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wijzigingen. 

Wijzigingen in het opleidingsreglement worden voor het begin van een nieuw leerjaar schriftelijk aan 

de student bekendgemaakt. In een lopend leerjaar worden geen wijzigingen in het 

opleidingsreglement aangebracht. 

 

Copyright  
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geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
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Inleiding 
Deze studiegids heeft betrekking op de volgende (verpleegkundige) vervolgopleidingen:  

 

Intensivecareverpleegkundige (vw) 

Spoedeisendehulpverpleegkundige 

Recoveryverpleegkundige 

Cardiaccareverpleegkundige 

Medewerker Acute Interventiecardiologie 

Ambulanceverpleegkundige (korte tranche) 

 

Deze vervolgopleidingen worden verzorgd door de School of Nursing & Health van het Wenckebach 

Instituut UMCG. 

 

Informatie 
Deze studiegids bevat informatie over het theoretische deel en het praktische deel van de 

opleidingen. Deze studiegids vormt in combinatie met de modules het opleidingsplan van de 

bovengenoemde opleidingen. Het opleidingsplan is competentiegericht en ontwikkeld aan de hand 

van, of anticiperend op de competenties en eindtermen die zijn vastgesteld door de College Zorg 

Opleidingen (CZO).  Beroepscompetenties, een mix van kennis, vaardigheden en beroepshouding die 

in de praktijksituatie van de beroepsbeoefenaar worden gevraagd, vormen het uitgangspunt van het 

onderwijs. Overal waar in deze studiegids “verpleegkundige” wordt geschreven kan in de context van 

de praktijk van Medewerker Acute Interventiecardiologie ook worden gelezen: Medewerker Acute 

Interventiecardiologie, met inachtneming van de wettelijke status van deze niet altijd 

verpleegkundige medewerker. Voor de Acute Zorg opleidingen zijn de algemene voorwaarden van 

het Wenckebach Instituut van toepassing.  

 

Het algemene uitgangspunt van deze opleiding is de student in staat te stellen: 

- zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die functioneert op grond van eigen 

deskundigheid en verpleegkundige of medisch ondersteunende werkzaamheden kan 

verrichten, waar nodig onder verantwoordelijkheid van een arts; 

- voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf,  

zijn werkeenheid, en het beroep; 

- vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de 

gezondheidsinstellingen. 

 

CZO 

Voor de opleidingen die erkend zijn door het College Zorg Opleidingen, in het vervolg afgekort tot 

CZO, is meer informatie te vinden op de website: http://www.czo.nl 

  

http://www.czo.nl/
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1. Competenties en eindtermen  
Vanuit de CZO wordt het functioneren van de zorgprofessional beschreven in eindtermen en 

verdeeld in 7 competentiegebieden (CanMEDS). De opleiding bestaat uit samenhangende 

theoretische en praktische componenten. Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitude in de 

theoretische component (incl. vaardigheidsonderwijs) geschiedt tot (re)productief niveau. In de 

praktijk moeten de aangeleerde vaardigheden op productief niveau worden eigengemaakt.  

 

De eindtermen zijn onderverdeeld in de volgende competentiegebieden: 

 

Vakinhoudelijk handelen 

De zorgprofessional integreert alle vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en een professionele 

attitude ten behoeve van patiënt gecentreerde zorg en/of werkprocessen ten behoeve van optimale 

patiënt gecentreerde zorg. 

 

Communicatie 

De ziekenhuisprofessional faciliteert op een effectieve wijze de patiënt - professional relatie en de 

communicatie voor, tijdens en na direct patiënten contact. 

 

Samenwerken 

De zorgprofessional werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van 

optimale patiëntenzorg. 

 

Kennis en wetenschap 

De ziekenhuisprofessional committeert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals met 

het creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis. 

 

Maatschappelijk handelen 

De ziekenhuisprofessional gebruikt op een verantwoorde wijze zijn expertise en invloed ten voordele 

van de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënten, de gemeenschap en de bevolking. 

 

Organisatie lidmaatschap 

De ziekenhuisprofessional draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de 

ziekenhuisorganisatie en de gezondheidszorg. 

 

Professionaliteit 

De ziekenhuisprofessional levert patiëntenzorg op integere, oprechte, professionele en betrokken 

wijze. Aandachtspunt hierbij is de beroepsethiek en beroepscode. 

 

Deelkwalificaties  

De school of Nursing & Health (SoNH) heeft ervoor gekozen om de zeven gestelde 

competentiegebieden en bijbehorende eindtermen onder te verdelen in een aantal deelkwalificaties.   
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De eindtermen geven een beeld van de beroepscompetenties (kennis, vaardigheden en attitude) die 

in de praktijksituatie van de Acute Zorg Verpleegkundige worden gevraagd. 

 

Binnen het curriculum zijn de volgende deelkwalificaties uitgewerkt: 

 

VH1 Vakinhoudelijk Handelen 1, generieke competenties. 

Competentiegebieden Vakinhoudelijk handelen en Professionaliteit en bijbehorende 

eindtermen. 

 

VH2 Vakinhoudelijk Handelen 2, voor de specialisatie specifieke competenties. 

Competentiegebieden Vakinhoudelijk handelen, Samenwerking, Kennis en wetenschap,  

Professionaliteit en bijbehorende eindtermen. 

 

SBMSV Een korte simulatietraining waarin een methodische benadering van medische  

spoedgevallen centraal staat. Competentiegebieden Vakinhoudelijk handelen,   

Samenwerking, Kennis en wetenschap, Professionaliteit en bijbehorende eindtermen. 

 

AOP     Een korte simulatietraining waarin een methodische benadering van de zorg voor het acuut  

             zieke kind gedurende het eerste uur centraal staat. Competentiegebieden Vakinhoudelijk  

             handelen,  Samenwerking, Kennis en wetenschap, en Professionaliteit en bijbehorende  

             eindtermen. 

 

AMBU Specialistisch Vakinhoudelijk Handelen voor de Ambulanceverpleegkundige (korte tranche). 

Competentiegebieden Vakinhoudelijk handelen, Samenwerking, Communicatie, Kennis en 

wetenschap, Organisatielidmaatschap, Maatschappelijk handelen en Professionaliteit en 

bijbehorende eindtermen.     

 

CS          Communicatie en samenwerking, generieke competenties. 

Competentiegebied Communicatie, Samenwerking, Organisatielidmaatschap en 

bijbehorende eindtermen.  

 

KZ          Kwaliteitszorg,  generieke competenties. 

Competentiegebied Kennis en Wetenschap, maatschappelijk handelen, 

organisatielidmaatschap en bijbehorende eindtermen. 

 

Voor de volledig uitgewerkte eindtermen voor de vervolgopleidingen: Spoedeisendehulp 

verpleegkundige, Cardiac care verpleegkundige, Recoveryverpleegkundige en Ambulance 

verpleegkundige wordt hierbij verwezen naar de website van het CZO:  http://www.czo.nl   

 

De eindtermen voor Medewerker acute interventiecardiologie zijn vooralsnog niet geformuleerd 

door het CZO. Daarom hanteert het Wenckebach Instituut de algemene eindtermen in relatie tot het 

functieprofiel van de verpleegkundige Intensieve Zorgpraktijk.  Voor vaststelling van het specifieke 

onderwijs van deze opleiding is een beroep gedaan op de beroepsdeelprofielen van de meest 

representatieve beroepsorganisatie. 

http://www.czo.nl/
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De formulering sluit aan bij de algemene eindtermen in relatie tot het functieprofiel van de 

verpleegkundige Acute Zorg/Intensieve Zorgpraktijk. De inhoud van de laatstgenoemde opleiding 

kwam tot stand in overleg met de Werkgroep Interventie Laboratoria. 
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2. Visie op onderwijs 
Onderwijs is volgens ons een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de student, de docent en de 

praktijk waarin de student werkt en leert. Het is een partnerschap. Wat houdt dat partnerschap 

volgens ons in?  

 

De student 

Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in het leerproces, vinden wij. Die 

verantwoordelijkheid kan niemand van hen overnemen. Die eigen verantwoordelijkheid betekent 

dat de student op een proactieve manier zijn eigen leerdoelen formuleert, bewaakt en bijstelt. Daar 

past wel een aanvulling bij. Voor de (meestal jongere) studenten die een initiële opleiding volgen, is 

de opleiding ook een vormingstraject. Zij ontwikkelen zich tot een gekwalificeerde, beginnend 

zorgprofessional die overweg kan met de alledaagse en soms minder alledaagse complexiteit van de 

praktijk. De eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces moet bij hen geleidelijk opgebouwd 

worden. We hebben het onderwijs competentiegericht ingericht. Het portfolio is voor de student hét 

instrument om het eigen leerproces te sturen. Dat betekent dat de student bereid moet zijn om 

zichzelf in de spiegel te bekijken en om zich een spiegel te laten voorhouden. Door collega-

studenten, docenten en door collega’s op de werkplek. 

 

De docent 

De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De docent maakt dat mogelijk door een 

veilig en stimulerend leerklimaat te creëren en door zich als gesprekspartner en coach op te stellen.  

Onze docenten zijn een bron van kennis en ervaring die gestoeld is op studie en actuele 

praktijkervaring. Zij helpen de student bij het formuleren van diens leerplan. Zij geven heldere 

feedback op de vorderingen en inspireren studenten door voorbeeldgedrag en door voortdurend de 

lesstof te vertalen naar de praktijk. Docenten stimuleren de student om het beste uit zichzelf te 

halen. Daarbij staat de docent garant voor een veilige leersituatie en een persoonlijke aanpak. In het 

onderwijs stelt de docent de patiënt centraal. De patiënt is immers het middelpunt om wie de zorg 

georganiseerd wordt. 

 

De werkplek 

Voor de collega’s in de praktijk, kortweg ‘de werkplek’, betekent het partnerschap dat zij de student 

een omgeving bieden die werkomgeving én leeromgeving is. Collega’s zijn niet alleen collega’s, maar 

ook rolmodel, spiegel en sparringpartner.  

De werkplek is in meerdere opzichten de belangrijkste leerplek voor studenten. Daar ziet de student 

wat belangrijk is, daar merkt de student hoe hij kan omgaan met moeilijke situaties. Kortom, de plek 

voor integratie van theorie en praktijk. Heldere leerdoelen, uitgesproken verwachtingen, open 

communicatie en concrete feedback zijn daarom erg belangrijk. Hiermee wordt bepaald in hoeverre 

het geleerde in het werk wordt toegepast. Een goede werkplek kent een heldere 

begeleidingsstructuur en biedt tijd voor feedback en beoordelingen. Natuurlijk heeft de opleiding 

daarbij ook een verantwoordelijkheid. De opleiding kan desgevraagd ondersteunen, souffleren en 

initiëren. 
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Het Wenckebach Instituut 

Onze eigen rol in het partnerschap? Zorgen voor de middelen, waarbij doelmatigheid voorop staat: 

goede docenten en faciliteiten die een zelfstandige leerhouding mogelijk maken. En: een inspirerend 

curriculum, geënt op de ontwikkelingen in de samenleving en de zorg.  

 

Duidelijkheid is onmisbaar om de student zelf de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces te laten 

nemen: 

- Duidelijkheid over wat er van de student verwacht wordt.   

- Duidelijkheid over de voorbereiding.   

- Duidelijkheid over de toetsing.   

- Duidelijkheid over de organisatie van de lessen. 

 
Pas als aan die voorwaarden is voldaan kan er sprake zijn van partnerschap. Wij zijn verantwoordelijk 

voor een curriculum dat duidelijkheid biedt en doelmatigheid nastreeft. Het curriculum helpt om 

verwachtingen af te stemmen en geeft richting aan activiteiten. Bovendien verbindt het studenten, 

docenten en werkveld. Het is gebaseerd op landelijke ontwikkelingen en regelingen binnen de 

gezondheidszorg en ontwikkelingen in maatschappij. Het curriculum is gericht op de professionele 

functie-uitoefening, nu en in de toekomst. 

 

Onze uitgangspunten: 

- De werkplek structureel en planmatig een rol te geven in het onderwijs. En om die rol 

professioneel invulling te geven. Daartoe investeren we in deskundigheidsbevordering op het 

gebied van werkbegeleiding en praktijkbeoordeling.   

- Een solide en vruchtbare wisselwerking tussen opleiding en praktijk, bijvoorbeeld door 

structureel en regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de verschillende werkvelden. 
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3. Het onderwijsprogramma 
De keuzes bij de opbouw van het programma zijn gemaakt op basis van criteria ten aanzien van 

inzetbaarheid, patiëntveiligheid, studeerbaarheid en een gedurende de opleiding toenemend niveau 

van complexiteit.  

Elke module bestaat uit een aantal onderwijsbijeenkomsten. Tegelijk kent een module een 

samenhang met de overige modulen in het programma. Van de student wordt verondersteld dat hij 

in staat is de behaalde competenties te kunnen toepassen in andere, daarop volgende  

programmaonderdelen. Er is sprake van een cumulatief proces en aan het eind van een 

opleidingstraject is de student in staat de totale zorg als beginnend gespecialiseerd 

verpleegkundige/medewerker aan de patiënt te kunnen leveren (gebaseerd op de eindtermen).  

Het generieke programma (modules VH1, CS en KZ) is voor ICV, SEH, CCU, Recovery en Medewerker 

Acute interventiecardiologie  hetzelfde. Alle studenten volgen hierin alle bijeenkomsten en worden 

allen op dezelfde wijze getoetst. 

Het programma van de vervolgopleiding voor de Ambulanceverpleegkundige is voorlopig een 

programma wat alleen kan worden gevolgd na een volledige opleiding Intensive care 

verpleegkundige, Spoedeisendehulp verpleegkundige of Anesthesiemedewerker.     

Voor de vervolgopleiding voor Intensive care verpleegkundige is een toename van complexiteit van 

de zorg beschreven in 4 categorieën:   

 

Categorie 1: De patiënt verkeert in een stabiele toestand. Hieronder verstaan wij:   

 Vaststaand, stationair, de situatie van de patiënt verandert niet snel. De vitale 

functies van de  patiënt behoeven geen intensieve ondersteuning en het hoofddoel 

van het verblijf op de IC is bewaking. De patiënt is (bijna) klaar voor ontslag van de IC.  

Categorie 2 De patiënt wordt ondersteund in één of meerdere vitale functies en verkeert hierbij 

in een stabiele toestand.            

Categorie 3  De patiënt wordt ondersteund in meerdere vitale functies, waarbij de ingestelde 

therapie frequent aangepast moet worden en de patiënt reageert op de therapie. 

Categorie 4 De patiënt verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies moeten worden 

ondersteund en de ingestelde therapie voortdurend moet worden bijgesteld omdat 

de patiënt niet of onvoldoende reageert op de therapie. 

Overzicht van de verschillende modulen:  

 

VH1ICV        Vakinhoudelijk handelen 1, generieke competenties  

VH1AZ        Vakinhoudelijk Handelen 1, generieke competenties  

                     (er is een klein verschil tussen VH1AZ en VH1ICV).  

CS        Communicatie en samenwerking 

VH2ICV       Specialistisch vakinhoudelijk handelen voor de Intensive care verpleegkundige 

VH2SEH      Specialistisch Vakinhoudelijk Handelen voor Spoedeisendehulpverpleegkundige 

VH2CCU     Specialistisch Vakinhoudelijk Handelen voor Cardiaccareverpleegkundige 

VH2REC      Specialistisch Vakinhoudelijk Handelen voor Recovery verpleegkunde 

VH2MAI     Specialistisch Vakinhoudelijk Handelen voor de opleiding Medewerker Acute  

                     Interventiecardiologie 

AOP            Acute opvang pediatrie. Deze module is onderdeel van het leerplan voor SEH  
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                    Verpleegkunde (kan ook los als nascholing worden afgenomen) 

SBMS-V     Systematische Benadering van Medische Spoedgevallen voor Verpleegkundigen. Deze                

                    module is onderdeel van het leerplan voor SEH verpleegkunde (kan ook los als nascholing  

                    worden afgenomen).  

AMBU       Specialistische Vakinhoudelijk Handelen voor de Ambulanceverpleegkundige. Deelname  is  

                   voorlopig alleen mogelijk na een SEH, IC of AM opleiding.  

                  (korte tranche).    

KZ     Kwaliteitszorg  
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Trajecten die leiden tot een CZO erkend programma 

              CZO Diploma Te volgen modules 

Intensivecareverpleegkundige 
(ICV) 

VH1ICV CS VH2ICV   KZ  

Spoedeisendehulpverpleegkundige 
(SEH) 

VH1 CS VH2SEH SBMS-
V 

AOP KZ  

Cardiaccareverpleegkundige (CCU) VH1 CS VH2CCU   KZ  

Recoveryverpleegkundige (REC) VH1 CS VH2REC   KZ  

Ambulanceverpleegkundige (korte 
tranche = na SEH, IC of AM) 
(AMBU) 

       

AMBU 

 

Voor de vervolgopleiding Medewerker Acute Interventiecardiologie is een CZO erkenningsaanvraag 

in voorbereiding.  
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Duur theorie in modules en opleidingen Acute zorg: 

Volledige opleiding 
(CZO) 

 

Modules >>> VH1 CS VH2 
ICV 

VH2 

SEH 

VH2 

CCU 

VH2 

REC 

VH2 

MAI 

VH2 

AMB 

AOP SBMS-
V 

KZ 

   >>>>
>>>

>
 

Klokuren 
theorie  

             >>>>>>> 

  

98 27 69 33 54 33 72 184 15 15 12 

hele opleiding 
(CZO norm)   
VVV 

Intensivecarever 

pleegkundige 

224 (217) 
X X 

 
    

 
   

Spoedeisendehulp-
verpleegkundige 

200 (200) 
X X 

 
X    

 
X X X 

Cardiacare 
verpleegkundige 

191(160) 
X X 

 
 X   

 
  X 

Recoveryverpleeg-
kundige 

170 (140) 
X X 

 
  X  

 
  X 

Medewerker acute 
interventiecar-
diologie 

209 (geen 
norm) X X 

 
   X 

 
  X 

Ambulancever-
pleegkundige 
(korte tranche) 

 

184 (184)   
 

    
 

X    

  

 

Duur van de gehele opleiding (theorie en praktijk) 

De duur van de opleidingstrajecten  is afhankelijk van:  

- het aantal verplichte praktijkuren (CZO) 

- het aantal verplichte theorie uren (CZO)  

- de timing van de ingeroosterde opleidingsactiviteiten 

- en het aanstellingspercentage. 

 

De door het CZO opgelegde normen zijn: 

 Verplichte theorie 
uren (klokuren) 

Verplichte 
praktijkuren 
(klokuren) 

Minimale 
aanstelling 
gedurende de 
leerperiode 

 

Volledige ICV opleiding 217 2000   

Volledige SEH opleiding 200 1500   

Volledige CCU opleiding 160 1200   

Volledige REC opleiding 140 1200   

Ambulanceverpleegkundige 
(korte tranche)  

184 925 volledig 
begeleide uren 

Minimaal 24 
uur/week 

 

 

Voor de verkorting van de opleidingsduur als gevolg van vrijstelling of EVC: zie Vrijstellingen 
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De opleidingsduur voor Acute Zorg opleidingen is minimaal 15 maanden. De duur van de module 

AMBU is minimaal 6 maanden, doch mede afhankelijk van de grootte van het dienstverband.   

De minimale duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal vereiste praktijkuren dat het CZO 

verplicht stelt om voor erkenning in aanmerking te komen enerzijds, en de omvang van de 

aanstelling anderzijds. Bij een aanzienlijke verlenging van de opleiding kan het raadzaam zijn om de 

‘binnen schoolse’ component te spreiden. Overleg hierover kan plaatsvinden met de 

opleidingscoördinator.  

Voor de opleiding zijn in een schooljaar twee startmomenten, te weten in september en januari.  

In het onderstaande schema is zichtbaar hoe de modulen over een schooljaar verdeeld zijn (cyclus 

van 2 jaar). 
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VH1AZ VH2AZ (CCU, MAI, SEH, REC)         

   CS       KZ         

        VH1AZ VH2AZ (CCU, MAI, SEH, REC) 

           CS       KZ 

AMBU    AMBU AMBU    AMBU 

  VH1ICV VH2ICV    

       CS        KZ    

    VH1ICV VH2ICV  

         CS        KZ  
VH2ICV       VH1ICV VH2ICV 
KZ            CS       KZ 

 

Het programma 

De globale inhoud van de modules binnen de vervolgopleidingen Acute Zorg zien er als volgtuit: 

 

Module VH 1AZ en VH1ICV Vakinhoudelijk Handelen 1 

In deze module ligt het accent op het aanbieden van kennis en methodiek. Het hebben van een 

goede theoretische basis is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van de 

patiënt en de gevolgen hiervan voor het handelen. Methodiek geeft richting aan je handelen en helpt 

om theoretische kennis betekenis te geven in de beroepspraktijk. 

In deze module staat -voor zover je daarover kunt spreken- de basiszorg voor de patiënt op de Acute 

zorg setting centraal. Het betreft een algemene benadering van gezondheidsproblemen in de acute 

zorg. Vanuit een herkenbare casus worden diverse theoretische onderwerpen behandeld.  

De casus wordt systematisch benaderd, waarbij alle competenties die de student in de betreffende 

beroepssituatie dient te beheersen aan bod komen.  

Door de systematische benadering krijgt de student handvatten om te kunnen handelen. Kennis is 

hierbij onontbeerlijk, maar door de systematische benadering vanuit een herkenbare casuïstiek krijgt 

dezelfde kennis meer betekenis. Hierdoor beklijft het beter. Daarnaast worden kennistekorten hierbij 

inzichtelijk. Dat stelt de student in staat om zijn eigen leerproces blijvend te sturen, nu, en in de 

toekomst.  

In de ICV opleiding staan categorie 1 en 2 patiënten staan centraal. 
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Module CS Communicatie en Samenwerking 

Een ander deel van de generieke competenties betreft die op het gebeid van communicatie en 

samenwerking. Dit betreft niet alleen communicatie en samenwerking met de patiënt (en diens 

familie), maar ook binnen het team die betrokken is bij de zorg voor de patiënt. Van deze 

competenties wordt steeds duidelijker hoe belangrijk ze zijn voor het bereiken van een goed 

resultaat voor de patiënt. De stress en/of onzekerheid van de acute problematiek is een belangrijk 

element in de uitvoer van de zorg in een acute setting. Van de specialistische verpleegkundige wordt 

verwacht dat hij, naast de bewaking van de vitale functies, ook uitvoering kan geven aan 

psychosociale ondersteuning. Dat wil zeggen dat hij/zij in staat is om de patiënt en/of diens naasten 

op passende wijze te informeren en begeleiden bij het omgaan met de situatie. Van alle individuele 

deskundigheid zou het rendement heel beperkt blijven als niet intensief wordt samengewerkt en 

afgestemd als zorgteam. In deze module wordt zowel noodzakelijke kennis aangeboden en 

vaardigheden getraind.  

 

Module KZ Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering 

Een derde generiek onderdeel is de continue aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Het risico kan 

ontstaan door de toename aan protocollen, richtlijnen en werkafspraken dat het werk wordt 

gereduceerd tot het volgen van een handleiding. Daarbij wordt in zorgorganisaties kwaliteit op 

verschillende wijzen benaderd. Toch hangt de mate waarin goede zorg wordt gegeven sterk af van de 

kritische houding, alertheid, betrokkenheid, en analyse van de medewerkers in de zorg. In deze 

module vindt reflectie plaats op wat kwaliteit in de zorg is, en wordt door de student een (potentieel) 

kwaliteitsprobleem in de eigen werksetting geanalyseerd.   

 

Module VH 2AZ (CCU, MAI, SEH en REC) Vakinhoudelijk Handelen 2, voor de context specifieke zorg 

Deze module is specifiek voor de specialistische afdelingen: CCU, SEH, HCK of Recovery. Het 

instapniveau is een afgeronde module VH1. Voor de ambulanceverpleegkundige is dit een afgeronde 

IC of SEH opleiding.  In deze module komt de vakspecialistische zorg aan de orde. Kennis uit de 

module VH1 wordt in deze module doorlopend toegepast.  

De beroepscontext betreft de daarbij behorende gezondheidsproblemen, zorgorganisatie en zorg 

context. Specifieke gezondheidsproblemen leiden in de praktijk veelal tot specifieke observaties en 

interventies. Van de specialistische verpleegkundige mag worden verwacht dat deze hiervan op de 

hoogte is en uitvoering hieraan kan geven. Dit heeft tot gevolg dat in deze module de vaardigheden 

‘het verzamelen en interpreteren van gegevens’ en ‘het plannen en uitvoeren van de 

verpleegkundige zorg’ gericht worden op de specifieke specialistische zorgsetting. 

Hierbij geldt dat kennis een belangrijke voorwaarde is om de juiste gegevens te kunnen verzamelen 

en deze verzamelde gegevens ook te kunnen interpreteren. Dit heeft tot consequentie dat in deze 

module veel aandacht wordt besteed aan verdieping van de theoretische kennis van de vitale 

functies, ziektebeelden en behandelingen die op de specifieke settingen vaak voorkomen. Deze 

kennis wordt doorgaans gepresenteerd in de vorm van voorbereiding, opdrachten, 

responsiecolleges, casusbesprekingen, klinisch redeneren en practica. Van de student wordt 

verwacht dat hij de kennis kan toepassen in de eigen zorgsetting. Dit gebeurt onder meer door 

diverse verwerkingsopdrachten, waarbij de student feedback en ondersteuning krijgt van de eigen 

werkbegeleider. 
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Module VH 2 ICV Vakinhoudelijk Handelen 2, Intensive care verpleegkundige 
Gedurende module VH2 staat de complexe zorg voor de patiënt op de Intensivecare (IC) centraal. De 

student krijgt hier in zijn praktijk veelvuldig mee te maken.  

Het uitgangspunt voor de module VH1 is patiënten uit de categorieën 1 en 2. In deze module (VH2) 

richten we ons voornamelijk op patiënten uit de categorieën 3 en 4.  

De competentiegebieden worden in deze module behandeld aan de hand van een vijftal thema’s. 

Gedurende een thema staat een complete beroepssituatie centraal. Vervolgens wordt gekeken naar 

de verschillende competentiegebieden die nodig zijn om een passend antwoord te kunnen bieden op 

deze beroepssituatie. Het model van klinisch redeneren en de verschillende methodieken die in de 

module VH1 zijn aangereikt, worden als handvat gebruikt om een thema systematisch te doorlopen.  

De vijf thema’s in deze module zijn: 

1. De respiratoir instabiele patiënt 

2. De hemodynamisch instabiele patiënt 

3. De acute opvang van de instabiele patiënt 

4. De patiënt met multiorgaanfalen 

5. De patiënt na thoraxchirurgie 

Aan het eind van de module VH2 is de student competent op verschillende gebieden uit zijn vak als 

Intensivecareverpleegkundige, op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.  

Dit houdt in dat de student na het volgen van deze module, aan de hand van het model van klinisch 

redeneren, de totale zorg voor een instabiele IC patiënt (categorie 3 en 4) uit kan voeren als 

beginnend beroepsbeoefenaar.  

De student kan de patiënt dusdanig bewaken dat veranderingen in de gezondheidstoestand van de 

patiënt tijdig worden erkend. Hij kan daarbij de klinische problemen analyseren en verwoorden en 

beredeneren welk aanvullend klinisch onderzoek nodig is om een gefundeerd klinisch beleid te 

kunnen formuleren. Deze bevindingen kan hij omzetten naar (preventief) handelen, waarbij 

duidelijke prioriteiten worden gesteld. Bij het (preventief) handelen kan hij het (on)gewenste klinisch 

verloop verwoorden op zowel korte als lange termijn.  

 

Module AMBU 

Deze module is specifiek voor de verpleegkundige die op de ambulance werkt.  Deelname aan deze 

module kan plaatsvinden door BIG geregistreerde verpleegkundigen die op een ambulance 

(gaan)werken, en in het bezit zijn van een voltooide opleiding Intensivecareverpleegkundige, 

Spoedeisendehulpverpleegkundige of Anesthesiemedewerker. In deze module komt de 

vakspecialistische zorg aan de orde. Kennis uit de voorgaande opleidingen wordt in deze module 

doorlopend toegepast.  

De beroepscontext betreft de daarbij behorende gezondheidsproblemen, zorgorganisatie en zorg 

context. Specifieke gezondheidsproblemen leiden in de praktijk veelal tot specifieke observaties en 

interventies. Van de specialistische verpleegkundige mag worden verwacht dat deze hiervan op de 

hoogte is en uitvoering hieraan kan geven. Dit heeft tot gevolg dat in deze module de vaardigheden 

‘het verzamelen en interpreteren van gegevens’ en ‘het plannen en uitvoeren van de 

verpleegkundige zorg’ gericht worden op de ambulancesetting.  

Hierbij geldt dat kennis een belangrijke voorwaarde is om de juiste gegevens te kunnen verzamelen 

en deze verzamelde gegevens ook te kunnen interpreteren. Dit heeft tot consequentie dat in deze 

module veel aandacht wordt besteed aan verdieping en betekenisgeving van de theoretische kennis 

van de vitale functies, ziektebeelden en behandelingen. Deze kennis wordt doorgaans gepresenteerd 

in de vorm van voorbereiding, opdrachten, responsiecolleges, casusbesprekingen, klinisch redeneren 
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en practica. Van de student wordt verwacht dat hij de kennis kan toepassen in de ambulancesetting. 

Dit gebeurt onder meer door diverse verwerkingsopdrachten, waarbij de student feedback en 

ondersteuning krijgt van de eigen werkbegeleider. 

 

Stage 

Het CZO die de erkenning verleend, kan voor specifieke werkplekken verlangen dat er een stage 

wordt gevolgd. Planning van deze stage valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Overleg over de planning kan plaatsvinden met de WI docent of de opleidingscoördinator. Voor het 

volgen van de vervolgopleiding Medewerker Interventiecardiologie is het noodzakelijk te werken op 

een hartkatheterisatie afdeling waar voldoende acute interventies worden verricht. Als dat niet het 

geval is, is een stage van tenminste 600 uur op een acute interventieafdeling noodzakelijk om de 

beoogde competenties te beoordelen en te behalen.  

 

Gebruikte onderwijssystematiek 

Het uiteindelijk doel van de opleiding is vakbekwame beroepsuitoefening in een zorgorganisatie. Het 

gaat dus in ons onderwijs niet slechts over het overbrengen van kennis naar de student. We willen de 

student zoveel mogelijk in staat stellen die vakbekwame beroepsuitoefening inhoud te geven. 

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend: 

- selectie van aangeboden kennis op basis van relevantie 

- toepassing van kennis zoals die toepassing in de praktijk wordt gevraagd 

- toepassing van kennis in herkenbare praktijkvraagstukken 

- beroepsuitoefening binnen het verband van een zorgorganisatie 

- kwaliteit van de beroepsuitoefening is veelal een gezamenlijk resultaat 

- doorlopende verandering van de zorg impliceert de noodzaak van doorlopend leren 

- leren moet om die reden aantrekkelijk zijn en als een antwoord op verwachtingen worden 

ervaren 

- de opleidingsactiviteiten hebben een kwalificerend karakter 

Mede om die reden maken we frequent gebruik van het 4C-ID model en klinisch redeneren voor het 

ontwerpen van het georganiseerde onderwijs. 

 

Deelname aan onderdelen van de opleidingen in het kader van bij- of nascholing 

Het Wenckebach Instituut biedt de mogelijkheid om losse modules te volgen in het kader van bij- en 

nascholing. Hiervoor moet er wel plaats zijn in de betreffende module. Voorwaarde is dat de 

deelnemer het benodigde instapniveau heeft. Daarnaast moet er sprake zijn van een werkpraktijk 

waarin het geleerde kan worden toegepast en begeleiding en beoordeling van het leerproces kan 

worden gefaciliteerd. De toetsing van een deelnemer die een losse module volgt is hetzelfde zoals in 

het reguliere traject van een vervolgopleiding Acute Zorg wordt aangeboden. Zie voor meer 

informatie over de beoordeling van een module het hoofdstuk toetsing verderop in dit document. 
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4. Organisatie en uitvoering van de opleidingen 
Bij de organisatie en uitvoering van het onderwijs zijn diverse personen betrokken. 

 

Opleidingscoördinator 

De opleidingscoördinator is eindverantwoordelijk voor de planning, organisatie, voortgang en inhoud 

van de genoemde opleidingen als geheel. Daarnaast heeft de opleidingscoördinator afstemming met 

de overige opleidingen die deel uitmaken van het samenhangende stelsel. Ook stemt hij de 

opleidingen af met landelijke ontwikkelingen en onderhoudt contact met accrediterende organen en 

opleidingsfunctionarissen van de verschillende praktijkinstellingen. De opleidingscoördinator 

beoordeelt EVC trajecten en stemt maatwerk trajecten af met de praktijken.     

 

Curriculumcoördinator 

De curriculumcoördinator is verantwoordelijk voor de samenhang van de modules binnen de 

verschillende opleidingen en de kwaliteit van het curriculum. Hij onderhoudt contact met de 

praktijken, is verantwoordelijk voor de organisatie van de evaluatie van de verschillende modules en 

bewaakt de kwaliteit van toetsing binnen de opleidingen. Daarnaast is hij het dagelijkse 

aanspreekpunt voor studenten voor vragen over de organisatie van het onderwijs.   

 

Docenten 

Voor de verschillende opleidingen zijn docenten aangesteld. Zij zijn voor de student een vast 

‘aanspreekpunt’ gedurende de opleiding en zullen frequent onderdelen van het onderwijs verzorgen.  

Zij onderhouden het contact met de gastdocenten en bespreken tevoren het programma. Daarnaast 

begeleiden zij de studenten tijdens de onderwijsdagen en (op aanvraag) in de praktijkleerplaats. 

Verder leveren docenten samen met de opleidingscoördinatoren een bijdrage aan de ontwikkeling 

van het curriculum. Docenten werken veelal in de beroepspraktijk en hebben ruime ervaring binnen 

het vakgebied. Aan iedere beroepspraktijk is een docent gekoppeld die contactpersoon is met de 

leer/werkplek. De actuele contactinformatie staat op de Nestoromgeving.  

 

Gastdocenten 

Gastdocenten worden regelmatig ingezet tijdens het onderwijsprogramma. Deze gastdocenten zijn 

inhoudsdeskundige op het specifieke onderdeel in het onderwijsprogramma. De docent van het 

Wenckebach Instituut spreekt de leerstof en de inhoud van de onderwijsactiviteit met de gastdocent 

door. 

 

Praktijkbegeleiders, vak consulenten en werkbegeleiders 

Op de afdeling ondersteunen praktijkbegeleiders, vak consulenten en werkbegeleiders de studenten 

bij het uitvoeren en beoordelen van de praktijk - en verwerkingsopdrachten. Daarnaast hebben de 

praktijkbegeleiders, vak consulenten en de werkbegeleiders een belangrijke bijdrage in het afnemen 

van de Proeve van Bekwaamheid. 

 

Contactinformatie 

De cursusadministratie is verantwoordelijk voor de administratieve taken die betrekking hebben de 

opleiding. Alle mutaties ten aanzien van persoonlijke gegevens en inschrijvingen die niet via het 

Wenckebach account kunnen worden gewijzigd, kunnen worden doorgegeven aan: 
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Cursusadministratie 

telefoon:  050-3612584 / 050-3617013 

e-mail:   sonhoplei@umcg.nl  

 

Postadres: 

UMCG,  Wenckebach Instituut 

Verpleegkundige vervolgopleidingen IC/AZ 

T.N.V. cursusadministratie  

Huispostcode: FC31 

Postbus 30.001 

9700 RB Groningen. 

  

Ook kan de cursusadministratie u in contact brengen met docenten, opleidingscoördinator of 

manager van de School of Nursing and Health  

mailto:sonhoplei@umcg.nl
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Het onderwijs 
Alle lessen zijn opgebouwd in de vorm van onderwijsbijeenkomsten. Een onderwijsbijeenkomst is 

een dagdeel van vier lesuren van 45 minuten. Het lesrooster geeft inzicht in de lesdagen en 

betreffende onderwijsbijeenkomsten. De onderwijsbijeenkomsten zijn gekoppeld aan een module 

waarin leerdoelen, voorbereidende opdrachten en eventueel verwerkingsopdrachten beschreven 

staan. Het lesrooster staat gepubliceerd op een Nestoromgeving (digitale omgeving), waarvan 

leidinggevenden en begeleiders een toegangscode hebben. Daarnaast is het rooster ook direct te 

benaderen via de volgende link: 

http://wischedule2018.citesi.nl/#LayoutMode=Wide&Header=true 

  

Roosterwijzigingen die plaatsvinden worden alleen doorgegeven aan de student. De student dient 

eventuele consequenties voor planning en inzet zo spoedig mogelijk door te geven aan de werkplek. 

 

De onderwijsactiviteiten vinden regulier plaats op de volgende tijden: 

Lesuur 0              8 :15  -  9.00 

Lesuur 1  9:00   -  9:45 

Lesuur 2 09:45  - 10:30 

Lesuur 3 10:45  - 11:30 

Lesuur 4 11:30  - 12: 15  

 

Lesuur 5 13:00  - 13:45 

Lesuur 6 13:45  - 14:30 

Lesuur 7 14:45  - 15:30 

Lesuur 8 15:30  - 16:15 

 

Lesuur 9 16:15  - 17:00* 
(* lesuur 0 en lesuur 9 worden niet standaard ingeroosterd en zijn afhankelijk van lesthema, raadpleeg hiervoor het rooster) 

 

Locatie 

Het grootste deel van het onderwijs wordt verzorgd in het Onderwijscentrum van het UMCG. De 

lokalen van het Onderwijscentrum bevinden zich in Centraal Medisch Complex van het UMCG, vanuit 

de Winkelstraat naar de 2e etage. Soms wordt er gebruik gemaakt van lokalen van de medische 

faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Antonius Deusinglaan. 

 

Er vinden ook onderwijsactiviteiten plaats in het Skills Center. Het Skills Center heeft leslokalen en 

oefenruimtes. Deze laatste ruimtes kunnen ‘op maat’, afhankelijk van de gewenste 

onderwijsactiviteiten, worden ingericht. Over deze locaties en de bereikbaarheid kunt u de website 

van het UMCG raadplegen.   

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/overhetumcg/bereikbaarheid/UMCG/Pages/default.aspx  

 

De informatie over het ruimtenummer waar de lessen plaatsvinden kunnen op de betreffende lesdag 

gevonden worden op het publicatiebord bij de ingang van het Onderwijscentrum of Skills Centre. 

 

Aanwezigheidsverplichting 

Van de studenten wordt een aanwezigheid van 100% verwacht tijdens de onderwijsbijeenkomsten. 

Afwezigheid wordt geregistreerd. Als studenten verhinderd zijn dienen zij dit, telefonisch of per e-

mail, door te geven aan de cursusadministratie van de opleiding. Contactgegevens van de 

cursusadministratie staan eerder in dit document vermeld. Bij overmacht dient er overleg plaats te 

http://wischedule2018.citesi.nl/#LayoutMode=Wide&Header=true
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/overhetumcg/bereikbaarheid/UMCG/Pages/default.aspx
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vinden met de opleidingscoördinator over hoe de leerdoelstellingen van de gemiste contacttijd 

behaald kunnen worden. Dit kan plaatsvinden door het inhalen van de betreffende les of door een 

vervangende activiteit. Bij afwezigheid door ziekte ook altijd ziekmelden op de eigen werkplek. 

 

Het Wenckebach Instituut houdt rekening met het roosteren van de lesdagen met nationale 

feestdagen en de officiële vakantiedagen voor regio Noord zoals deze worden vastgelegd door de 

Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. Op deze data worden er geen lesbijeenkomsten 

gepland. Het verzuim van lessen door vakantie, of andere privé activiteiten worden niet gezien als 

overmacht. De opleidingscoördinator bepaalt wat wel of niet valt onder overmacht, en zal dit 

schriftelijk aan zowel de student als praktijk mededelen. Als er geen sprake is van overmacht zal het 

Wenckebach Instituut geen extra inspanningen verlenen om de gemiste contacttijd in te halen.  

Gemiste lesdagen worden genoteerd als afwezigheid en kunnen consequenties hebben voor de duur 

van de opleiding. 

 

Bronnenstudie 

Deelname aan de bijeenkomsten kan slechts dan het gewenste resultaat hebben als er sprake is van 

een goede voorbereiding van de bijeenkomsten. Voor het merendeel van de bijeenkomsten geldt dat 

deelname zonder voorbereiding ongewenst is. De student kan dan toegang tot de lessen geweigerd 

worden. Bij studenten die een opleiding volgen binnen de aanstelling van hun werkgever wordt niet 

tevoren gemelde afwezigheid opgevat als verzuim en als zodanig aan de werkgever gemeld. 

 

Per onderwijsbijeenkomst staat een overzicht van relevante bronnen, zoals literatuur beschreven. 

Deels is dit beschikbaar als boek. Aanvullende literatuur wordt uitgereikt of verstrekt via Nestor. Een 

deel van de aanbevolen bronnenstudie is expliciet aangeduid, bijvoorbeeld in pagina’s te lezen tekst. 

Op andere momenten wordt verwezen naar een of meerdere bronnen. In dat geval wordt ervan 

uitgegaan dat studenten zelf keuze (kunnen) maken welke bronnenstudie wenselijk is. Dit is 

bijvoorbeeld afhankelijk van de voorkennis, gewenste verdieping of specifieke opleiding. Binnen de 

vervolgopleidingen Acute Zorg wordt ook gebruik gemaakt van e-learning. Deze e-learning dient voor 

de lesbijeenkomst doorlopen te zijn. Voortgang in de e-learning kan worden gemonitord door de 

docent. Het afronden van een e-learning kan accreditatiepunten geven voor een kwaliteitsregister. 

Zie voor meer informatie hierover de website van de aanbieder van de betreffende e-learning. 

Leidend bij de voorbereiding op de lessen zijn de doelstellingen in de betreffende bijeenkomst. 

 

Gedurende het programma kunnen nieuwe (recente) bronnen bekend worden gemaakt. Met enige 

regelmaat wordt verwezen naar Internetadressen. Het is verplicht om gedurende de opleiding een 

computer met internetverbinding beschikbaar te hebben (minimale eisen, zie verder in deze gids). 

Bronnenstudie vraagt om een tijdsinvestering die per student kan variëren Dit vraagt dus om een 

persoonlijke planning. Studenten kunnen zo nodig overleg plegen met de kerndocent. De boekenlijst 

staat gepubliceerd op Nestor voor begeleiders en wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

 

Studievaardigheden 

Het volgen van een opleiding vraagt een aantal basiscompetenties zoals; 

- een passende studieplanning maken; 

- tijd vrij maken voor studie; 

- een gerichte bronnenstudie doen; 

- zelfstandig en/ of met anderen opdrachten uitvoeren; 

- de vertaling maken naar de eigen werksituatie; 

- ondersteuning vragen bij problemen, etc.  
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Omdat studenten hun eigen studieproces bewaken, wordt van hen initiatief verwacht om waar nodig 

anderen te raadplegen. Dit kunnen kerndocenten, de opleidingscoördinator, de leidinggevende, 

werkbegeleider of anderen zijn. Tijdig “aan de bel trekken” en in overleg een passende oplossing 

zoeken, kan voorkomen dat problemen – onnodig - blijven bestaan en het studieproces negatief 

beïnvloeden. Verder zijn alle studenten gekoppeld aan een vaste docent. De begeleidende docent 

onderhoudt contact met de praktijk over de leerresultaten binnen het Wenckebach Instituut en het 

leren op de afdeling. Ook heeft de begeleidend docent regelmatig contact met de student.  
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5. Voorzieningen 
UMCG-pas 

UMCG-medewerkers krijgen bij hun aanstelling een persoonlijke pas. Studenten van andere 

zorginstellingen  krijgen een gastenpas. Deze pas geeft toegang tot bepaalde delen van het 

ziekenhuis Voor beide passen geldt dat ze te gebruiken zijn in de personeelsrestaurants van het 

UMCG. 

 

Centrale Medische Bibliotheek (CMB) 

In de Centrale Medische Bibliotheek is de belangrijkste literatuur over geneeskunde, tandheelkunde, 

paramedische vakken en verpleegkunde te vinden. In de CMB zijn bijvoorbeeld boeken die niet 

worden verstrekt omdat ze in de regel alleen op onderdelen bestudeerd worden. Deze zijn te lenen 

voor een termijn van vier weken of te bestuderen op een van de tweehonderd studeerplekken. De 

CMB heeft een groot aanbod tijdschriften, naslagwerken en studieboeken. Daarnaast zijn er scripties, 

klinische lessen en proefschriften ter inzage. Voor het gebruik van de faciliteiten van de CMB dient 

een lenerspas te worden aangevraagd. 

 

Elektronische collectie 

De CMB heeft veel informatie digitaal beschikbaar. Op de site van de CMB zijn elektronische 

tijdschriften en boeken, databases en informatie over workshops literatuur beschikbaar. In het begin 

van het cursusjaar wordt een cursus door het CMB aangeboden voor studenten met betrekking tot 

het zoeken van literatuur op de computer. Dit zit niet opgenomen in het onderwijsprogramma van 

de Acute Zorg. 

 

Proxy-account 

Met een proxy-account is toegang vanuit huis mogelijk tot alle elektronische bestanden en 

tijdschriften die beschikbaar zijn bij de CMB. Hoe is een proxy-account aan te vragen? 

- UMCG-medewerkers hebben toegang tot een proxy-account via hun UMCG-pas  

- Studenten in dienst van een andere zorginstelling dienen een aanvraagformulier in te vullen 

(verkrijgbaar bij de cursusadministratie, zie voor contactgegevens boven).  

 

Elektronische leeromgeving; Nestor 

Op Nestor vindt de student opleidingsinformatie en inhoudelijke documenten. Mededelingen 

aangaande de opleiding en officiële mededelingen vanuit het Wenckebach Instituut (b.v. bij 

calamiteiten) worden via de nestoromgeving bekend gemaakt. De student krijgt bij inschrijving een 

Wenckebach-account en kan hiermee gedurende de opleiding toegang krijgen tot de leeromgeving 

Nestor. 

Gebruiksaanwijzing in het kort: 

1. Ga naar www.wenckebachinstituut.nl, 

2. Activeer de link ‘Inloggen Nestor’ aan de rechterkant op het scherm, 

3. Log in met de gegevens van het persoonlijke Wenckebach Account.  

Deze gegevens zijn verstuurd per e-mail. Wanneer deze gegevens zijn kwijtgeraakt, 

kunnen deze opnieuw worden verkregen via de link ‘Wachtwoord vergeten’.  

De inloggegevens worden dan per e-mail toegestuurd. 

4. Activeer de link ‘Nestor’,  

5. Onder Relevant Courses zijn de titels te vinden van de leeromgeving(en) waar toegang 

tot verkregen is. 
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Bij vragen: 

Nestorsteunpunt  

Telefoon: 050-3632781 

E-Mail:  nestorsteunpunt@med.umcg.nl  

 
ICT hulpmiddelen 

In het onderwijs neemt het gebruik van ICT steeds grotere vormen aan. Dit is enerzijds een verrijking 
voor het onderwijs, maar o.a. door de grote diversiteit aan hard- en software ook een uitdaging voor 
de organisatie. Welke middelen ondersteunen we wel en welke niet? 
Om toegang tot onze materialen redelijkerwijs te kunnen garanderen hebben wij als opleiding een 
aantal standaarden afgesproken waaraan wij ons zullen conformeren. Deze standaarden zijn tot 
stand gekomen door te kijken naar groot algemeen gebruik en beschikbaarheid. Wij adviseren 
studenten om zich aan dezelfde richtlijnen te conformeren om zodoende optimaal gebruik te kunnen 
maken van de ICT-toepassingen die geboden worden.  
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor eigen hard- en software. Vanuit de opleiding wordt hierin 
geen ondersteuning geboden. Eventueel kunnen medewerkers van het UMCG in de computerwinkel 
van het UMCG of via SURFspot soft- en hardware inkopen tegen scherp gereduceerde prijzen (o.a. 
MS Office).  
 

Standaardprogramma’s: 

Internetbrowser: Chrome, Firefox, Microsoft Edge of Internet Explorer  
Lezen Word bestanden: MS Office (minimaal versie 2010) 
Lezen Excel bestanden: MS Office (minimaal versie 2010) 
Lezen PowerPoint bestanden: MS Office (minimaal versie 2010) 
Lezen PDF bestanden: Adobe Acrobat Reader DC (gratis) 
 

Eigen hardware: 

De PC / laptop van de student dient Wi-Fi te hebben om een verbinding met het draadloze netwerk 
van het UMCG tot stand te kunnen brengen.  
Ook is het goed rekening te houden met de accuduur. Stroompunten zijn schaars in het 
onderwijscentrum. Het verdient aanbeveling om een laptop aan te schaffen welke minimaal 6 uur op 
de accu kan draaien. 
 
Let op: Tablets (iPad, etc.) worden momenteel NIET volledig ondersteund. Advies voor aanschaf is 
een Windows laptop. 
 

Verantwoording standaardprogramma’s: 

 Internetbrowser: veel gebruikt en gratis beschikbaar 

 MS Office: veel gebruikt en grote mate van beschikbaarheid 

 Adobe Acrobat Reader DC: veel gebruikt en gratis beschikbaar 

 Nog niet alle aangeboden onderwijsmiddelen werken op een tablet / iPad. Hier wordt 
momenteel op ingezet. 

 
Bereikbaarheid en parkeren 

 De meest actuele informatie is te vinden op de website van het UMCG/ Wenckebach 

Instituut. 

  

http://www.compazg.nl/index.aspx
http://www.compazg.nl/index.aspx
https://www.surfspot.nl/
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
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   weet hoe 

   laat zien 

doet 

6. Toetsing 
Inleiding 

Het uitgangspunt van de opleiding is het verwerven van verschillende competenties die noodzakelijk 

zijn voor het werk in de Acute Zorg praktijk. Vanuit de competentiegebieden zoals opgenomen in de 

CanMEDS, zijn eindtermen geformuleerd en die zijn vertaald naar concrete leerdoelen. Deze 

leerdoelen hebben betrekking op kennis, vaardigheden en gedrag en de integratie daarvan. Toetsing 

heeft hierbij zowel de functie van weging van de getoonde prestatie als feedback over de prestatie 

aan de student. Welke toetsing er plaats vindt wordt weergegeven in het toetsplan. Het toetsplan 

van de vervolgopleidingen Acute Zorg zijn opgenomen als bijlage 1 in dit document. 

 

Wij maken onderscheid in de functie van een toets voor het leren. Wij onderscheiden twee functies: 

 Summatieve functie 

Een summatieve toets is een toets die leidt tot een beoordeling, waardoor een bewijs wordt 

verkregen dat een kennis- of vaardigheidsniveau wordt beheerst. Dit kan een toetscijfer zijn, 

maar ook in andere manieren worden uitgedrukt als voldoende of onvoldoende. Een 

summatieve toets geeft duidelijkheid over de voortgang in de opleiding/het leertraject. 

 Formatieve functie 

Een formatieve toets heeft als doel feedback te geven over het behaalde niveau ten opzichte 

van de doelstellingen. Een dergelijke toets is gericht op evaluatie van de voortgang in het 

leerresultaat/leerproces van de student in de opleiding en geeft sturing aan het leerproces. 

Let wel, deelname aan een formatieve toets is niet facultatief, maar is een verplicht 

onderdeel van de opleiding om uiteindelijk de opleiding af te ronden. 

 

Toetsvormen 

We spreken van competent zijn wanneer er in de beroepsuitoefening sprake is van de noodzakelijke 

integratie van kennis, vaardigheden en gedrag. Om de relatie tussen toetsing en competenties 

zichtbaar te maken gebruiken wij het model van Miller1 (figuur 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(figuur 1) 

 

Aan de basis van het model ligt kennis, dit wil zeggen het weten. Op een niveau hoger moet de 

kennis worden toegepast in een concrete context: dat wil zeggen dat je weet hoe. Vervolgens moet 

dat in de (gesimuleerde) praktijk worden uitgevoerd: dit wil zeggen je laat het zien. Op het hoogste 

                                                           
1 Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills, competence/performance. Academic Medicine, 565-569. 
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niveau is het functioneren in de dagelijkse werkpraktijk: dit wil zeggen dat je “doet”. Op deze 

niveau’s is ook toetsing mogelijk. Voor competentiegerichte opleidingen wordt aangeraden een mix 

van toetsvormen te gebruiken. Het “doet” niveau heeft het meest directe verband met zichtbaar zijn 

van competenties. We beschouwen kennis op het niveau van “weten” en “weten hoe” 

voorwaardelijk voor een competentie. Ook op deze niveaus wordt  dus getoetst.  

 

Binnen de opleiding  worden de volgende toetsvormen ingezet: 

 Formatieve en summatieve (diagnostische) kennistoetsen 

 Verwerkingsopdrachten 

 Klinische lessen 

 Scenariotoetsen 

 Probleemanalyse kwaliteitszorg 

 Proeve van Bekwaamheid: module Communicatie & Samenwerking 

 Proeve van Bekwaamheid of Assessment 

 Reflectieverslag   

 Praktijkevaluatie 

 Praktijkbeoordeling 

 

Summatieve kennistoets 

Dit is een summatieve schriftelijke toets met opgaven waarbij de student uit een beperkt aantal 

mogelijke antwoorden, het goede of relatief beste antwoord kan kiezen. De vraagvorm is gericht op 

kennis, inzicht, toepassing en/of integratie.  

 

Formatieve (diagnostische) kennistoets 

Dit is een formatieve toets waarbij de student uit een beperkt aantal mogelijke antwoorden, het 

goede of relatief beste antwoord kan kiezen. De toets kan worden ingezet als voorbereiding op 

lesactiviteiten en of tijdens het leerproces. 

 

Verwerkingsopdrachten 

Een verwerkingsopdracht is een summatieve praktijktoets. Centraal staat de beoordeling van de 

competenties van de student in de beroepspraktijk. De student dient aan te tonen dat hij kennis en 

vaardigheden kan toepassen in de beroepspraktijk. Vakinhoudelijk handelen, organisatie en planning 

van werkzaamheden en samenwerking zijn hierbij belangrijke onderdelen. Verwerkingsopdrachten 

hebben als voornaamste doel om de integratie en toepassing van geleerde theorie in oefensituaties 

in de eigen beroepspraktijk te bevorderen. Op deze manier wordt de transfer naar het hoogste 

niveau, de student doet, uit de competentiepiramide van Miller bereikt. Ze kunnen daarnaast 

richting gevend zijn aan het leerproces van de student. Ook geven de verwerkingsopdrachten 

handvatten aan de praktijk om het functioneren van de student in de praktijk te beoordelen. 

 

Klinische lessen 

In deze formatieve toets wordt door de student een presentatie gegeven in de beroepspraktijk met 

als doel de deskundigheid te bevorderen en de mate van evidence voor de gevolgde 

beroepsuitoefening in de organisatie te bevorderen. Deze opdracht is specifiek gericht op de 

CanMEDS competentie “kennis en wetenschap”. 
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Scenariotoets 

Dit is een formatieve practicumtoets in een gesimuleerde beroepssituatie.  

 

Probleemanalyse kwaliteitszorg 

Dit verslag is een summatieve toets waarmee de student aantoont een probleemstelling te kunnen 

analyseren. Hiermee toont de student aan een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van 

zorgverlening, deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. De verslaglegging 

is gericht op hogere complexe cognitieve vaardigheden zoals kritisch nadenken, reflectie, het leggen 

van verbanden en probleemoplossend vermogen.  

 

Proeve van bekwaamheid: communicatie en samenwerking 

Dit is een formatieve toets die wordt afgenomen in een gesimuleerde omgeving binnen het 

Wenckebach Instituut, m.b.v. acteurs. De PvB is zo geconstrueerd dat adequate theoretische kennis 

t.a.v. communicatie en samenwerking geïntegreerd kan worden in een specifieke context. Feedback 

wordt gegeven door de kerndocent. Schriftelijke vastlegging vindt plaats aan de hand van de vereiste 

competenties, in termen van concreet waarneembaar gedrag. 

 

Proeve van bekwaamheid: beroepspraktijk 

Dit is een formatieve toets die wordt afgenomen in de beroepspraktijk. Tijdens een PvB laat de 

student zien dat hij over de vereiste competenties beschikt. De PvB is zo geconstrueerd dat adequate 

theoretische kennis geïntegreerd kan worden in een specifieke context. Feedback wordt gegeven 

door de praktijkbegeleider en/of kerndocent. Schriftelijke vastlegging vindt plaats aan de hand van 

de vereiste competenties, in termen van concreet waarneembaar gedrag.  

 

Assessment 

In deze toetsvorm wordt de vaardigheid van de student in de praktijksituatie onderzocht. De toets 

wordt uitgevoerd in en door de praktijk. 

 

Reflectieverslag 

Dit verslag is een formatieve toets. Het reflectieverslag wordt geschreven naar aanleiding van de 

Proeve van Bekwaamheid Communicatie & Samenwerking. Door de situatie te analyseren en de 

handelingswijze de ontstane gevoelens en de gebruikte kennis te overdenken kan nieuwe kennis 

ontstaan die in een soortgelijke situatie gebruikt kan worden. 

 

Praktijkevaluatie 

Een praktijkevaluatie is een formatieve toets waarmee tussentijds een praktijkleerperiode wordt 

geëvalueerd. De student krijgt feedback van de praktijkbegeleider. Schriftelijke vastlegging vindt 

plaats aan de hand van de vereiste competenties, in termen van concreet waarneembaar gedrag. 

Deze evaluatie vindt minimaal 1x per praktijkleerperiode plaats. Desgewenst kan de student dan wel 

de praktijk meer evaluatie momenten plannen als dit in het belang van het leerproces van de student 

wordt geacht. Voor de praktijkevaluatie wordt hetzelfde instrument gebruikt als voor de 

praktijkbeoordeling. Dit instrument is te vinden op de nestor site voor werkbegeleiders. 
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Praktijkbeoordeling (eindassessment) 

Een praktijkbeoordeling is een summatieve toets. De beoordeling van de student vindt plaats op 

basis van vastgestelde competenties en eindtermen die in het portfolio zijn opgenomen. Schriftelijke 

vastlegging vindt plaats aan de hand van de vereiste competenties, in termen van concreet 

waarneembaar gedrag. Een praktijkbeoordeling vindt op het einde van elke praktijkleerperiode 

plaats. Als hier aanleiding toe is kan deze beoordeling eerder dan wel vaker worden gepland. 

De beoordeling van de praktijkleerperioden is gebaseerd op de volgende onderdelen: 

1. Praktijkevaluatie 

2. Eerdere praktijkbeoordelingen 

3. Verwerkingsopdrachten 

4. De proeve van bekwaamheid 

5. Schriftelijke toetsing  

6. Reflectie 

7. Eventuele assessment(s) 

8. Portfolio  

 

De bovenstaande onderdelen zijn zichtbaar in het portfolio van de student volgens de daarvoor 

geldende afspraken en moeten voor de praktijkbeoordeling inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Rol portfolio 

Het toets beleid is erop gericht de student gedurende de opleiding inzicht te geven in zijn 

ontwikkeling tot (beginnend) beroepsbeoefenaar. Deze ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt door 

de leerresultaten, beoordelingen en feedback die worden samengebracht in een portfolio. Het 

portfolio is als Word document te vinden op de Nestoromgeving. Op dit moment is er nog een 

“papieren” portfolio dat in beheer is bij de student.  

 

De student is eigenaar, bouwer en beheerder van het portfolio. Minimaal hebben de werkbegeleider 

en de WI docent inzage in het document. Verder bepaalt de student wie inzage heeft. De student 

houdt in het overzichtsschema bij welke cijfers er op theorietoetsen zijn behaald, welke 

verwerkingsopdrachten, tussengesprekken en praktijkbeoordelingen er hebben plaatsgevonden en 

plaatst verslaglegging als bijlage in het portfolio. 

 

Eisen ten aanzien van het portfolio 

- Een eventuele vrijstelling of EVC wordt in het portfolio weergegeven; 

- Een beschrijving van het dienstverband en praktijkleerroute is opgenomen in het portfolio 

- Van elke formatieve en summatieve beoordeling moeten de toetsresultaten (als het om een 

cijfer gaat) of de feedback en beoordeling (dit kan gaan om een tekst of tekstdocument) in 

het portfolio worden opgeslagen; 

- Van elk toetsresultaat staat vermeld op welke datum het is behaald, en – indien van 

toepassing – wie de beoordelaar was.   

- Voorafgaand aan de praktijkbeoordeling van module VH 1 wordt gecontroleerd of alle 

beoordelingen van VH 1 in het portfolio zijn opgeslagen; 

- Voorafgaand aan de praktijkbeoordeling van module VH 2 wordt gecontroleerd of alle 

beoordelingen van VH 2 in het portfolio zijn opgeslagen;  

- Beoordelingen van verwerkingsopdrachten en verslagen van evaluatiegesprekken en 

praktijkbeoordelingen horen te zijn voorzien van de volgende gegevens: gespreksdatum en 
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aanwezigen bij het gesprek. Voor het Wenckebach Instituut en de CZO zijn dit de bewijzen 

van toetsing in de praktijk. 

 

Van iedere toetsuitslag moet door de student de volgende overwegingen worden gemaakt: 

- Wat zegt dit resultaat over waar ik nu sta in mijn leerproces? 

- Waarop zou ik mij de komende tijd moeten richten in mijn leerproces? 

 

Er vindt geen beoordeling van het portfolio zelf plaats (er is geen sprake van portfolio analyse als 

toetsvorm). Compleetheid van weergave van alle toetsresultaten is het enige criterium voor 

voortgang. Alle inhoud van het portfolio (of het ontbreken ervan) kan helpen een beeld te vormen 

van de situatie in het geval dat de voortgang stagneert of de beoordeling problemen oplevert. 

 
Voorwaarden voor voortgang van de opleiding 

De uitkomsten van summatieve toetsen bepalen of een student een voldoende resultaat heeft 

behaald en de opleiding kan voortzetten of afronden. Voor bij- en nascholingen bepaalt de uitkomst 

van de summatieve toetsing het wel of niet behalen van een certificering of diploma.  

 

Onvoldoende beoordeling 

Er wordt in het geval van een onvoldoende beoordeling altijd nagegaan wat de mogelijke oorzaken 

zijn van een onvoldoende score, waarna een plan wordt gemaakt voor het bereiken van de gewenste 

voortgang. Het initiatief hiervoor ligt bij de student. 

 

Ten aanzien van het vervolgen van de opleiding (summatieve toetsing) gelden de volgende normen: 

a. De cesuur van de theorietoetsen ligt bij 5,50. 

b. Bij een onvoldoende toetsresultaat mag deze toets maximaal 1 maal worden 

overgedaan. Er mag maximaal 3 maal een summatieve toets (welke dan ook) worden 

overgedaan gedurende de opleiding. Om inhoud te geven aan een herstelplan kan de 

opleiding worden verlengd. Ook kunnen de bevindingen gevolgen hebben voor de 

inzetbaarheid van de student in zijn werkplek. 

c. Bij een onvoldoende toetsresultaat neemt de student verantwoordelijkheid voor het 

plannen van de vervolgstappen. Deze zijn gericht op: het verduidelijken van het 

kennistekort/competentiegebrek en het plannen van gerichte leeractiviteiten. Hierbij 

kan de student advies/hulp vragen van zijn begeleider en WI docent. Er moet in dit 

geval duidelijke feedback naar de student plaatsvinden over te verwerven kennis/te 

ontwikkelen competenties of studiegedrag. Deze feedback moet door de student 

worden opgenomen in het portfolio. 

d. In een plan kan worden samengevat op welke wijze verbetering kan worden bereikt 

en wanneer deze wordt geëvalueerd.  

e. De student krijgt de mogelijkheid tot verlenging van de opleiding van maximaal een 

half jaar. Indien na deze verlenging opnieuw een onvoldoende beoordeling plaats 

vindt, zal de opleiding beëindigd worden. 

 

Absentie bij de toets 

Absentie bij een toets geldt als een onvoldoende score tenzij sprake is van overmacht. Dit wordt 

beoordeeld door de curriculum coördinator. Bij geen overmacht geldt de eerstvolgende mogelijkheid 

voor toetsing als een herkansing.  
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Aangepaste toetsing naar aanleiding van een gemelde leerbeperking zoals dyslexie.  

Er worden ten aanzien van de vastgestelde wijze van toetsen alleen uitzondering gemaakt als er 

sprake is van een getoonde verklaring die is opgesteld door een daartoe bekwaam en bevoegde 

specialist of instantie (Universitair of HBO psycholoog die gespecialiseerd is in leerproblemen). Bij 

dyslexie moet de verklaring voldoen aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland. In deze 

verklaring worden zowel de aard van het leerprobleem beschreven, als gespecificeerde adviezen ten 

aanzien van het leren en de toetsing. De gespecificeerde adviezen betreffen onder andere 

aanpassingen in de afname van de toetsen. De wijze waarop de toetsing zal worden aangepast komt 

tot stand na overleg tussen de student, de leidinggevende van de werkplek en de 

opleidingscoördinator. Deze afspraak wordt dan vastgelegd. De cesuur blijft onverminderd van 

kracht. De kosten van de aanpassingen worden in rekening gebracht bij de student. 

 

Kwaliteit van de toetsing  

Voor alle toetsen en toets vormen die in de Acute Zorg opleidingen worden gebruikt zijn in het 

toetsplan kwaliteitscriteria vastgesteld. Binnen de SoNH is een toets commissie actief met als doel de 

kwaliteit rondom het product en proces van toetsing te waarborgen. Zij kan gevraagd en ongevraagd 

advies geven aan de verschillende opleidingen binnen de SoNH met betrekking tot het onderwerp 

toetsing. 

 

Bewaring van producten 

Het Wenckebach Instituut bewaart uitwerkte opdrachten gedurende 24 maanden na het afronden 

van de opleiding. 

 

Geldigheidsduur 

De geldigheid van een afgelegde toets, in welke vorm dan ook, vervalt 5 jaar na de toets datum. 

 

Afsluiting van de opleiding 

Een student rond de opleiding af als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- er kan door de student een compleet portfolio worden getoond, dat wil zeggen dat van alle 

summatieve en formatieve toetsen zoals in deze studiegids vermeld uitslagen en verslagen 

zijn opgenomen; 

- alle summatieve toetsen zijn met een voldoende resultaat afgesloten; 

- er is voldaan aan de eisen die de CZO* stelt aan het aantal lesuren en praktijkuren. 

*bij een niet CZO geaccrediteerde opleiding zijn de uren zoals in deze studiegids zijn opgenomen leidend. 

 

Onduidelijkheid over de voortgang van de opleiding 

Als het vermoeden bestaat dat er (mogelijk) problemen zijn of ontstaan met de voortgang van de 

opleiding, of dat de student om welke reden dan ook onvoldoende presteert, dan neemt de WI 

docent contact op met de werkplekvertegenwoordiger. We nodigen de werkplekvertegenwoordiger 

met nadruk uit om dit ook te doen naar de WI docent. Als het nodig is kan een studieadvies worden 

geformuleerd. De praktijk kan altijd advies inwinnen ten aanzien van de studievoortgang van een 

student bij de begeleidend WI docent. Indien de vertegenwoordiger van de werkplek twijfelt aan het 

niveau van de student (onvoldoende/voldoende beoordeling) is het mogelijk om te overleggen met 

de WI docent of de opleidingscoördinator. Eventueel kan een Proeve van Bekwaamheid (PvB) als 

instrument worden toegepast bij het ondersteunen van een praktijkbeoordeling of een studieadvies. 

Een dergelijke extra PvB vindt plaats op verzoek van de praktijk en wordt afgenomen door de 
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werkbegeleider en de WI docent in de beroepspraktijk. Hiervoor worden door het WI onkosten in 

rekening gebracht.  

 

Plaatsing in een volgende opleidingsgroep 
Als gevolg van oponthoud, onderbreking of verlenging van de opleiding kan een student mogelijk in 
een volgende cursusgroep de opleiding vervolgen. Op dat moment zijn de bepalingen van de 
studiegids van die cursusgroep (met bijbehorend toetsplan) van toepassing. 

 
Vroegtijdige beëindiging van de opleiding 
De opleiding wordt tussentijds beëindigd: 

- als de student daar zelf om verzoekt; 
- als een summatieve beoordeling door de eigen werkpraktijk op enig moment onvoldoende is 

en niet meer herkanst kan worden; 
- als een summatieve toets over het theoretische component van de opleiding onvoldoende is, 

en niet meer herkanst kan worden; 
- bij fraude. 

 

Fraude en onrechtmatigheden 

Als de opleidingscoördinator tot de conclusie komt dat er sprake is van fraude of onregelmatigheid, 

dan wordt de toets ongeldig verklaard. Er zal dan een hernieuwde toets moeten worden afgenomen, 

waarbij het recht op herkansing komt te vervallen. Ook kan in samenspraak met de praktijk worden 

besloten dat de student de opleiding dient te verlaten. 

 

Er is o.a. sprake van fraude en/of onregelmatigheid wanneer het volgende optreedt: 

- spieken; 

- gebruikmaken van niet toegestane hulpmiddelen; 

- de opgaven/opdrachten van te voren zonder toestemming inzien; 

- tijdens de toets op welke wijze dan ook informatie inwint bij iemand anders; 

- in strijd handelen met de instructie voor de student, zoals vermeld op het voorblad van de 

toets; 

- in strijd handelen met de aanwijzingen van de surveillant ; 

- opgaven of delen uit de toets kopiëren.   

 

Maatregelen  

Als de surveillant constateert dat er sprake is van fraude of onregelmatigheid dan: 

- wordt de student verwijderd uit de toetsruimte; 

- wordt de student verwezen naar de opleidingscoördinator; 

- brengt surveillant rapport uit naar de opleidingscoördinator; 

- wordt de praktijk op de hoogte gebracht. 

 

Bezwaar en beroep 

Indien een student van oordeel is dat de beoordeling van een ‘binnenschoolse’ toets onredelijk is, 

kan hij dit kenbaar maken bij de docent. Komen de student en betreffende docent niet tot 

overeenstemming, dan zal de opleidingscoördinator hierover een uitspraak doen. Deze onderzoekt 

of het bezwaar al dan niet gegrond is en maakt binnen een termijn van 5 werkdagen zijn oordeel aan 

de student bekend.  
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Indien de student niet akkoord gaat met het oordeel van de opleidingscoördinator, kan de student 

binnen een termijn van 5 dagen zich schriftelijk en met redenen omkleed, richten tot de voorzitter 

van de Geschillencommissie.  

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bindende uitspraken doet bij geschillen 

over binnenschoolse toetsen en toetsresultaten. Onafhankelijk betekent in dit kader dat de leden 

van de Geschillencommissie geen belangen hebben ten opzichte van de voorliggende problematiek. 

 

In het bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: 

- naam en adres 

- datum 

- opleiding en/of scholing 

- de brief (c.q. het bezwaar) die de student naar de opleidingscoördinator heeft gestuurd 

- de onderbouwing van de negatieve beoordeling die de student heeft ontvangen van de  

docent 

- de eventuele correspondentie die de student heeft ontvangen van de docent c.q. 

opleidingscoördinator 

 

Nadat de Geschillencommissie het bezwaar heeft ontvangen, beoordeelt zij het dossier en vraagt 

verweer aan de betrokken docent. Tevens kan de student uitgenodigd worden om zijn bezwaar 

mondeling toe te lichten. De voorzitter deelt de student en de opleidingscoördinator binnen 14 

werkdagen haar besluit mee, na de examinator gehoord te hebben. De uitspraak van de 

Geschillencommissie is bindend. 

 

 

Het schriftelijke bezwaar/ beroep kan naar onderstaand adres worden verzonden: 

 

UMCG,  Wenckebach Instituut 

Verpleegkundige vervolgopleidingen Acute Zorg 

T.N.V. Mw. Drs. T.D.A. van der Ploeg-Juk 

Huispostcode: FC31 

Zusterhuis Ingang 27, kamer 2.N.11.  

Postbus 30.001 

9700 RB Groningen 

 

NB: Ten aanzien van geschillen in relatie tot beoordelingen die in de praktijk zijn gegeven wordt 

verwezen naar de richtlijnen van het betreffende ziekenhuis waar de student de opleiding volgt. 
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7. De praktijkcomponent 
De beroepspraktijk is een belangrijk middel en voorwaarde om competenties te verwerven. De 

opleidingsactiviteiten en het opleidingsmateriaal wordt zodanig vormgegeven dat toepassing van het 

geleerde in de dagelijkse praktijk wordt aangemoedigd en bevorderd. De begeleiding, feedback en 

beoordeling in de eigen werkpraktijk speelt hierbij een doorslaggevende rol. De verantwoordelijkheid 

voor het inrichten van de praktijkleersituatie ligt bij de werkplek. Indien van toepassing is deze 

verantwoord in de erkenningsaanvraag van het CZO. 

Het onderwijsprogramma bevat veel opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd. Waar dit niet 

specifiek omschreven is, zullen studenten zelf bepalen hoe het geleerde tijdens de 

onderwijsbijeenkomsten verder toegepast kan worden in de praktijk. Andersom kan (oefening op) de 

eigen zorgsetting een goede voorbereiding vormen voor bepaalde onderwijsbijeenkomsten. Het 

curriculum geeft in grote lijnen het traject van het leerproces aan.  

Op elke afdeling is het onderwijsmateriaal beschikbaar, zodat collega’s van studenten het leerproces 

kunnen ‘volgen’.  De werkbegeleider heeft toegang tot Nestor (de omgeving voor begeleiders) om 

het onderwijsprogramma, beoordelingsformulieren, roosters en contactadressen e.d. te kunnen 

inzien en gebruiken. 

 

Toegangsgegevens Nestor werkbegeleiders 

www.nestor.rug.nl  

inlog account:  we-wb_az 

wachtwoord:  welkom 
Voor een korte instructie hoe u bij de Nestor-omgeving voor werkbegeleiders kunt komen (1 min. 

30), zie: http://youtu.be/5QCRRX7TBdY  

  

De student 

De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. In het kader hiervan pleegt hij overleg met 

collega’s en begeleider(s) om de uit te voeren werkzaamheden goed te laten aansluiten bij het 

leerproces. Dit geldt ook voor het inplannen van het uitvoeren van opdrachten uit het 

onderwijsprogramma. De student bezit een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

ten aanzien van zijn eigen leerproces en de beroepsuitoefening. Deze verantwoordelijkheid is 

bijvoorbeeld ook van toepassing op de bekwaamheid van de student voor het uitvoeren van 

werkzaamheden. Gaandeweg het opleidingstraject is er sprake van een toename van kennis en 

praktijkervaring en zal de bekwaamheid van de student toenemen. Er moet voortdurend 

duidelijkheid bestaan over dit bekwaamheidsaspect. Daarom wordt aanbevolen dit thema geregeld 

aan de orde te stellen in het overleg van de student en zijn begeleider(s) en leidinggevende. 

 

Verwerkingsopdrachten 

Verwerkingsopdrachten worden in de eigen beroepspraktijk uitgevoerd en hebben de functie om 

datgene wat in de lessen aan de orde is geweest toe te passen in de praktijk 

Voor verwerkingsopdrachten is een (eigen) planning belangrijk. De benodigde tijdsinvestering kan 

per opdracht wisselen. Ook de organisatie vormt een aandachtspunt. Het is daarom raadzaam dat de 

student zich tijdig verdiept in de aard van de opdrachten en een plan van aanpak maakt. Hierbij past 

overleg met de praktijkbegeleider of werkbegeleider.  

Het tijdsbestek tussen de onderwijsbijeenkomsten biedt in de regel voldoende ruimte voor het 

uitvoeren van de opdrachten. Als dit toch problemen geeft, kan de student overleg plegen met de 

werkbegeleider en de WI docent.  

 

http://www.nestor.rug.nl/
http://youtu.be/5QCRRX7TBdY
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Een verwerkingsopdracht vormt één van de stappen in het bereiken van een competentie. Aangezien 

studenten inzicht hebben in hun ‘beginsituatie’ bij een praktijkopdracht vraagt dit van hen: 

- een sturende rol bij het uitwerken van de opdracht; 

- persoonlijk initiatief tot overleg met betrokkenen; 

- een goede planning van studieactiviteiten en werksituatie. 

 

Werkveld 

Het werkveld (zorgorganisatie) dient zorg te dragen voor voldoende actuele leersituaties aan de 

student binnen het arbeidsproces, al dan niet verspreid over meerdere praktijkplaatsen, zodat de 

eindtermen van de opleiding kunnen worden bereikt. Het ziekenhuis stelt hiertoe samen met de 

student een werkplan op.  

Het werkveld heeft de verantwoordelijkheid voor: 

- het creëren van voorwaarden voor leren (tijd voor student om te kunnen leren, attitude om 

te mogen leren); 

- het aanbieden van een krachtige leeromgeving; 

- het voeren van begeleidings- en beoordelingsgesprekken; 

- het mede bewaken van studievoortgang over praktijkleren. 

 

De werkbegeleider 

De werkbegeleider is een Acute Zorg verpleegkundige of een andere bekwame medewerker op de 

werkplek. Hij of zij geeft werkbegeleiding door middel van een samenwerkingsrelatie met de 

student.  

Hier wordt vorm aangegeven door: 

- het goede voorbeeld te geven in gedrag en attitude; 

- de student in te werken; 

- de student te ondersteunen bij het werken aan de opdrachten, feedback te geven op zijn 

werkzaamheden en de voortgang te bespreken;  

- opdrachten te beoordelen; 

- informatie te verzamelen ten behoeve van een gegronde beoordeling; 

- als aanspreekpunt beschikbaar te zijn; 

- toegang tot het portfolio. 

 

Ziekte tijdens de praktijkcomponent 

Bij afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden kan tot maximaal 10% van de afgelopen 

leerperiode overlegd worden met de praktijkbegeleider hoe deze deficiëntie weggewerkt kan 

worden.  

Mogelijk is verlenging van de opleiding noodzakelijk als niet wordt voldaan aan het minimum aantal 

praktijkuren dat in een erkenning wordt vereist.  

 

       

CZO norm ten aanzien van het aantal  theorie uren (klokuren) en praktijk uren (klokuren)  

 

Ambulance verpleegkundige    (korte tranche) 184 klokuren  925 uur 

Intensive care verpleegkundige   217 klokuren  2000 uur 

Spoedeisendehulp verpleegkundige  200 klokuren  1500 uur 

Recovery verpleegkundige   140 Klokuren  1200 uur 

Cardiac care verpleegkundige    160 Klokuren  1200 uur  

Medewerker Acute interventiecardiologie geen CZO erkenning/eisen. 
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CZO en FZO 

De erkenning van de opleidingen en registratie van erkende diploma’s wordt in opdracht van de NVZ 

en de NFU door het CZO uitgevoerd. Tevens voorziet het CZO in aanlevering van gegevens aan het 

FZO (Fonds Ziekenhuis Opleidingen) die leiden tot betaling van het opleidingstraject aan het 

betreffende ziekenhuis. Om voor registratie en voor betaling vanuit het FZO in aanmerking te komen 

dient de student zich binnen 6 weken na aanvang van de opleiding (eerste cursusdag) aan te melden 

bij het CZO. Raadpleeg de regeling op de website van de CZO. Het Wenckebach Instituut is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet ontvangen betalingen door het FZO om welke reden dan 

ook. 

 

Op de Wenckebach site vindt u de start en geplande einddatum van betreffende groep die u kunt 

aangeven bij aanmelding bij het CZO.  

 

Bij onderstaande wijzigingen dient de student en/of instelling dit kenbaar te maken aan het CZO. 

Hiervoor zijn digitale formulieren te vinden op de website van het CZO. De student is 

verantwoordelijk voor de juiste registratie bij het CZO. Wijzigingen dienen ook altijd doorgegeven te 

worden aan het secretariaat van het Wenckebach Instituut.  

 
- contactgegevens 

- instelling 

- geplande einddatum (verlenging) 

- beëindiging opleiding 

- uitstel diplomering/verlenging opleiding  
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8. Toelatingsvoorwaarden en vrijstellingenbeleid 
Toelatingsvoorwaarden voor een vervolgopleiding Acute Zorg 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om toegelaten te worden tot een (verpleegkundige) 

vervolgopleiding Acute Zorg: 

- De student dient voor het volgen van een verpleegkundige vervolgopleiding als 

verpleegkundige in het BIG-register staan vermeld (voor de vervolgopleiding Medewerker 

acute interventiecardiologie is hiervoor een uitzondering, hier worden ook MBRT érs en BMH 

érs toegelaten*); 

- De student moet werkzaam zijn in de praktijk waarin de betreffende specialistische zorg 

wordt verleend (NB. Bij deelname aan de opleiding Medewerker interventiecardiologie moet 

de student werkzaam zijn in een praktijk voor Acute interventiecardiologie); 

- De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis of 

Ambulancedienst, waarbij binnen de opleidingsduur de eventueel vereiste CZO 

praktijkurennorm kan worden behaald.   

- Voor aanvang van een opleiding of deel van een opleiding is het noodzakelijk om vast te 

stellen of dit deel aansluit bij de vooropleiding en werkplek van de student; 

- De vervolgopleiding voor Medewerker Acute Interventie cardiologie is alleen toegankelijk 

voor medewerkers (verpleegkundigen, radiodiagnostisch laboranten of paramedici met een 

opleiding in de acute hulpverlening op HBO niveau*) die werken in een van de centra voor 

acute interventiecardiologie, of parallel aan module VH2 een stage va 600 uur hebben 

georganiseerd in zo’n praktijk.  

- Voor de module Ambulanceverpleegkundige geldt dat als instap eis in het voortraject een 

(CZO erkende) vervolgopleiding IC verpleegkunde, Spoedeisende hulp verpleegkunde of 

opleiding Anesthesiemedewerker met succes is afgerond, en dat het dienstverband bij een 

Ambulancedienst tenminste 24 uur per week betreft. 

- Als u twijfelt over de toelating, of u wilt deelnemen aan een gedeelte van het programma 

kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator. Wij denken graag met u mee. 

 

(* voor andere als verpleegkundige vooropleidingen dient beoordeling plaats te vinden door 

de opleidingscoördinator voordat toelating kan worden verleend.)   

 

Uitgangspunten voor het verlenen van vrijstelling 

Uitgangspunt voor het geven van vrijstellingen is telkens: het aannemelijk aantonen van (een) al 

aanwezige competentie(s). 

Een competentie kan aanwezig worden geacht als deze aan de orde is geweest in een eerdere 

opleiding en als deze in de praktijk tot uiting is gekomen. Een cijferlijst van theoretische toetsing is 

hiervoor niet altijd voldoende. Een vrijstelling kan leiden tot verkorting van de opleidingsduur. De 

gemaakte afspraken over de vrijstelling worden schriftelijk vastgelegd door de opleidingscoördinator, 

in overleg met de praktijkvertegenwoordiger/leidinggevende en de student. Het bewijs van 

vrijstelling wordt opgenomen in het portfolio.  

Voor de module KZ worden geen vrijstellingen verleend. 

 
De procedure in het kort 

1. De student stemt de aanvraag af met de leidinggevende. 

2. De student vult het aanvraagformulier in en print het uit. 

3. De student en leidinggevende ondertekenen het formulier. 

4. De student scant het formulier in en mailt het, voorzien van relevante bewijsstukken,  

naar de cursusadministratie van het Wenckebach Instituut, School of Nursing & Health  
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(minimaal 6 weken voorafgaand aan de start van de opleiding).  

5. De coördinator van de specifieke opleiding beoordeelt de aanvraag voor de vrijstelling. 

6. De opleidingscoördinator informeert de student over de uitkomst van zijn aanvraag. 

7. De student schrijft zich in voor de opleiding. 

LET OP: Vanwege de correcte aanmelding bij de CZO en de interne planning en verwerking is het 

NOODZAKELIJK  om ruim voor aanvang van de opleiding na te gaan of een CZO erkenning is gewenst 

en of vrijstellingen worden gewenst. Na 6 week voorafgaand aan de start van de opleiding worden 

geen vrijstellingsverzoeken meer in behandeling genomen. Alleen complete aanvragen worden in 

behandeling genomen. 

Wat is een vrijstelling 

Een vrijstelling is de ontheffing van de verplichting om een opleidingsonderdeel te volgen en hierover 

toetsing af te leggen.  

Wat is grond voor een vrijstelling zonder meer?  

De vrijstelling wordt verleend op grond van een bewijsstuk dat de student aanlevert. Dit betreft in de 

meeste gevallen een diploma en/of certificaat van een gevolgde opleiding met relevante inhoud. 

Wanneer het diploma en/of certificaat niet meer dan 5 jaar geleden is uitgereikt, kan een vrijstelling 

worden verleend voor een theoretisch opleidingsonderdeel. De student heeft voor de aanvraag 

toestemming nodig van de leidinggevende van de afdeling. 

Wanneer aanvragen? 

Een verzoek tot vrijstelling van een theoretisch opleidingsonderdeel dient uiterlijk 6 weken voor 

aanvang van de beoogde opleiding ingediend te worden. Aanvragen ingediend na de verstreken 

termijn worden niet behandeld. 

Hoe aanvragen? 

De aankomende student dient een schriftelijk verzoek tot vrijstelling in bij de opleidingscoördinator 

van de desbetreffende opleiding. De student maakt hiervoor gebruik van het digitale 

aanvraagformulier die op de website van het Wenckebach Instituut onder de specifieke opleiding 

staat. 

Wat vermelden in de aanvraag? 

Alleen aanvragen via de brief Aanvraag vrijstelling (website Wenckebach Instituut) worden in 

behandeling genomen. Het formulier wordt gecompleteerd door relevante bewijsstukken (diploma, 

en/of certificaat en aantoonbare werkervaring). 

Wanneer vrijstelling? 

De opleidingscoördinator beslist op basis van geleverde bewijslast of een vrijstelling wordt verleend 

voor een opleidingsonderdeel. De opleidingscoördinator beoordeelt of het bewijsmateriaal 

daadwerkelijk is afgestemd op het theoretisch opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt 

gevraagd. De opleidingscoördinator kan besluiten de beginsituatie van de student nader te 

onderzoeken. Dit kan door een theoretische instaptoets, een Proeve van Bekwaamheid of een 

portfoliogesprek of een combinatie hiervan. Hieraan zijn kosten verbonden. Het verdient sterke 

aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium een eventuele aanvraag voor vrijstelling in te 

dienen.  

Verslagen en/of werkstukken die gemaakt zijn in het kader van de opleiding mbo- of hbo-

verpleegkunde leiden niet tot vrijstellingen.  
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De aanvraag dient vergezeld te gaan van alle relevante bewijsstukken als:   

- diploma’s van CZO erkende opleidingen; 

- andere relevante diploma’s voorzien van een duidelijke omschrijving van het curriculum, 

kwalificaties en praktijkbeoordeling; 

- schriftelijke verslagen of referenties  van actuele activiteiten in de beroepspraktijk; 

- praktijkbeoordeling; 

- portfolio. 

 

Daarnaast bij de vraag tot vrijstelling op basis van niet- CZO- erkende opleidingen ook meesturen: 

- de kwalificaties van de gevolgde opleiding;  

- andere relevante diploma’s voorzien van een duidelijke omschrijving van het curriculum, 

kwalificaties en praktijkbeoordeling; 

- schriftelijke verslagen of referenties  van actuele activiteiten in de beroepspraktijk; 

- portfolio; 

- een praktijkbeoordeling waarin dit onderwerp aan de orde is gekomen.  

Vrijstellingen en het CZO 

Vrijstellingen die als gevolg hebben dat er korting van les- en/of praktijkuren plaatsvindt tot onder de 

CZO norm voor de betreffende opleiding, moeten bij aanmelding van de student bij inschrijving bij 

het CZO (dus binnen zes weken na start van de opleiding!) worden gemeld. Vrijstelling van 

praktijkuren valt onder de verantwoordelijkheid van de werkplek. Hiervoor geven we aan de praktijk 

als leidraad: er kan vrijstelling worden verleend voor de CZO verplichte praktijkuren ter grootte van: 

- evenredig met de vrijstelling van theorie uren; 

- met een minimum van 50% van de CZO verplichte praktijkuren. 

Inschrijving voor een vervolgopleiding Acute Zorg 

Inschrijving vindt plaats door het invullen van een digitaal inschrijfformulier op de website van het 

Wenckebach Instituut.  Daarvoor is het noodzakelijk een Wenckebach account aan te maken. Voor 

het aanmaken van een account zijn geen kosten verbonden. Doordat er gebruik wordt gemaakt van 

een reserveringssysteem betekent bevestiging van inschrijving niet automatisch plaatsing in de door 

u gekozen opleiding. 

Deelname aan onderdelen van het onderwijsprogramma in het kader van bij- en nascholing  

Indien een verpleegkundige in het kader van bij- en/of nascholing wil deelnemen aan een deel van 

het onderwijsprogramma is dat vaak mogelijk.  Er dient dan ruim tevoren contact te worden 

opgenomen met de opleidingscoördinator in verband met mogelijkheid tot plaatsing, aansluiting op 

de vooropleiding, en afspraken over inschrijving, toetsing en accreditatie. Het Wenckebach Instituut 

denkt graag mee om een passend traject te maken.  

Diplomering en certificering 

Als in het opleidingstraject alle verplichte toetsen hebben plaatsgevonden, en alle summatieve 

toetsen met tenminste een voldoende zijn afgesloten vindt diplomering of certificering plaats. 

Voor alle CZO erkende opleidingen wordt het diploma uitgegeven door de CZO. Het moet enige 

weken voor de beoogde diplomeringsdatum door de student worden aangevraagd bij de CZO. De 

CZO laat deze aanvraag fiatteren door de eigen werk organisatie voor het praktijkdeel, en door het 

Wenckebach Instituut voor het gevolgde theoretische gedeelte.  
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Voor niet CZO erkende opleidingen wordt het diploma uitgegeven door het Wenckebach Instituut.  

Voor los afgenomen delen van de opleiding (losse modules) wordt na voldoende beoordeling een 

certificaat afgegeven. Bij het ontbreken van een voldoende beoordeling wordt geen bewijsstuk 

afgegeven.  

  



(Verpleegkundige) vervolgopleidingen AZ Studiegids 2018-2019 Wenckebach Instituut SoNH 

 40 

10. Begripsbepalingen 
 

Curriculum 
 
 

Curriculum betekent letterlijk leerplan. Het is een methodische verdeling van 
de leerstof over vastgestelde (les)uren en leertijd. De leertijd kan variëren van 
één tot meerdere jaren, afhankelijk van de leerdoelen, leerresultaten en 
eindtermen. 
 

Eindtermen  Omschrijving van de beoogde leerresultaten. Dat wat de student moet kennen 
en kunnen aan het einde van de totale opleiding, afgeleid van een 
beroepsprofiel. Eindtermen beschrijven separaat van elkaar alle 
kennisgebieden, vaardigheden en attitudes die afgestudeerden dienen te 
beheersen. De formuleringen van eindtermen zijn richtinggevend voor de 
opbouw van een curriculum. 
 

Leerdoelen In de vakliteratuur komt men termen als outcomes, targets, doelstellingen, 
leerresultaten tegen die samen te vatten zijn onder één begrip: leerdoel.  Een 
leerdoel beschrijft concreet wat een student na afronding van een les, cursus, 
leergang of opleiding moet ‘kennen’ en ‘kunnen’. Leerdoelen helpen de docent 
bij de selectie van leermethoden, het structureren van de inhoud en het meten 
van de voortgangs- en eindresultaten. Voor de student maken leerdoelen 
inzichtelijk wat er van hem wordt verwacht, het helpt hem bij de 
studieplanning en vormgeving van persoonlijke doelen. 
 

Module Een onderwijsmodule is een hoeveelheid leerstof die in een bepaalde tijd 
wordt onderwezen. Een module vormt dus een onderwijsleereenheid met een 
aantal specifieke kenmerken:  
Een module is altijd een samenhangend deel van de leerstof. Verschillende 
vakken zijn naast elkaar geprogrammeerd vanuit een inhoudelijke samenhang. 
Een module omvat zowel een presentatie (via colleges, boeken, readers, etc.) 
als verwerking (via zelfstudie, groepswerk, e-learning, practica, etc.). 
Een module is flexibel programmeerbaar in het systeem waarvan het een 
onderdeel is (voorbeeld- of keuzemodule, is op andere plaats in het 
programma in te roosteren, door andere doelgroepen te gebruiken of is door 
het zelfstudiekarakter op een willekeurig tijdstip te volgen). 
Een module is een afgerond toetsbaar geheel.  
 

Skillslab/Skills Center Een Skillslab is een vaardigheidslaboratorium of praktijklokaal. Een Skills Center 
is een gebouw of organisatie waar meerdere Skillslabs zijn ondergebracht. Het 
Wenckebach Skills Center is de faciliteit voor interdisciplinaire en 
multidisciplinaire simulatie trainingen. 

 

 

 

 

 

  



(Verpleegkundige) vervolgopleidingen AZ Studiegids 2018-2019 Wenckebach Instituut SoNH 

 41 

Bijlage a.: Toetsplan AZ opleidingen 
 Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige (korte tranche) 

 Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Spoedeisendehulp verpleegkundige 

 Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Cardiac care verpleegkundige 

 Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Recovery verpleegkundige 

 Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Medewerker acute interventiecardiologie 

 Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Intensive care verpleegkundige (vw) 
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Overzicht voorgenomen toetsing binnen de opleiding voor Ambulanceverpleegkundige (korte 

tranche) 

 Door het WI Door de ambulance praktijk 

  M
o

d
u

le
 

K
o

rt
e

 t
ra

n
ch

e
  A

M
B

U
 

Forma-
tief 

toetscode Summatief toetscode Forma- 

tief 

toetscode Summatief toetscode 

  Vaardigheden  kennis    Verwerkingsopdracht 
na bk1 

AMA001V1 

 

  Vaardigheden 
(simulatie) 

toets  1 

 (bijeenkomst 
2) 

 AMA001PT
1 

  Verwerkingsopdracht 
na bk2 

AMA001V2 

-  

Kennis- 

toets A  

na bk3 

AMA001SA      Verwerkingsopdracht 
na bk3 

AMA001V3 

 

       Verwerkingsopdracht 
na bk4 

AMA001V4 

 

Kennis- 

toets B  

na bk5 

AMA001SB  Kennis 

toets 1 

 na bk5 

AMA001S1   Verwerkingsopdracht 
na bk5 

AMA001V5 

 

  Vaardigheden 
simulatie 
toets 2 

(bijeenkomst 
5) 

 AMA001PT
2 

 

  Verwerkingsopdracht 
na bk6 

AMA001V6 

 

Kenni- 

stoetsC  

na bk7 

AMA001SC      Verwerkingsopdracht 
na bk7 

AMA001V7 

 

       Verwerkingsopdracht 
na bk8 

AMA001V8 

 

Kennis- 

toets D  

na bk9 

AMA001SD  Kennis 

toets 2 

na bk9 

AMA001S2   Verwerkingsopdracht 
na bk9 

AMA001V9 

 

       Praktijkevaluatie 
(Praktijkassessment) 

AMA001PK1 

  Vaardigheden 
simulatie 

toets 3 

(bijeenkomst 
trauma10-12) 

 AMA001PT
3 

  Verwerkingsopdracht 
na bk10-12 

AMA001V10 

 

Kennis- 

toets E 

 na 
bk13 

AMA001SE  Kennis 

toets 3 
na bk13 

AMA001S3   Verwerkingsopdracht 
na bk13 

AMA001V11 

 

       Verwerkingsopdracht 
na bk14 

AMA001V12 

 

Kennis- 

toets F 

 na bk 
16 

AMA001SF 

 

     Verwerkingsopdracht 
na bk15 

AMA001V13 

 

   Kennis 

toets 4 
na bk17 

AMA001S4   Verwerkingsopdracht 
na bk16 

AMA001V14 

 

Kennis- 

toets G 

 na 
bk18 

AMA001SG      Verwerkingsopdracht  
bk17 

AMA001V15 

 

       Praktijkbeoordeling 
(eindassessment) 

AMA001PK2 
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Overzicht toetsing binnen de opleiding tot Spoedeisendehulp verpleegkundige 

Door het WI Door de praktijk 

 Formatief Toetscode Summatief Toetscode Formatief Toetscode Summatief Toetscode 

Module VH1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische toets AVA001D1    

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

 

 

AVA001T1 

Verwerkingsopdrachten AVA001V1 

AVA001V2 

AVA001V3 

AVA001V4 

AVA001V5 

AVA001V6 

AVA001V7 

AVA001V8 

AVA001V9 

AVA001V10 

AVA001V11 

AVA001V12 

AVA001V13 

Kennistoets 1 

 

 

AVA001S1 

Diagnostische toets AVA001D2 

Kennistoets 2 AVA001S2 

PvB* praktijk AVA001PB 

PvB* praktijk 

 

AVA001PB 

Diagnostische  toets AVA001D3  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

AVA001T2 
Kennistoets 3 AVA001S3 

Praktijkbeoordeling APA400PK1 

Module CS PvB gespreksvoering OCX201PB     Reflectieverslag OCX201V 

Module VH2 Diagnostische toets AVA400D1 

 

 

 

 

 

 

 

Theorietoets 

 

 

 

 

 

 

AVA400S 

 

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

AVA400T1 

Verwerkingsopdrachten AVA400V1 

AVA400V2 

AVA400V3 

AVA400V4 

AVA400V5 

AVA400V6 

AVA400V7 

Diagnostische toets AVA400D2 

 

Diagnostische toets AVA400D3 

 

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

AVA400T2 

SBMS-V   SBMS-V Kennistoets AAX001S     

SBMS-V Praktijktoets AAX001PT 

AOP   AOP Kennistoets AAX001S     

AOP Praktijktoets AAX001PT 

       Praktijkbeoordeling APA400PK2 

Module KZ   Kwaliteitsanalyse AKX001PN Akkoord beschrijving praktijksituatie AKX001PR   

ve
rlo

o
p

 in
 tijd
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Overzicht van toetsing binnen de opleiding tot Cardiac care verpleegkundige 

Door het WI Door de praktijk 

 Formatief Toetscode Summatief Toetscode Formatief Toetscode Summatief Toetscode 

Module VH1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische toets AVA001D1    

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

 

 

AVA001T1 

Verwerkingsopdrachten AVA001V1 

AVA001V2 

AVA001V3 

AVA001V4 

AVA001V5 

AVA001V6 

AVA001V7 

AVA001V8 

AVA001V9 

AVA001V10 

AVA001V11 

AVA001V12 

AVA001V13 

Kennistoets 1 

 

 

AVA001S1 

Diagnostische toets AVA001D2 

Kennistoets 2 AVA001S2 

PvB praktijk AVA001PB 
PvB praktijk 

 

AVA001PB 

Diagnostische toets AVA001D3  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

AVA001T2 
Kennistoets 3 AVA001S3 

Praktijkbeoordeling APA100PK1 

Module CS PvB gespreksvoering OCX201PB     Reflectieverslag OCX201V 

Module VH2   Kennistoets 1 

 

 

AVA100S1  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

 

 

 

 

 

AVA100T1 

 

 

 

 

 

Verwerkingsopdrachten AVA100V1 

AVA100V2 

AVA100V3 

AVA100V4 

AVA100V5 

AVA100V6 

AVA100V7 

AVA100V8 

AVA100V9 

AVA100V10 

AVA100V11 

Kennistoets 2 

 

 

AVA100S2 

Kennistoets 3 

 

 

AVA100S3 

 

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

AVA100T2 Casuspresentatie 

 

 

AVA100PR 

Casustoets AVA100S4 

Praktijkbeoordeling APA100PK2 

Module KZ   Kwaliteitsanalyse AKX001PN Akkoord beschrijving praktijksituatie AKX001PR   

ve
rlo

o
p

 in
 tijd
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Overzicht van toetsing binnen de opleiding tot Recovery verpleegkundige 

 

Door het WI Door de praktijk 

 Formatief Toetscode Summatief Toetscode Formatief Toetscode Summatief Toetscode 

Module VH1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische toets 

 

 

 

AVA001D1 

 

 

 

   
 
 
 
 Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 
 
 
 
 

 
 
 

 
 AVA001T1 
 
 
 

Verwerkingsopdrachten AVA001V1 

AVA001V2 

AVA001V3 

AVA001V4 

AVA001V5 

AVA001V6 

AVA001V7 

AVA001V8 

AVA001V9 

AVA001V10 

AVA001V11 

AVA001V12 

AVA001V13 

Kennistoets 1 

 

 

 

AVA001S1 

 

 

 
Diagnostische toets AVA001D2 

Kennistoets 2 

 

 

 

 

AVA001S2 
 
 
 
 

 

PvB praktijk 

 

AVA001PB PvB praktijk AVA001PB 

Diagnostische toets AVA001D3  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

AVA001T2 
Kennistoets 3 AVA001S3 

Praktijkbeoordeling APA300PK1 

Module CS PvB gespreksvoering OCX201PB     Reflectieverslag OCX201V 

Module VH2  

 

 

 

 

Scenariotraining Skills 
Center 

 

 

 

 

 

AVA300SC 

Kennistoets 1 

 

 

AVA300S1  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

 

 

 

 

 

AVA300T1  

 

 

 

 

Verwerkingsopdrachten AVA300V1 

AVA300V2 

AVA300V3 

AVA300V5 

AVA300V6 

AVA300V7 
Kennistoets 2 

 

 

AVA300S2 

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

AVA300T2 

Praktijkbeoordeling APA300PK2 

Module KZ   Kwaliteitsanalyse AKX001PN Akkoord beschrijving praktijksituatie AKX001PR   

ve
rlo

o
p

 in
 tijd
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Overzicht van toetsing binnen de opleiding tot Medewerker acute interventiecardiologie 

Door het WI Door de praktijk 

 Formatief Toetscode Summatief Toetscode Formatief Toetscode Summatief Toetscode 

Module VH1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische toets AVA001D1    

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

 

 

AVA001T1 

Verwerkingsopdrachten AVA001V1 

AVA001V2 

AVA001V3 

AVA001V4 

AVA001V5 

AVA001V6 

AVA001V7 

AVA001V8 

AVA001V9 

AVA001V10 

AVA001V11 

AVA001V12 

AVA001V13 

Kennistoets 1 

 

 

AVA001S1 

Diagnostische toets AVA001D2 

Kennistoets 2 AVA001S2 

PvB praktijk AVA001PB 

PvB praktijk 

 

AVA001PB 

Diagnostische toets AVA001D3  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

AVA001T2 
Kennistoets 3 AVA001S3 

Praktijkbeoordeling APA200PK1 

Module CS PvB gespreksvoering OCX201PB     Reflectieverslag OCX201V 

Module VH2   Kennistoets 1 

 

 

AVA200S1  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

 

 

 

AVA200T1 

 

 

 

Verwerkingsopdrachten AVA200V1 

AVA200V2 

AVA200V3 

AVA200V4 

AVA200V5 

AVA200V6 

AVA200V7 

AVA200V8 

AVA200V9 

AVA200V10 

Kennistoets 2 

 

 

AVA200S2 

  Kennistoets 3 

 

 

AVA200S3  

 

Tussenbeoordeling/feedbackgesprek 

 

 

AVA200T2 

Toets stralingshygiëne 

 

 

AVA200S4 

Casuspresentatie AVA200PR 

Praktijkbeoordeling APA200PK2 

Module KZ   Kwaliteitsanalyse AKX001PN Akkoord beschrijving praktijksituatie AKX001PR   

ve
rlo

o
p

 in
 tijd
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Overzicht van toetsing binnen de opleiding tot Intensive care verpleegkundige (volwassen patiënt)    

 Door het WI Door de praktijk 

 Summatief toetscode Formatief toetscode Summatief toetscode Formatief toetscode 

Module VH1   Respiratie toets 

diagnostisch (3 toetsen) 

AVI001D1 Verwerkingsopdrachten t.a.v. 

respiratie 

AVI001V1 Introductie gesprek. Opstellen 

werkplan  

 

 Kennistoets respiratie  AVI001S1       

   Circulatie toets 

diagnostisch (2 toetsen) 

AVI001D2 Verwerkingsopdrachten t.a.v. 

circulatie  

AVI001V2   

 Kennistoets circulatie  

 

AVI001S2   Praktijkevaluatie (minimaal 1x, waar 

nodig vaker) 

   

   Milieu interne toets 

diagnostisch (3 toetsen) 

AVI001D3 Verwerkingsopdrachten t.a.v. milieu 

interne 

AVI001V3   

 Kennistoets milieu 

interne 

AVI001S3       

       PvB praktijk  

     Praktijkbeoordeling (minimaal 1x ter 

afsluiting praktijkleerperiode, waar 

nodig vaker en eerder afnemen) 

   

Module CS         

   Proeve van Bekwaamheid 

in een gesimuleerd situatie 

OCX201PB Reflectieverslag OCX201V   

         

Module VH2 

IC volw.  

  Respiratie/ hemo toets 

diagnostisch (2 toetsen) 

AVI002D1 

AVI002D2 

Verwerkingsopdracht: 

 Respiratoir inst. pat. 

 Hemo inst. pat. 

 

AVI002V1 

AVI002V2 

Introductie gesprek. Opstellen 

werkplan  

 

 Kennistoets respiratie / 

hemo  

AVI002S1       

   Acute pat. / MOF toets 

diagnostisch (2 toetsen) 

AVI002D3 

AVI002D4 

Verwerkingsopdracht: 

 Acute opvang inst. pat. 

 Pat. met MOF 

 

AVI002V3 

AVI002V3 

  

 Kennistoets acute pat./ 

MOF 

AVI002S2   Praktijkevaluatie (minimaal 1x, waar 

nodig vaker) 

   

   Circulatie diagnostisch (1 AVI002D5   Verwerkingsopdracht  de pat. na  
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toets) thorax chirurgie 

 Kennistoets circulatie  AVI002S3       

       (FACULTATIEF) PvB praktijk  

     Praktijkbeoordeling    

Module KZ Probleem analyse AKX001PN   Akkoord beschrijving praktijksituatie AKX001PR Presentatie probleem analyse (niet 

verplicht) 
 

 

 

 

 


