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Alleen ga je sneller, samen kom je verder



Take home
• Én breed opleiden én (beginnen met) specialiseren tijdens de HBO-V

• Draag zorg voor een passende aansluiting voor deze studenten
• Toen was het heel gewoon dat…gaat niet meer op voor nu of morgen
• Studenten zijn nog mobiel / niet gevestigd! 

• Ontwikkel samen
• betrek meerdere perspectieven   
• ‘just do it’ (inplannen!) met passende methodiek (bijv. scrum)  
• ga uit van vertrouwen 
• wees eerlijk en duidelijk in je verwachtingen en (on)mogelijkheden



Verschillende paden die samen komen

Prima, wij 
haken later 
weer aan



• Docenten Windesheim en VIAA samen met IC en SEH 
verpleegkundigen Isala en collega’s UMCG Wenckebach

• Scrummen

• EPAs basis acute zorg als basis

• NLQF6 (= bachelor niveau)

Samenwerken



Samenwerken

Ontgroeven
Experimenteren (creatief 
knutselen)
Fouten maken
(Be)Discussiëren
Succes vieren (juist bij 
prototypes)



Samenwerken



Minor Acute Zorg



Minor Acute Zorg

• Leeruitkomsten
• De student draagt zorg voor de initiële opvang van de patiënt 

en diens naasten in een laag complexe context.
+ Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute 
setting

• De student organiseert de zorg en voert deze uit bij een laag 
complexe patiënt in een acute setting

• De student toont een professionele beroepshouding voor de 
acute zorg.



Tips en tops tot nu

• Niet voor elke student, dus assessment zeker handig

• Aantal studenten kreeg meteen contract aangeboden 
(logisch, maar wel meteen gestuurd richting acute zorg)

• Afdeling wil wisselend wel/ niet betrokken zijn bij selectie en 
plaatsing (tip: klik gesprek!)

• Ziekenhuisstage in ‘eigen ziekenhuis’ voor minor stage is 
praktisch onwerkbaar (tip: jaar stages, incl minor + klik 
gesprek)

•



Verschillende paden die weer samen komen



Minor Basis Acute Zorg

• Docenten Windesheim, VIAA, NHL Stenden en Hanze hogeschool 
samen met collega’s UMCG Wenckebach

• Scrum 

• KRIAS, Critical Care, Acute zorg en VVO BAZ als basis

• NLQF6 (= bachelor niveau)

• Streven naar CZO accreditatie (basis acute zorg)  



Minor Basis Acute Zorg

• Pilot februari 2022 met 20 studenten van de 4 hogescholen 

• Gezamenlijk les geven en begeleiden in regio Friesland, Groningen, 
Drenthe en kop Overijssel  

• Maaarrr…iets met stageplaatsen

• Maarrr 2) zorg voor passend vervolg voor deze studenten
• Kunnen versnellen ≠ laten versnellen  ?



Take home
• Én breed opleiden én (beginnen met) specialiseren tijdens de HBO-V

• Ontwikkel samen
• betrek meerdere perspectieven   
• ‘just do it’ (inplannen!) met passende methodiek (bijv. scrum)  
• ga uit van vertrouwen 
• wees eerlijk en duidelijk in je verwachtingen en (on)mogelijkheden

• Hoe draag je zorg voor een passende aansluiting na de opleiding 
voor deze studenten?



CZO FLEX



Entrustable Professional Activity
toe te vertrouwen professionele activiteit’

• De EPA’s maken duidelijk: 
• in welke professionele activiteiten een student bekwaam moet worden; 
• welke kennis, vaardigheden en houding en gedrag daarvoor nodig zijn. 

• VVO Basis acute zorg EPAs:  
• Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
• Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen 

de acute setting
• Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute 

setting
• Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute 

setting
• Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS)


