien). 

• Op het einde van de opleiding vindt een toets plaats waarin de student moet aantonen de 
competenties te beheersen op beheersingsniveau 3 en 4 van Miller (Laten zien en Doet) 

Deze toetsvorm kan zowel in een simulatieomgeving (Laten zien) als in de beroepspraktijk 
(Doet) gebruikt worden. 

Samengevat is formatieve toetsing bedoeld om de ontwikkeling van de student zichtbaar te 
maken en bij summatieve toetsing gaat het om beoordeling en uiteindelijk diplomering. 

 

Iedere vervolgopleiding beschikt over een handleiding toetsing, waarin de wijze van toetsing  
inclusief criteria  beschreven wordt.  

Voor de beoordeling van de toetsen verwijzen wij naar de Onderwijs- en examenregeling (OER). 
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H5  Afronding van de opleiding  
 
Tijdens de opleiding maakt de student een kwaliteitsopdracht, waarin hij laat zien dat hij concrete 
probleem- of vraagstellingen kan formuleren met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de 
verpleegkundige zorg in de eigen beroepspraktijk,  relevante evidence based / best practice kan 
zoeken en deze informatie kan toepassen.  

Bij de afronding van de opleiding presenteert de student de uitwerking van zijn kwaliteitsopdracht in 
de vorm van een posterpresentatie aan collega’s uit de beroepspraktijk. Dit dialoogcafé heeft een 
informeel karakter met als doel om uitgewerkte kwaliteitsverbeteringen met elkaar te delen. Het 
resultaat van deze posterpresentatie is niet meer bepalend voor het verkrijgen van het diploma, 
omdat de opdracht al in een eerder stadium beoordeeld is door de praktijk- en 
opleidingscoördinator.  

Een student die na 1 januari 2020 gestart is met een verpleegkundige vervolgopleiding komt in 
aanmerking voor vrijstelling voor het maken van een kwaliteitsopdracht als:  

• hij  4 jaar of korter een vervolgopleiding heeft gevolgd binnen ons opleidingsinstituut of een 
ander CZO erkend opleidingsinstituut waarbij een kwaliteitsopdracht gemaakt is 

•  hij 4 jaar of korter een HBO opleiding heeft afgerond waar een kwaliteitsopdracht  of 
vergelijkbare scriptie /master piece is gemaakt.  

Indien bij aanmelding voor de opleiding blijkt dat de student korter dan 4 jaar geleden een HBO 
opleiding heeft afgerond, betekent dit automatisch dat er door het opleidingsinstituut vrijstelling 
gegeven wordt voor het maken van de kwaliteitsopdracht en het volgen van de lessen Evidence 
Based Practice in het Professioneel  Identiteit Traject. Met het behalen van het HBO diploma heeft 
de student aangetoond dat hij de competentie beheerst om een kwaliteitscyclus te doorlopen. 
Als een student vrijstelling heeft voor het maken van een kwaliteitsopdracht wordt verwacht dat er 
een onderwerp uitgewerkt wordt voor de dag van de afronding van de opleiding (posterpresentatie 
/ dialoog café). Bij deze uitwerking wordt gebruik gemaakt van een Plan-Do-Check-Act cyclus of een 
andere kwaliteitscyclus. Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de praktijk – en 
opleidingscoördinator, uiterlijk 6 weken voor de afronding van de opleiding. 
De praktijkleerplaats kan, ondanks de verleende vrijstelling door de MUMC+ Academie, bepalen dat 
er toch een kwaliteitsopdracht gemaakt wordt. Deze opdracht zal in dat geval alleen door de praktijk 
beoordeeld worden en kan gebruikt worden voor de afronding van de opleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Bijlage 1   EVC Procedure MUMC+ 
 
U werkt al enige tijd als verpleegkundige en hebt al veel kennis en ervaring in de praktijk 
opgedaan. In dat geval is het mogelijk deel te nemen aan een beoordelingsprocedure gericht op 
het verkrijgen van vrijstellingen voor bepaalde onderdelen van een verpleegkundige 
vervolgopleiding. Deze beoordelingsprocedure heet EVC-procedure waarbij EVC staat voor 
‘Erkennen van Verworven Competenties’. 
Voor gedetailleerde informatie aangaande de EVC-procedure verwijzen we naar het apart 
document “MUMC+ Handleiding EVC Kandidaat 2020”.  
Hieronder volgt summier een toelichting op de EVC-procedure en informatie over het EVC-
coördinatiepunt. 
 
EVC-coördinatiepunt:  
Secretariaat MUMC+ Academie Zorgopleidingen 
Antwoordnummer 5800, 6202 AZ Maastricht   
Email: margot.fontaine@mumc.nl 
Telefoon: 043-3872121 
 
 
 
 
De EVC-procedure 
De procedure bestaat uit 4 fasen: 
(1) de startfase van de aanvraag EVC,  
(2) de voorbereiding en uitvoering van het assessment EVC,  
(3) de fase van waardering en erkenning, en ten slotte  
(4) de evaluatie. 
In de “MUMC+ Handleiding EVC kandidaat 2020” is per fase toegelicht wat daarin de diverse te 
ondernemen stappen zijn. Voorts is daarin elke te ondernemen stap in detail toegelicht. 
 
Het zelfbeoordelingsmodel in uw portfolio 
Een belangrijke pijler van uw portfolio, nodig voor uw EVC-procedure, is het zelfbeoordelingsmodel. 
De (zelf)beoordelingsmodellen gebaseerd op beroepsprofielen vormen de leidraad bij het 
samenstellen van het portfolio. Hierin wordt geïnventariseerd over welke ervaring en kennis u 
beschikt met betrekking tot de diverse taakgebieden die passen bij het betreffende beroepsprofiel.  
Elk (zelf)beoordelingsmodel is uitgewerkt op basis van de 7 CanMEDS rollen. Elke rol dient in uw 
zelfbeoordeling op dezelfde wijze uitgewerkt te worden. Meer informatie hierover, en over de 
gewenste opbouw van uw portfolio, vindt u in de “MUMC+ Handleiding EVC Kandidaat 2020”. Deze 
handleiding biedt ten slotte ook een ‘checklist portfolio’ om te controleren of u geen stappen heeft 
overgeslagen. 
Bedenk goed dat het doorlopen van een EVC-procedure geen gemakkelijke opgave is. De bewijsvoering en 
het reflecteren op uw verpleegkundig handelen kost veel tijd……zelfs heel veel tijd. U moet rekenen op een 
gemiddelde tijdinvestering van 25 tot 30 uur of meer. 
 
Waar het bij een EVC-procedure vooral om gaat is om vast te stellen wat u WEL kunt en niet wat u NIET kan! 
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