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Inleiding
De Opleiding Brandwonden Verpleegkundige (OBV) is een duaal leertraject. Het werken op een
brandwondencentrum vraagt specifieke kwaliteiten. Een herkenbare en eigen vorm van
beroepsuitoefening onderscheidt de gespecialiseerd verpleegkundige Brandwondenzorg van de
overige gespecialiseerde verpleegkundigen.
Het onderwijs- en examenreglement (OER) geeft inzicht in de opleiding en vormt de basis voor de
studiegids. Het document verschaft duidelijkheid over de voorwaarden voor deelname aan de
OBV, de structuur van de opleiding en het toetsbeleid.
Begrippenlijst
Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende begrippen, met daarbij een omschrijving.

Begeleidingscommissie

Bezwaar

Cesuur
Examencommissie

Gebruikersgroep

Gekoppelde werkbegeleider

Onderwijsactiviteiten

Opleidingscoördinatoren
Praktijkinstelling/praktijk

Rubric

Deze commissie bestaat uit leidinggevenden1 en opleidingsadviseurs uit
de brandwondencentra van de drie ziekenhuizen, aangevuld met de
opleidingscoördinatoren van de OBV. De begeleidingscommissie wordt
ondersteund door de Nederlandse Brandwondenstichting in de vorm
van het leveren van een voorzitter en secretariële ondersteuning
(secretariaat OBV)
Een student kan bezwaar maken tegen elke beslissing die in het kader
van de opleiding tegen de student wordt genomen, al dan niet op grond
van de voorschriften in de studiegids en/of het OER voor zover de
student rechtstreeks in zijn belang is getroffen.
Is die score van een toets die de grens vormt tussen voldoende en
onvoldoende.
De commissie ondersteunt het onderwijsbeleid van de OBV om het
eindniveau te garanderen en legt beslissingen vast ten aanzien van
bezwaar en beroep. Er zijn twee examencommissies, te weten een
examencommissie theorie en examencommissie praktijk.
Bestaat uit de opleidingscoördinatoren en de praktijkopleiders
werkzaam binnen de drie brandwondencentra en het
kinderbrandwondencentrum Beverwijk. De gebruikersgroep wordt
ondersteund door het secretariaat OBV dat gefaciliteerd wordt door de
Nederlandse Brandwondenstichting.
Een werkbegeleider die vanaf de start van de opleiding aan de student is
toegewezen. De praktijkopleider regelt de toewijzing. De gekoppelde
werkbegeleider is aanspreekpunt voor de student en andere
werkbegeleiders.
De aanwezigheid bij verplichte lesdagen, verplichte stage en
congresbezoek. Alsook de uit de lesdagen voortvloeiende
leeractiviteiten als voorbereidende en praktijkopdrachten en
afrondende Proeves.
Coördinatoren van de OBV met onderwijsbevoegdheid
Het betrokken brandwondencentrum (ziekenhuis) waarmee de student
een leer- en arbeidsovereenkomst mee is aangegaan. De student volgt
in dit ziekenhuis de beroepspraktijkvorming (BPV).
Tabel die dient als richtlijn voor een transparante en redelijk

1

In geval van het Rode Kruis Ziekenhuis betreft dit de leidinggevende van het brandwondencentrum en de leidinggevende van het
kinderbrandwondencentrum.
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Studiegids
Toets

Toets formatief

Toets summatief

Toetscommissie

Toetscyclus

Toetsmatrijs

Toetsprogramma

Voorwerkperiode

gedetailleerde beoordeling.
Het document dat de student informatie verschaft over de inhoud,
organisatie en uitvoering van de OBV.
De definitie: ‘een toets is een instrument voor het meten van iemands
gedrag in de vorm van kennis en inzicht, vaardigheden en/of
houdingen’.
Toets gericht op de voortgang.
Toets heeft als doel het leveren van informatie voor het leerproces
zowel voor student als opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders.
Het geeft informatie over de vorderingen van de student in het
leerproces, maken hiaten zichtbaar. Ze bieden handvaten om het
(praktijk)onderwijs te sturen.
Toets gericht op een eindoordeel ook wel certificerend genoemd. Toets
heeft als doel een uitspraak te doen over het niveau van de student in
termen van voldoende of onvoldoende. De toetsing is gericht op
certificering, selectie of classificatie. Een summatieve toets kan ook een
formatieve functie hebben.
Is een taak van de gebruikersgroep. De toetscommissie heeft de
verantwoordelijkheid voor het hele toetsbeleid in de OBV. De
gebruikersgroep is deskundig op het gebied van het ontwerpen van
toetsing.
Een model om het toetsproces zo in te richten dat er een gestroomlijnd
werkproces is, waarbij alle betrokkenen hun werk effectief kunnen
doen.
Een tabel waarin voor één bepaalde toets wordt aangegeven hoe de
vragen over de leerdoelen worden verdeeld, wat de moeilijkheidsgraad
is van de vragen en hoeveel punten hiermee behaald kunnen worden.
Is een bewuste en beargumenteerde combinatie van toetsvormen en
toetsdoelen die passend zijn bij de kwalificaties en opbouw van de OBV,
gekoppeld aan de praktijksituatie.
De periode voorafgaand aan de start van de OBV. De student is wel
werkzaam in een brandwondencentrum van de betrokken ziekenhuizen.
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Hoofdstuk 2. Omschrijving van de opleiding
Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) bestaat uit verschillende onderdelen en mag als een
contract tussen de opleiding en de student worden gezien. De rechten en de verplichtingen voor
beide partijen worden in het document beschreven. Het OER is maximaal één curriculum geldig.
Ieder curriculum wordt het reglement, indien nodig, herzien en opnieuw vastgesteld om de
actualiteit van het curriculum te borgen en aan geldende richtlijnen aan te passen.

2.1

Onderwijsvisie OBV – ziekenhuizen

De OBV is ontstaan vanuit een intentieverklaring tussen de drie ziekenhuizen waarbinnen de
brandwondencentra zijn ondergebracht, te weten het:
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Martini Ziekenhuis, Groningen
De drie ziekenhuizen werken intensief samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en
innovatie. Het Maasstad Ziekenhuis, het Rode Kruis Ziekenhuis en het Martini Ziekenhuis noemen
zichzelf lerende organisaties. Om deze doelstelling te realiseren hanteren de instellingen het
concept van een “lerende organisatie”, waarbij het belangrijk is dat medewerkers zich kunnen
ontplooien. Ontwikkelen gaat verder dan het aanleren van kennis, houding en vaardigheden.
Medewerkers in een lerende organisatie zien het als voorwaarde om te (blijven) ontwikkelen en te
reflecteren op eigen ontwikkeling. Juist door deze bewustwording is er ook de bereidheid om in
zichzelf en de organisatie te investeren.
Uitgangspunten
Ambitieus studieklimaat
In het leerproces wordt de student door spanning tussen het bestaand en het volgend
competentieniveau te creëren uitgedaagd, waardoor studenten in het verleggen van grenzen
worden geprikkeld. De praktijk van het brandwondencentrum is de basis waaraan uitdagende en
betekenisvolle opdrachten worden ontleend. Binnen het beroepsgerichte curriculum kunnen
studenten in overleg met de opleidingscoördinatoren een deel van het onderwijs zelf invullen om
tot verbreding/verdieping van het programma te komen. In het studieklimaat worden aan de
inspanningen van de student kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld, vastgelegd in
begeleidings- en beoordelingsformulieren.
De waarde(n)volle professional
De OBV leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter
discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en
met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de brandwondenzorg.
De student is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied en is door
onderzoek vaardigheden voor de toekomst in de steeds veranderende beroepspraktijk
geprepareerd. De student leert kansen zien en weet deze te benutten, kan innoveren en neemt
initiatief mede door werkbegeleiders gestimuleerd.

Studentbegeleiding op maat

7

De student zal het (zelfsturende) onderwijs met het ‘leren leren’ concept combineren. De student
ontvangt in het theoretisch deel ondersteuning van de opleidingscoördinatoren, in het
praktijkdeel van praktijkopleiders en in de dagelijkse praktijk van de werkbegeleiders. De student
is zelf verantwoordelijk voor het leerproces en werkt en leert zelfstandig, maar kan altijd een
beroep op werkbegeleiders en de praktijkopleider doen.
De student krijgt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare
ontwikkelingsgerichte feedback op de prestaties De structuur is vastgesteld, maar de mate van
coaching kan per student verschillen.
De student wordt formatief en summatief beoordeeld, beide onderdelen bepalen of een student
uiteindelijk de opleiding behaald.
Hoge kwaliteit van onderwijs
Om met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken is de OBV bezig met
een landelijke accreditatie met het College Zorg Opleidingen2. De opleiding is voor het
Kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd. Een nauwe samenwerking met de Verenigde
Samenwerkende Brandwondencentra Nederland3 op het gebied van EBP en lesinhoud, gekoppeld
aan wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het doen van onderzoek. De OBV handhaaft en
verbetert continue de onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers en de
student is het vertrekpunt voor kwaliteit. De opleidingscoördinatoren vormen naast de
inhoudsdeskundigen die de lessen verzorgen, de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding.
Beide partijen zijn vakbekwaam en didactisch onderlegd.

2.2

Leerklimaat

Het leren vindt voor het overgrote deel in de beroepspraktijk plaats. Het is belangrijk dat hier een
sfeer van respect en vertrouwen heerst en dat de student zich welkom en veilig voelt, waardoor er
aan het veilige leerklimaat wordt bijgedragen. Het borgen van het veilige leerklimaat vraagt
continue aandacht van het brandwondenteam.
Het leerklimaat bestaat uit diverse onderdelen, zoals het durven aanspreken, eigenaarschap,
flexibiliteit, innovatie en samenwerken. Het meten van het leerklimaat wordt op afdelingsniveau
aangeraden en geeft input voor werkbegeleiders om het leer- en begeleidingsproces te
optimaliseren.

2.3

Beroepscompetenties – eindtermen

De eindtermen van de opleiding tot brandwondenverpleegkundige staan in het Beroepsdeelprofiel
voor de gespecialiseerd verpleegkundige in de brandwondenzorg beschreven (2016)4.

De competentiegebieden zijn in dit beroepsprofiel als volgt uitgewerkt:
2

Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen.
Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke
erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg
gewaarborgd is.
3
De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) is hét nationale kenniscentrum op het gebied van
brandwondenonderzoek en brandwondenzorg. Internationaal staat de VSBN bekend als The Association of Dutch Burn Centers (ADBC).
4
Bron: https://obv.brandwondenstichting.nl/
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1.
2.
3.
4.

Vakinhoudelijk handelen: de verpleegkundige als zorgverlener;
Communicatie: de verpleegkundige als communicator;
Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner
Kennis en wetenschap: de verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar de laatste
stand van de wetenschap;
5. Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar;
6. Organisatie: de verpleegkundige als organisator;
7. Professionaliteit en kwaliteit: de verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar.

De brandwondenzorg heeft raakvlakken met onder meer:
De intensive care en de spoedeisende hulp, vanwege het spoedeisende karakter van de
brandwondenzorg;
Specifieke wondzorg, omdat wondzorg een belangrijk onderdeel van de zorg is;
Kinderverpleegkunde en geriatrie, omdat kinderen en ouderen relatief
oververtegenwoordigd zijn binnen de patiëntenpopulatie;
Revalidatieverpleegkunde, omdat de revalidatiefase een belangrijke fase is binnen de
gehele keten brandwondenzorg;
Psychiatrisch verpleegkundige, de psychiatrische patiënt is vertegenwoordigd als
patiëntencategorie;
Dialyse en oncologie, vanwege de langdurige relatie die moet worden opgebouwd met de
patiënt en zijn naasten en vanwege de psychosociale zorg die daarbij van belang is.
De modules van de opleiding bevatten diverse thema’s uit alle bovenstaande aandachtsgebieden
(Bijlage I Competentiegebieden OBV).
In een BWC werken verpleegkundigen op verschillende niveaus. Het team kan uit ICverpleegkundigen en kinderverpleegkundigen (wel of niet met OBV-aantekening),
brandwondenverpleegkundigen en verpleegkundigen zonder specialisatie bestaan. Het team staat
voor de uitdaging om samen de brandwondenzorg uit te voeren, ieder binnen hun eigen domein.
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Hoofdstuk 3. Opbouw OBV – studieprogramma
De opleiding bevat een theorie- en een praktijkcomponent.

3.1

Inrichting opleiding

Theoriecomponent
De theoriecomponent wordt door de gebruikersgroep onder verantwoording van de
begeleidingscommissie verzorgd. In de begeleidingscommissie zijn de drie opleidingsinstituten
(Maasstad Academie, afdeling opleidingen RKZ en de Martini Academie) vertegenwoordigd (Zie
H7).
De theoriecomponent vindt plaats in de drie ziekenhuizen en op centrale locaties in Nederland.
De inhoud en de eindtermen van de OBV zijn rechtstreeks aan het Beroepsdeelprofiel van de
gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg (2016) gekoppeld.
Praktijkcomponent
De praktijkcomponent wordt door praktijkopleiders en werkbegeleiders vanuit de drie
ziekenhuizen onder verantwoording van de begeleidingscommissie verzorgd.
De praktijkcomponent wordt in het ziekenhuis waar de student werkzaam is gevolgd, tenzij dit
voor de opleiding anders is vermeld.
Fasen in de opleiding richting zelfstandigheid
De gehele opleiding is grofweg te verdelen in praktijkleerperiode (PLP) 1 en PLP 2. PLP 1 is gericht
op de basisvaardigheden die in de brandwondenzorg nodig zijn.
Naast de vakinhoudelijke basisvaardigheden wordt aandacht aan de methodiek van het klinisch
redeneren, Evidence Based Practice en vaardigheden om het leerproces te ondersteunen besteed.
In PLP 2 wordt op de vitaal bedreigde brandwondenpatiënt en de specifieke doelgroepen in de
brandwondenzorg ingezoomd. De student zal meer gaan werken in de complexe
brandwondenzorg. Gedurende de hele opleiding wordt vak inhoud, gedrag en leerproces
gecoacht en geëvalueerd. Uiteindelijk moet de student laten zien dat hij/zij als minimaal
gevorderd beginner de brandwondenzorg kan uitoefenen en ontwikkeld is in gedrag en
leerproces.
De te leren vaardigheden zijn in de thema’s per module verwerkt en onder te verdelen in:
Cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld interpreteren, analyseren en beslissen;
Psychomotorische vaardigheden, bijvoorbeeld het uitvoeren van een handeling;
Interactieve vaardigheden, bijvoorbeeld het communiceren met patiënten en hun naasten
en het samenwerken met andere disciplines;
Reactieve vaardigheden, bijvoorbeeld mensen en gebeurtenissen tegemoet treden vanuit
een beroepshouding.
Op elk van de vier terreinen kan onderscheid in reproductieve (standaard en
handelingsvoorschriften) en productieve vaardigheden (nieuwe oplossingen voor nieuwe
problemen) worden gemaakt.
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De vaardigheden zijn tot een uitwerking in de praktijkopdrachten samengebracht.
De theorie wordt per module op: feitelijke kennis (het herkennen en zich herinneren van feiten),
begripsmatige kennis (inzicht en handelingsprincipes en kennis op toepassingsniveau
aangeboden en getoetst.

3.2

Tijdlijn – moduleverdeling

De algemene indeling van de OBV modules is in een tijdlijn vastgelegd. De startdatum van een
nieuw curriculum varieert en wordt in overleg met de begeleidingscommissie
bepaald.

Volgorde modules
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de begeleidingscommissie en de
gebruikersgroep om aan te geven in welke volgorde de modules worden gegeven.
Het is toegestaan om te starten met een volgende module, indien de voorgaande module nog niet
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volledig en met voldoende resultaat is afgerond, mits de opleidingscoordinatoren in
samenspraak met de praktijkopleiders hiertoe anders beslissen.
Geldigheidsduur modules
Behaalde afgeronde modules blijven één opvolgend curriculum geldig om te komen tot een
volledig OBV diploma is. Na twee curricula dienen alle modules met bijbehorende voorwaarden
met een voldoende te zijn afgerond.
Los gevolgde en afgeronde modules worden als bij- en nascholing gezien.
De geldigheidsduur voor een vrijstelling van een module blijft één opvolgend curriculum
geldig
Indien er sprake is van verlenging, dan blijft de behaalde theoretische toets geldig tot en
met de einddatum van de verlenging.

3.3

Algemene eisen, boventalligheid en studiebelasting

Toepassingsgebied
De regels, zoals beschreven in het OER, worden door de begeleidingscommissie vastgesteld. Het
OER is in combinatie met de studiegids leidend voor de OBV.
Voorwaarden arbeidscontract
Wil een student uiteindelijk een geaccrediteerd diploma ontvangen, dan zal de student een
minimale arbeidsovereenkomst van 24 uur in een brandwondencentrum moeten hebben.
Afwijkingen in arbeidscontract en/of leerovereenkomst
Indien een student van de voorwaarden afwijkt, heeft de student geen recht op een OBV diploma.
Behaalde onderwijseenheden kunnen dan als bij-/nascholing worden .
Indien een gevolgde theoriemodule niet met een theorietoets,
praktijkopdrachten en een afrondende Proeve van bekwaamheid wordt afgerond, ontvangt de
student geen certificaat.
Voorwerken
De praktijk (leidinggevende brandwondencentrum) bepaalt welke voorwerkperiode wordt
gehanteerd. Om voor de opleiding OBV te worden toegelaten dient er minimaal 2 maanden in een
brandwondencentrum te worden voorgewerkt. Indien er een voorwerkperiode is gehanteerd van
minder dan 4 maanden, kan er geen beroep op vrijstellingen voor zowel theorie als praktijk
worden gedaan.
Uitzonderingen kunnen zijn:
Eerder werkzaam in een ander erkend brandwondencentrum, minder dan vijf jaar geleden,
zijn geweest.
In het jaar voorafgaand aan het starten met de opleiding OBV: tijdelijke periodes hebben
gewerkt in een brandwondencentrum (bv. als inval- vakantiekracht)
Boventalligheid
Ook bepaald de praktijk (leidinggevende brandwondencentrum) of er mogelijkheden zijn om in
de eerste leerperiode boventallig te zijn geroosterd. Het primaire leerproces van de student is
zodoende optimaal gegarandeerd, indien er voor zowel student als werkbegeleider geoormerkte
tijd is. Het ontwikkelingsgerichte leerproces is minder afhankelijk van externe factoren als
patiëntenaanbod en andere processen. Boventalligheid kan in combinatie met samenwerken met
een werkbegeleider een stimulerende impuls zijn voor het bieden van een veilig leerklimaat.
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Studiebelasting
De totale studiebelasting voor de OBV (2176 uur) is bepaald aan de hand van de duur en inhoud
van vergelijkbare CZO opleidingen.
De studiebelasting is gebaseerd op:
De docent begeleide uren
De praktijkuren
Uren te voorbereiding lesdagen
Theorietoetsen
Uitvoeren praktijkopdrachten
Bij de ontwikkeling van de OBV spreken we van een verhouding van 20% theorie en 80%
praktijkuren. De studiebelasting voor één module dag (inclusief de uitwerking in de praktijk)
bedraagt 100 uur. In de studiegids staat schematisch de studiebelasting gekoppeld aan het
arbeidscontract weergegeven.

3.4

Stage en congresbezoek

In de loopduur van OBV is het verplicht aan een aantal stagemomenten deel te nemen:
BWC: Iedere student plant minimaal één tweedaagse stage in een ander
brandwondencentrum in Nederland. Uitzonderingen worden altijd met de leidinggevende
van het eigen centrum overlegd.
Verpleegkundigen BWC RKZ: Studenten van het BWC RKZ lopen wisselend stage op het
kinderbrandwondencentrum of op het algemene brandwondencentrum als op de
kinderafdeling wordt gewerkt. De studenten lopen gedurende de opleiding 5-10 dagen
mee op een IC kamer.
Verpleegkundigen BWC Maasstad ziekenhuis:
 5 dagen stage op de kinderafdeling
 5-10 dagen stage op de IC BWC
Optioneel tijdens de OBV en altijd in overleg met leidinggevende zijn er stage mogelijkheden
voor:
Verpleegkundigen met IC opleiding RKZ: oriënterende stage op de kinderIC van
bijvoorbeeld het Amsterdam UMC locatie AMC
Verpleegkundigen met IC opleiding Martini Ziekenhuis of Maasstadziekenhuis:
oriënterende stage op de kinderIC van bijvoorbeeld het UMCG of het Sophia
kinderziekenhuis.
Kinderafdeling: een oriënterende stage op de algemene kinderafdeling.
Polikliniek Brandwonden: een oriënterende stage in het kader van de nazorg.
De voorwaarden staan in de studiegids beschreven en zijn zichtbaar op de website OBV5.

3.5

Aanwezigheidsplicht en verzuim

Voor alle onderwijsactiviteiten in de OBV geldt een aanwezigheidsplicht.
De onderwijsactiviteiten van de OBV worden buiten de reguliere schoolvakanties in Nederland,
bepaald door de rijksoverheid gepland. De student kan geen vakantie aanvragen tijdens deze
dagen. Er mag in maximaal 10% van de lesdagen worden gemist, mits er sprake is van
5

https://obv.brandwondenstichting.nl/ (inlogcode vereist)
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geoorloofd verzuim. Als er een lesdag wordt gemist, is voor de afronding van de thema’s/module
het maken van vervangende opdracht(en) verplicht. De student is zelf verantwoordelijk voor het
verzamelen van de theorie van de gemiste onderwijsactiviteiten.
Onder geoorloofd verzuim (volgens CAO ziekenhuizen) wordt verstaan:
Ziekte
Geboorte van een eigen kind
Ophalen van een adoptiekind
Een religieuze verplichting
Een huwelijk
Een uitvaart
Om geoorloofd verzuim van lesdagen toe te staan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
Ziekte moet dezelfde dag bij het secretariaat OBV en de leidinggevende van desbetreffend
ziekenhuis zijn gemeld
Bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet het secretariaat OBV
en de leidinggevende van desbetreffend ziekenhuis van tevoren worden geïnformeerd
Voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het secretariaat OBV en de
leidinggevende van desbetreffend ziekenhuis vooraf toestemming geven.
Meenemend in het proces:
Bij (dreiging van) het overschrijden van de vastgestelde norm beoordeelt de
opleidingscoördinator, praktijkopleider en leidinggevende van de student of het verzuim
gevolgen heeft. Hiervoor gelden een aantal criteria: de mate van overschrijding, de mate
waarin leerdoelen al behaald zijn, hoe het staat met het leerproces van de student, de
periode die rest om alle doelen te behalen en indien van toepassing de richtlijnen van het
College Zorg Opleidingen (CZO).
Opleidingscoördinator/praktijkopleider/leidinggevende van de student nemen contact
met elkaar op en bespreken de maatregelen, zoals vervangende opdrachten, wijzigingen
leerperiode, verlenging van de opleiding of (tijdelijk) stopzetten van de opleiding.
De opleidingscoördinator en de leidinggevende van de student leggen de maatregel voor
aan de begeleidingscommissie.
De begeleidingscommissie bekrachtigt de maatregel. Het secretariaat OBV stelt de student
schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregel en legt dit vast in het digitale dossier
van de student.
Als de student onderwijsactiviteiten verzuimt zonder opleidingscoördinator,
praktijkopleider en leidinggevende hier vooraf van in kennis te stellen en zonder een naar
het oordeel van de opleider of leidinggevende geldige reden, wordt dit verzuim als
ongeoorloofd aangemerkt.
Bij ongeoorloofd verzuim tijdens de lesdagen, neemt de opleidingscoördinator contact op
met de leidinggevende van het betreffende ziekenhuis.
Herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim kan aanleiding zijn tot het voortijdig beëindigen van
de opleiding.
Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, neemt uiteindelijk de begeleidingscommissie
een besluit met passende maatregelen, rekening houden met het geldende
ziekenhuisbeleid van de betreffende student.
De student kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing door een beroepsprocedure op te starten
bij de examencommissie . De procedure wordt in hoofdstuk 9 beschreven.
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3.6

Verlenging opleiding

De opleidingsduur is in principe door het CZO bepaald. De beginsituatie, de eigen
mogelijkheden van de student voor het afronden van het leerproces en de richtlijnen wat betreft
de duur als gesteld door het CZO, is voor de student maatgevend.
Bij een langdurige onderbreking (langer dan vier aaneengesloten werkweken) van de
praktijkleerperiode of bij het ontbreken van continuïteit van het leerproces zal in overleg met de
leidinggevende en de praktijkopleider een passende maatregel worden getroffen om niet
behaalde leerdoelen alsnog te halen. Een verlenging van de praktijkleerperiode kan hieruit
voortkomen.
Verlenging kan gegeven worden bij:
Overschrijding verzuimdagen van onderwijsbijeenkomsten;
Overschrijding aantal onderbrekingsdagen tijdens praktijkleerperiode;
Kwalificatie onvoldoende voor praktijkopdrachten na 1 herkansing;
Kwalificatie onvoldoende voor proeve(s) van bekwaamheid na 1 herkansing.
Verlenging zal plaatsvinden bij:
Het niet behalen van de leerdoelen per module;
Het niet behalen van de kwalificaties voor de eindbeoordeling;
Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, waarbij verlening van de opleiding de
passende maatregel is.
Verlenging is slechts éénmaal mogelijk en gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende,
de praktijkopleider en de opleidingscoördinatoren. De duur van de verlenging bedraagt ongeacht
het aantal uren dienstverband, maximaal zes maanden. Wanneer op voorhand kan worden
aangetoond dat verlenging niet zal leiden tot afronding van de opleiding kan hiervan worden
afgezien. De student beëindigd dan de opleiding. Bij verlenging of beëindiging van de opleiding
moet de student dit bij het CZO aangeven.
De afspraken rond de verlenging worden vastgelegd door het secretariaat OBV en opgenomen in
het dossier van de student.
De student kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing door een beroepsprocedure op te starten
bij de examencommissie . De procedure wordt in hoofdstuk 9 beschreven.

15

Hoofdstuk 4. Vrijstellingenbeleid op basis van EVC
De student kan in het bezit zijn van competenties, behaald tijdens een andere opleiding of door
langere tijd werkzaam te zijn op het brandwondencentrum voorafgaand aan de opleiding.
De student kan onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen aanvragen. De voorwaarden voor een
EVC zijn afhankelijk van de eindtermen van de OBV die worden vergeleken met de kwaliteit van
het aangeleverde product van de student.
Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om een opleidingsonderdeel te volgen en
hierover toetsing af te leggen. Vrijstellingen kunnen worden verkregen op verzoek van de
student, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het vrijstellingenbeleid richt zich op de
competenties die iemand bezit en die in vrijstellingen vertaald kunnen worden. Om tot vrijstelling
te komen wordt van de student verwacht dat zij verschillende kennisaspecten en vaardigheden
gerelateerd aan het Beroepsdeelprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige
brandwondenzorg (2016) kan toepassen om verantwoord te kunnen handelen in die specifieke
beroepssituaties. Het principe bij het verlenen van vrijstellingen is gebaseerd op het herkennen
van eerder verworven competenties in de brandwondenzorg, waardoor het individuele
beginniveau per student kan verschillen.
N.B.
Het specifieke karakter van het verplegen van de brandwondenpatiënt laat over het
algemeen weinig ruimte over voor volledige vrijstelling van modules.

4.1 Beleid CZO
Het CZO heeft het volgende beleid ten aanzien van vrijstellingen en eerder verworven
competenties (EVC) vastgelegd:
Vrijstellingen op basis van EVC’s moeten voorafgaand aan de opleiding bij het CZO
worden gemeld.
Gedurende het opleidingstraject is het niet meer mogelijk om vrijstellingen te melden
en/of de opleidingsduur te verkorten.
Het ziekenhuis (BWC) is verantwoordelijk voor de vermelding van het aantal klokuren
dat de student voor een praktijkcomponent is vrijgesteld.
Het opleidingsinstituut (via begeleidingscommissie en gebruikersgroep) is
verantwoordelijk voor de vermelding van het aantal klokuren dat de student voor de
theoriecomponent is vrijgesteld.
Een student mag voor maximaal 80% van de minimale praktijkuren voor de
praktijkcomponent van de opleiding worden vrijgesteld.
Een student mag 100% voor de theoriecomponent van de opleiding worden vrijgesteld.
Een voorwerkperiode mag, indien dit een getoetst onderdeel van de EVC-procedure is,
leiden tot vrijstellingen in het opleidingstraject.
Een gediplomeerde die de opleiding heeft afgerond zonder CZO-diploma kan zich niet bij het
CZO aanmelden voor dezelfde opleiding met vrijstellingen als deze opleiding reeds is voltooid
bij dezelfde zorginstelling en theorieaanbieder.
Dit geldt niet wanneer het een gefuseerde instelling betreft en de gediplomeerde de opleiding
heeft gedaan voor de fusie en in een instelling die voorafgaand aan de fusie niet in staat was
zelfstandig op te leiden volgens de CZO-eisen.
Aandachtspunten:
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Sinds 2015 wordt door het CZO de theorie- en de praktijkcomponent apart erkend, daardoor
ontstaat er een verschuiving van de rollen en verantwoordelijkheden. De Kwaliteitsopdracht in de
OBV is een gecombineerde theorie- en praktijkopdracht. Er kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling
gegeven worden voor de opdracht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht
ligt bij de leidinggevende, de opleidingscoördinatoren en de praktijkopleiders. Dit geldt dus ook
voor het verlenen van de vrijstelling voor de opdracht.
Het beoordelen van een vrijstelling voor de praktijk gebeurt in de praktijk zelf, door de
praktijkopleider en de leidinggevende van betreffende BWC. De rol van de
opleidingscoördinatoren is adviserend.
Overigens is het van belang de communicatie met de student over de vrijstelling vast te leggen
alsmede de afweging een vrijstelling te verlenen of niet. Een audit vanuit het CZO kan hier
navraag naar doen.
Vrijstellingen die als gevolg hebben dat er korting van les- en/of praktijkuren plaatsvinden tot
onder de CZO norm voor de OBV (zie studiegids hoofdstuk 1.7 schema 2) moeten bij aanmelding
van de student bij het CZO worden vermeld.
Vrijstellingen aantonen
In de theorie: De student is in het bezit van een CZO erkende gespecialiseerde
vervolgopleiding;
In de theorie: De student is in het bezit van deelcertificaten van modules van de OBV die
maximaal één curriculum ervoor zijn behaald. Samenvoeging van de deelcertificaten kan
leiden tot het behalen van de volledige opleiding OBV;
In de praktijk: de student heeft ruime (voor)werkervaring in een erkend
brandwondencentrum en voldoet aan de minimale eis van een contract van 24-uur.
Vastleggen vrijstellingen
De gemaakte afspraken over de vrijstelling (theorie en/of praktijk) worden door de
leidinggevende, de opleidingscoördinator en/of de praktijkopleider schriftelijk vastgelegd en door
de begeleidingscommissie geaccordeerd. Het bewijs van vrijstelling, opgesteld door het
secretariaat OBV, wordt in het dossier van de student opgenomen.
De praktijkopleider en de leidinggevende van het BWC geven in samenspraak met de
opleidingscoördinatoren aan voor hoeveel praktijkuren er vrijstelling wordt verleend.

4.2

EVC traject – theoriecomponent

De student dient een verzoek tot vrijstelling theorie in via het aanvraagformulier vrijstellingen, te
vinden op de website OBV.
De opleidingscoördinatoren kunnen op verzoek van de student, vrijstelling verlenen voor een
theoriedeel van de opleiding. De student krijgt een individueel opleidingstraject opgesteld en
wordt via het secretariaat OBV vastgelegd en opgenomen in het dossier van de student.
Specifiek
Een verzoek tot vrijstelling van een theoretisch opleidingsonderdeel dient uiterlijk 8 weken voor
aanvang van de opleiding bij de opleidingscoördinatoren ingediend te worden. Aanvragen
ingediend na de verstreken termijn worden niet door de opleidingscoördinator behandeld.
De aanvraag dient vergezeld te gaan met alle relevante bewijsstukken (niet ouder dan 3 jaar als
het gaat om eerder gevolgde gespecialiseerde vervolgopleidingen).
Vrijstelling op basis van een CZO gevolgde opleiding:
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Diploma’s van CZO erkende opleidingen, voorzien van een duidelijke omschrijving van
eindtermen, kwalificaties en praktijkbeoordeling
Schriftelijke verslagen of referenties van actuele theoretische producten. Een cijferlijst van
een theoretische toetsing is hiervoor niet voldoende.
Verantwoording van de ontvangen theorie
Portfolio
Vrijstelling op basis van een niet CZO gevolgde opleiding:
Diploma’s van afgeronde opleidingen, voorzien van een duidelijke omschrijving van
eindtermen, kwalificaties en praktijkbeoordeling
Schriftelijke verslagen of referenties van actuele theoretische producten. Een cijferlijst van
een theoretische toetsing is hiervoor niet voldoende.
Beoordeling van de theorie
Portfolio
Procedure aanvraag vrijstellingen voor theoriegedeelte
De student stemt de aanvraag met de praktijkopleider af.
De student vult het digitale aanvraagformulier vrijstelling op de website OBV in en print
het uit.
De student scant het ondertekende formulier en mailt het formulier –voorzien van
relevante bewijsstukken- naar het secretariaat OBV (minimaal 8 weken voorafgaand aan
de start van de opleiding).
De opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders beoordelen gezamenlijk de aanvraag
voor vrijstelling.
Het secretariaat OBV deelt de schriftelijk uitkomst van de aanvraag mee aan de student,
de leidinggevende en de praktijkopleider van het BWC.
Bij toekenning van de vrijstelling ondertekenen student, praktijkopleider en
leidinggevende het aanvraagformulier.
De student vervolgt de verdere inschrijfprocedure CZO en dient dit aanvraagformulier zelf
in bij het CZO.
De vrijstellingsprocedure moet voordat de leerovereenkomst wordt getekend zijn
afgerond.
De student kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing door een beroepsprocedure op te starten
bij de examencommissie . De procedure wordt in H9 beschreven.

4.3

EVC traject – praktijkcomponent

De student dient een verzoek tot vrijstelling praktijk in via het aanvraagformulier vrijstelling op
de website OBV. De leidinggevende en de praktijkopleiders kunnen op verzoek van de student,
vrijstelling voor een praktijkdeel van de opleiding verlenen.
De student krijgt een individueel opleidingstraject opgesteld en wordt via het secretariaat OBV
vastgelegd en opgenomen in het dossier van de student.
Specifiek
Een verzoek tot vrijstelling van een praktijkdeel dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de
opleiding bij de praktijkopleider en leidinggevende te worden ingediend.
Aanvragen ingediend na de verstreken termijn worden niet door de praktijkopleider en
leidinggevende behandeld. Er kan advies bij de opleidingscoördinatoren worden gevraagd.
De aanvraag dient met alle relevante bewijsstukken te worden gedaan (niet ouder dan 3 jaar).
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Vrijstelling op basis van een CZO gevolgde opleiding:
Diploma’s van CZO erkende opleidingen, voorzien van een duidelijke omschrijving van
eindtermen, kwalificaties en praktijkbeoordeling
Schriftelijke verslagen of referenties van actuele activiteiten in de beroepspraktijk
Praktijkbeoordeling
Portfolio
Vrijstelling op basis van een niet-CZO gevolgde opleiding:
Diploma’s van afgeronde opleidingen, voorzien van een duidelijke omschrijving van
eindtermen, kwalificaties en praktijkbeoordeling
Schriftelijke verslagen of referenties van actuele activiteiten in de beroepspraktijk
Portfolio
Een praktijkbeoordeling waarin de competenties aan de orde zijn gekomen.
Bewijslast vrijstelling praktijkuren
Bewijslast kan tot stand komen door portfoliogesprek(ken) waarin bewijslast voor betreffende
competenties wordt verzameld. De competenties zijn beschreven in de thema’s en
praktijkopdrachten van een module. Indien de portfoliogesprekken niet voldoende duidelijkheid
opleveren kan besloten worden in overleg met alle betrokkenen, tot een proeve van
bekwaamheid. Aanvullende optie is het in kaart brengen van competenties in relatie tot het OBV
curriculum, door de praktijkopdrachten uit te werken en te laten beoordelen door de
praktijkopleider. Bij voldoende bewijslast kan vrijstelling worden verleend voor een module.
In het digitale portfolio neemt de student het geaccordeerde aanvraagformulier vrijstellingen en
bewijslast op.
Richtlijn bij vrijstelling praktijk
De uitwerking van de werkervaring tijdens de voorwerkperiode, de praktijkopdracht(en) en/of
Proeves in de oude context zijn geheel of gedeeltelijk in de (nieuwe) context conform de
eindtermen (CZO) toe te passen.
De praktijk kan:
Een volledige vrijstelling geven:
Dit is het geval wanneer de uitkomsten van de oorspronkelijke opdracht één op één van
toepassing zijn in de huidige praktijksituatie tijdens de OBV.
Een gedeeltelijke vrijstelling geven:
Dit is het geval wanneer de uitkomsten van de oorspronkelijke opdracht slechts
gedeeltelijk van toepassing zijn in de huidige praktijksituatie tijdens de OBV.
Procedure aanvraag vrijstellingen voor praktijkgedeelte
De student stemt de aanvraag met praktijkopleider af.
De student vult het digitale aanvraagformulier vrijstelling op de website OBV in en print
het uit.
De student scant het ondertekende formulier en mailt het formulier –voorzien van
relevante bewijsstukken- naar het secretariaat OBV (minimaal 8 weken voorafgaand aan
de start van de opleiding).
De leidinggevende en praktijkopleider beoordelen de aanvraag voor vrijstelling. Zij
kunnen advies inwinnen bij de opleidingscoördinatoren. Het secretariaat OBV deelt de
schriftelijk uitkomst van de aanvraag mee aan de student, de leidinggevende en de
praktijkopleider van het BWC.
Indien gedeeltelijke vrijstelling wordt gegeven, maakt de student een werkplan hoe er voldaan
gaat worden aan de ontbrekende competentiegebieden. De praktijkopleider accordeert het plan,
na eventuele advisering door de opleidingscoördinatoren. De student stuurt dit werkplan naar de
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opleidingscoördinatoren van de OBV.
Bij toekenning van de vrijstelling ondertekenen student, leidinggevende BWC en
praktijkopleider het aanvraagformulier.
De student vervolgt de verdere inschrijfprocedure CZO en dient dit aanvraagformulier zelf
in bij het CZO.
De vrijstellingsprocedure moet voordat de leerovereenkomst wordt getekend zijn
afgerond.
De student kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing door een beroepsprocedure op te starten
bij de examencommissie. Voor de procedure zie hoofdstuk 9.
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Hoofdstuk 5. Inschrijfprocedures
Het betreffende ziekenhuis is verantwoordelijk voor de sollicitatie- en inschrijfprocedure voor de
opleiding.

5.1 Toelatingseisen
Voordat de student start met de OBV, moet aan een aantal procedures zijn voldaan.
Om toegelaten te worden voor de OBV dient de student:
In het bezit te zijn van minimaal een diploma A-verpleegkunde of het diploma MBO-V of
HBO-V;
Ingeschreven te staan in het BIG-register;
Bij voorkeur relevante werkervaring te hebben;
Minimaal twee maanden in een erkend brandwondencentrum te hebben voorgewerkt
Minimaal een arbeidscontract van 24 uur in het Rode Kruis ziekenhuis, het
Maasstadziekenhuis of het Martini Ziekenhuis te kunnen overleggen.
De student dient zich in te schrijven op drie verschillende plekken:
In het eigen ziekenhuis bij de afdeling Personeel & Organisatie
Bij de OBV
Bij het CZO

5.2

Procedure ziekenhuis gebonden

De student dient toestemming van de leidinggevende te hebben om zich aan te melden voor de
opleiding. De student volgt dan de interne aanmeldprocedure van het ziekenhuis voor het
aanvragen van een studie. De procedure is op te vragen bij de leidinggevende en/of
praktijkopleider van het BWC.

5.3

Procedure aanmelding OBV

De student kan zich via de website van de OBV online aanmelden voor de OBV, nadat er
toestemming is gegeven door de leidinggevende. Inschrijven is mogelijk tot 6 weken voor
aanvang van de opleiding. De gegevens zijn relevant voor de procesgang binnen de OBV.
Het secretariaat OBV verwerkt de gegevens en is het aanspreekpunt voor de student als het gaat
om informatieverstrekking. De leidinggevende ontvangt automatisch en bewijs van inschrijving.
(https://obv.brandwondenstichting.nl/)
Bijzondere inschrijving werkbegeleiders
De werkbegeleiders die de tweede lesdag van module 1 en/of de werkbegeleiderscursus OBV
volgen, melden zich via het online registratieformulier op de website OBV aan. Inschrijven is
mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. De inschrijving wordt per
e-mail bevestigd. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de werkbegeleider
nadere informatie als ook afdeling toegangscodes voor het afgeschermde deel van de website.
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5.4

Procedure aanmelding CZO

Via de website van het CZO (https://www.czo.nl/) dient de student zichzelf aan te melden.
Let op:
Op dit moment is de OBV nog niet erkend als CZO opleiding en komt (nog) niet in aanmerking
voor een FZO subsidie (zie kader) en aanmelding bij het CZO. Zodra hierin veranderingen
optreden, zal de student worden geïnformeerd door het secretariaat OBV.

De erkenning van opleidingen en registratie van erkende diploma’s wordt in opdracht van de NVZ en de NFU
door het CZO uitgevoerd. Het CZO levert de gegevens aan het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) die kunnen
leiden tot eventuele betaling van het opleidingstraject aan het betreffende ziekenhuis. Om voor registratie en
voor betaling vanuit het FZO in aanmerking te komen dient de student aan de volgende voorwaarden te doen:
De student kan zich maximaal 2 maanden voor start tot maximaal 6 weken na start - van de opleiding
aanmelden.
Wanneer een student zich niet binnen 6 weken na start heeft aangemeld c.q. de aanmelding is
geaccordeerd door zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut, zijn er kosten verbonden aan
het verwerken van de aanmelding die in rekening bij de zorginstelling worden gebracht.
 tussen 6 weken en 3 maanden na start: € 50,  tussen 3 en 6 maanden na start:
€ 100,  tussen 6 maanden en een jaar na start: € 150,  een jaar na start tot datum diplomering: € 300, De OBV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet ontvangen betalingen door het FZO om welke reden
dan ook.

Procedure
Op de website OBV staat de start en geplande einddatum, tevens diplomeringsdatum, van het
betreffende curriculum. Deze data is nodig bij de aanmelding bij het CZO.
De aanmelding bestaat uit diverse stappen:
De student moet zich maximaal 2 maanden voor start tot maximaal 6 weken na start van
de opleiding aanmelden via de website van het CZO.
Optie vrijstellingen:
Het secretariaat OBV wordt door de
opleidingscoördinator/praktijkopleider/leidinggevende schriftelijk op de hoogte gebracht
van een eventuele vrijstelling en het aantal betreffende uren. Het secretariaat OBV zal
deze gegevens in een persoonlijk document aan de student bevestigen. De student
upload dit document bij aanmelding bij het CZO.
De student dient het opleidingsinstituut van het eigen ziekenhuis op de hoogte te
brengen van de aanmelding bij het CZO. Een bevestiging van de CZO aanmelding kan
naar het opleidingsinstituut van het eigen ziekenhuis worden gestuurd.
Wanneer een student zich niet binnen 6 weken na start heeft aangemeld c.q. de aanmelding is
geaccordeerd door zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut, zijn er kosten verbonden
aan het verwerken van de aanmelding die in rekening bij de zorginstelling worden gebracht. De
OBV is niet verantwoordelijk voor deze kosten.
Na registratie van de student krijgt de leidinggevende BWC het bericht dat de student is
aangemeld. De leidinggevende van het BWC dient hier akkoord voor te geven.
Doorgeven wijzigingen
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De student is verantwoordelijk voor de juiste registratie bij het CZO. Wijzigingen dient de student
en/of instelling kenbaar te maken aan het CZO d.m.v. een formulier die op de site van het CZO te
vinden zijn. Wijzigingen dienen ook altijd doorgegeven te worden aan het secretariaat OBV met
vermelding van:
Contactgegevens
Instelling
Geplande einddatum (bijvoorbeeld een verlenging)
Beëindiging opleiding
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Hoofdstuk 6. De OBV-student
De beginsituatie van de student OBV is heel divers. Het is zowel voor de student, praktijk als de
OBV een uitdaging aan te sluiten bij de leerbehoeften van de individuele student. Het vraagt een
zorgvuldige intake en afstemming met alle factoren.

6.1

Wie is de student?

De generiek opgeleide verpleegkundige
De generiek opgeleide verpleegkundige zijn in het bezit van een diploma MBO-V of HBO-V of het
diploma A-verpleegkunde ( in-service opleiding).
Bij voorkeur heeft de verpleegkundige werkervaring op een chirurgische en/of interne afdeling
van een ziekenhuis opgedaan.
De gespecialiseerde verpleegkundige
Een aantal verpleegkundigen zijn in het bezit van een gespecialiseerde opleiding zoals de ICopleiding, kinderaantekening voordat begonnen wordt met de OBV.
De opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders bespreken met de student het verwachte niveau
van de praktijkopdrachten. Ook wordt kritisch gekeken naar de inhoud van de theorielessen,
zodat deze zoveel mogelijk aansluit bij het kennisniveau van de studenten OBV.

6.2

Studiebegeleiding en studentenoverleg

Om de student tot OBV verpleegkundige te laten ontwikkelen, wordt de ondersteuning
aangeboden in de vorm van begeleiding bij het studeren en de professionele ontwikkeling.
De hoofddoelstelling is: de beroepsbeoefenaar is in staat zijn studie en indirect zijn loopbaan te
sturen. Iemand die loopbaancompetent is, kan zijn eigen loopbaan plannen en sturen.
De opleiding stelt zich ten doel om op maat te begeleiden. Bij individuele problemen kunnen de
betrokken studiebegeleiders (zie onder) in overleg met elkaar gaan, zo nodig advies inwinnend bij
de leidinggevende.
Formele ondersteuning studiebegeleiding
Door opleidingscoördinatoren tijdens de lesdagen. In Module 1 wordt veel aandacht
besteed aan ondersteunende methodieken die het leerproces te bevorderen.
Opleidingscoördinatoren hebben een rol in voortgangsgesprekken. Het leerproces wordt
ontwikkelingsgericht beoordeeld via het feedback- en beoordelingsformulier.
Door praktijkopleiders op de werkplek. Zij ondersteunen de student in het leerproces in
het werkveld. Het leerproces wordt ontwikkelingsgericht via het feedback- en
beoordelingsformulier beoordeeld. De praktijkopleiders hebben een grote rol in het
ondersteunen van de werkbegeleiders.
Door werkbegeleiders op de werkplek. De werkbegeleiders heeft een formele rol in het
begeleiden en beoordelen van de praktijkopdrachten. Het leerproces is onderdeel van een
praktijkopdracht. Ondersteunend bij het beoordelen van het leerproces is ook weer het
feedback- en beoordelingsformulier bruikbaar.
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Informele ondersteuning studiebegeleiding
Door werkbegeleiders op de werkplek. De werkbegeleiders hebben dagelijks te maken met
de student en zijn de aangewezen personen om het leerproces van de student te
observeren, te bespreken en te begeleiden.
Door praktijkopleider op de werkplek. De praktijkopleiders ondersteunen het leerproces
van de student. Ook zij werken in de patiëntenzorg met werkbegeleiders en studenten op
de afdeling. De student kan altijd zelf één van de praktijkbegeleiders consulteren op de
werkplek.
Met de opleidingscoördinator kan de student via mail of telefoon een afspraak plannen.

6.3

Studentendossier of digitaal portfolio

Het portfolio is een verzameling van bewijsmateriaal waarmee de student:
Kan laten zien over welke competenties de student beschikt;
De eigen werkprocessen in beeld brengt;
De voortgang van het leerproces vast legt;
Expertise en producten beschikbaar stelt.
Met als doel:
Het vastleggen van de eigen competentieontwikkeling;
Het ondersteuning bij het maken van keuzes en het stellen van doelen;
Het sturen van het eigen leerproces aan de hand van beoordelingsformulieren
praktijkopdrachten, feedback en beoordelingsformulieren, beoordelingslijsten proeve van
bekwaamheid en uitgewerkte opdrachten, behorend bij de (praktijk-)opdrachten en
andere materialen;
Een middel om te communiceren over de eigen ontwikkeling met werkbegeleiders;
Het veilig stellen van bewijsstukken behorend bij de gemaakte opdrachten;
Het bieden van inzage voor opleidingscoördinatoren/praktijkopleider in de voortgang van
het leerproces, om de kwaliteit van de OBV te borgen.
De OBV heeft via een afgeschermd gedeelte van de website OBV6 de beschikking over een
studentendossier.
De student levert hier digitaal de onderwijsdocumenten aan als bewijs van uitvoering, of
voortgang en/of voldoende beoordeling.
De onderwijsdocumenten zijn gerangschikt per module en bestaan uit:

Summatieve bewijsstukken
Eindbeoordeling
Cijfers kennistoetsen
Beoordelingsformulieren praktijkopdrachten en proeves
Uitwerkingen van praktijkopdrachten en proeves
Vervangende opdrachten
Andere documenten
Vrijstellingen
Verlenging
De besluiten inzake verzoeken en bezwaren

6

https://obv.brandwondenstichting.nl/
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Formatieve bewijsstukken
Reflectieverslagen
Start- en voortgangsgesprekken
Uitwerkingen voorbereidende opdrachten
Werkplan

Incidentmelding niet professioneel gedrag
Contract leermiddelenontvangst
Contract I-pad
Overige relevante documenten zoals bijvoorbeeld dyslexieverklaringen met leer- en toets adviezen
Het beheer van het dossier ligt bij de begeleidingscommissie en wordt door het secretariaat OBV
van de Nederlandse Brandwondenstichting uitgevoerd.
Het dossier wordt zolang de student de opleiding volgt beheerd. Het dossier wordt bij
beëindiging van de opleiding voor een periode van vijf jaar (of conform de termijn die door het
CZO is bepaald) in het studentenarchief van het secretariaat OBV gearchiveerd.
Inzage in studentendossier/portfolio
Bij de digitale aanmelding geeft de student op basis van toestemming inzage in het dossier aan.

Student
Praktijkopleider
Opleidingscoördinator
Werkbegeleider
Secretariaat OBV

Inzage dossier
JA
JA
JA
NEE
JA

Afbakening
Alleen eigen dossier
Alleen in dossier studenten eigen afdeling - voor studievoortgang en
kwaliteitsbewaking
Alle studenten van curriculum - voor studievoortgang en
kwaliteitsbewaking
Alleen met toestemming en in aanwezigheid student
Alle dossiers – i.v.m. communicatie en voortgang van leerproces met
studenten

De voortgang van het totale leerproces wordt voor aanvang van elke module door de
praktijkopleider en/of opleidingscoördinator nagekeken en indien mogelijk geaccordeerd als het
voldoet aan de norm. Onder deze norm wordt volstaan:
Op voldoende niveau uitgevoerde uitwerking van een opdracht;
Beschreven steekhoudende feedback en/of tips en tops door werkbegeleiders;
Volledig ingevulde beoordelingsformulieren voorzien van:
 Naam student
 Naam werkbegeleiders
 Datum
 Welk curriculum en welke opdracht
 Aantal behaalde punten
 Benodigde handtekeningen van (gekoppelde) werkbegeleiders en student
De check van het digitale portfolio kan aanleiding zijn voor een voortgangsgesprek met de
student en/of werkbegeleiders over het stroomlijnen van het totale leerproces.

6.4

Studiemateriaal

Verplichte literatuur
De verplichte literatuur wordt voorafgaand aan de start van de opleiding uitgereikt en hoeft niet
zelf te worden aangeschaft. De literatuurlijst is opgenomen in de studiegids.
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Aanbevolen literatuur
In de opleiding wordt ook van de boeken, readers en vakbladen die verplicht op de afdeling
aanwezig zijn gebruik gemaakt. Het intranet van het eigen ziekenhuis, het internet en de
ziekenhuis- en universiteitsbibliotheek kan als kennisbronnen worden geraadpleegd.
Studenten worden uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar relevante artikelen per thema.
De artikelen kunnen eventueel worden toegevoegd aan de OBV website, zodat ze ook voor
medestudenten beschikbaar komen. De student kan voor plaatsing van een artikel één van de
opleidingscoördinatoren benaderen.
I-pad en voorwaarden
De student die de volledige OBV volgt, krijgt via het secretariaat OBV een I-Pad in bruikleen. De
rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van de I-Pad zijn in een bruikleenovereenkomst
vastgelegd. De actuele overeenkomst is via de website OBV in te zien.
Het gebruik van een I-pad wordt niet verplicht gesteld. Op voorwaarde van minimaal dezelfde
functionaliteit als die van een I-pad is het mogelijk om eigen digitale apparatuur te gebruiken.
Aanvullende voorwaarden:
De I-Pad wordt voor één curriculum ter beschikking gesteld. Daarna wordt de
mogelijkheid geboden om de I-Pad over te nemen. Als hier geen gebruik van wordt
gemaakt, dan dient de I-pad uiterlijk twee weken na afronding van de OBV te worden
ingeleverd bij de leidinggevende.
Studenten die alle modules volgen, verdeeld over twee opeenvolgende curricula, wordt na
afloop van de laatste module in het eerste curriculum de mogelijkheid geboden om de Ipad over te nemen, conform de voorwaarden vastgelegd in de bruikleenovereenkomst.
In het tweede curriculum wordt de student aangemerkt als modulestudent, en heeft de
student geen recht op het gebruik van een I-pad via de OBV.
Let op:
Modulestudenten hebben geen recht op het gebruik van een I-Pad via de OBV.
De I-Pad wordt, na ondertekening van de bruikleenovereenkomst, uitgereikt.
Van de student wordt verwacht dat de volgende basisvaardigheden worden beheerst, of
bereid zijn deze vaardigheden eigen te maken:
De basisvaardigheden om op het internet te komen en literatuur op te zoeken
Het opslaan en versturen van foto- en filmmateriaal;
Het bestandsbeheer van documenten (in het eigen digitaal portfolio);
Het scannen van documenten en deze uploaden of versturen.
Kunnen omgaan met Face-time of Skype indien gebruik gemaakt wordt van een eigen
digitaal middel.

6.5

Aanpassingen voor student in specifieke omstandigheden

Er zijn een aantal omstandigheden waarin aangepaste onderwijs- of toetsrooster met de student
kan worden afgesproken. Een schriftelijk verzoek wordt door de student bij het secretariaat OBV
ingediend, waarna de opleidingscoördinatoren het verzoek in behandeling nemen.
Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:
Ziekte van de student
Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student
Officieel vastgestelde dyslexie
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Zwangerschap van de student
Bijzondere familieomstandigheden, zoals zorg voor eigen kinderen dan wel het verlenen van
mantelzorg en zorgverlof
Aanvullende informatie:
De dyslexie verklaring dient bij de start van de opleiding te zijn ingediend, voorzien van een
officiële verklaring die is afgegeven door een geregistreerde deskundige. Er worden voor de
vastgestelde wijze van toetsen alleen uitzonderingen gemaakt bij een getoonde verklaring die
is opgesteld door een daartoe bekwaam en bevoegde specialist of instantie. 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 praktijkopleider, de
leidinggevende van de werkplek en de opleidingscoördinator. De afspraak wordt schriftelijk
vastgelegd en opgenomen in het digitale portfolio. De cesuur blijft onverminderd van kracht.
Het verzoek tot een aangepast onderwijs- of toetsrooster wordt binnen drie weken behandelt
door de opleidingscoördinatoren. Het schriftelijke besluit wordt via het secretariaat OBV
meegedeeld aan de student, de praktijkopleider en de leidinggevende van de student.
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Hoofdstuk 7. De OBV-begeleiding
De OBV organisatie ontwikkelt leersituaties, die ertoe bijdragen dat gestelde doelen en
competenties worden behaald. Deze leersituaties moeten de studenten van de OBV in de
gelegenheid stellen de bekwaamheden te verwerven, waarmee zij de gewenste veranderingen in
de werksituatie op een verantwoorde manier kunnen realiseren. De student kan veilige en
kwalitatief hoogwaardige brandwondenzorg realiseren.

Vragen die de OBV begeleiders zich voortdurend stellen zijn:
Welke leerinterventies zijn geschikt om studenten in staat te stellen de gewenste bekwaamheden te
verwerven?
Hoe kunnen we het dagelijkse werk benutten voor leren? Welke mogelijkheden zijn hiervoor?
Welke interventies moeten we organiseren om te zorgen voor een goede transfer en een blijvend
effect?
Ook moeten de begeleiders van de OBV zich intensief bezig houden met het leerproces en de leerresultaten,
waarbij onderstaande vragen passen:
Wat willen we graag zien in een leersituatie?
Welke denk- en leerprocessen willen we losmaken met een interventie?
Welke activiteiten willen we dat de studenten ondernemen?
Wanneer zijn we tevreden over het leerproces en waar letten we dan op?
Hoeveel oefengelegenheid is nodig en wenselijk?
Hoe moet een proeve van bekwaamheid eruit zien?
Welke opdrachten geven de studenten de gelegenheid om te laten zien, waarin zij zich hebben
ontwikkeld?
Wanneer zijn we tevreden over de leerresultaten? En wanneer is het goed genoeg? Waar letten we dan
op?7

7.1

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie van de OBV bestaat uit een onafhankelijk voorzitter van de
Nederlandse Brandwondenstichting en (zo mogelijk) van elk van de drie ziekenhuizen een
leidinggevende van het brandwondencentrum en een afgevaardigde van het opleidingsinstituut
van het ziekenhuis waar het centrum is gevestigd. De commissie wordt ondersteund door het
secretariaat. De leden van de begeleidingscommissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
beleid en de koers van de OBV. De specifieke verantwoordelijkheden staan hieronder beschreven.
Leidinggevenden
De leidinggevenden van de brandwondencentra8 zijn voor de procesgang van de OBV in de
praktijk voorwaardenscheppend en verantwoordelijk voor:
Het in dienst hebben van een opleidingscoördinator en/of de bereidheid om hiervoor
iemand op te leiden;
Het in dienst hebben van praktijkopleiders en/of de bereidheid iemand hiervoor op te
leiden;

7

Deen, E., Rondeel, M., (2017). Opleidingskunde: Leren in het werk, rond het werk, voor het werk. Alphen aan de Rijn, Vakmedianet.
In geval van het Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk alwaar ook een kinderbrandwondencentrum en een intensive care is, is de
leidinggevende van het algemene brandwondencentrum contactpersoon voor de OBV.
8
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Voldoende gekwalificeerde werkbegeleiders, in het bezit van het diploma OBV, met
aantoonbare werkbegeleiderscompetenties.
Het bieden van een veilige leeromgeving en goede leerfaciliteiten;
Het beschikbaar stellen voor tijd en ruimte voor begeleiding en beoordeling;
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eventuele toegekende vrijstellingen in
samenspraak met de praktijkopleider.
Opleidingsadviseur ziekenhuis
Een opleidingsadviseur is in dienst van het opleidingsinstituut van het ziekenhuis en maakt deel
uit van de begeleidingscommissie. Zo mogelijk vaardigen alle drie de ziekenhuizen een
opleidingsadviseur af als vertegenwoordiger.
Opleidingscoördinator(en)
De opleidingscoördinatoren zijn samen met de gebruikersgroep verantwoordelijk voor de
leerinhoud en de beschikbaarheid van actuele leermiddelen, zoals beleidsdocumenten,
moduleboeken, toetsen en bijbehorende formulieren. Ze leggen verantwoording af aan de
begeleidingscommissie t.a.v. de kwaliteiten van het onderwijs en zijn adviserend over de vorm,
inhoud en beleid. De begeleidingscommissie is voorwaardenscheppend zodat de gebruikersgroep
zijn taken kan uitvoeren.
De opleidingscoördinator is minimaal in het bezit van een tweedegraads docenten opleiding,
gericht op de zorg. Ieder BWC heeft minimaal één opleidingscoördinator in dienst.
Ook zijn opleidingscoördinatoren nauw verwant met het vak brandwondenverpleegkunde. De
opleidingscoördinator heeft de hoofdtaak het theoretische deel van de OBV te stroomlijnen en is
mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Voorzitter begeleidingscommissie
Het onafhankelijke voorzitterschap voor de begeleidingscommissie wordt ingevuld door een MTlid van de Nederlandse Brandwondenstichting.
Secretariaat OBV
Het secretariaat OBV wordt door een medewerker van de Nederlandse Brandwondenstichting
gefaciliteerd. Het secretariaat draagt onder andere zorg voor het vastleggen van alle
overlegmomenten, de studentenadministratie, het regelen van alle studiefaciliteiten, de
uitwerking van de onderwijsmaterialen en digitale ondersteuning van het onderwijsmateriaal.

7.2

Gebruikersgroep

De gebruikersgroep bestaat uit de opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders uit de
brandwondencentra en het secretariaat OBV. De gebruikersgroep houdt zich bezig met de inhoud
van de OBV, vertaalt de inhoud in onderwijsmateriaal en coördineert de lesdagen.
Opleidingscoördinator(en)
Zie begeleidingscommissie hoofdstuk 7.1- Begeleidingscommissie.
Praktijkopleiders
Elk centrum heeft minimaal één en bij voorkeur twee verpleegkundigen in dienst, in het bezit van
de aantekening praktijkopleider en het diploma OBV. Deze praktijkopleider(s) maken deel uit van
de gebruikersgroep, en zijn ondersteund aan de inhoud van de OBV. Zij zullen zich voornamelijk
richten op het begeleiden van het leerproces van de studenten in de praktijk en het ondersteunen
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van de werkbegeleiders. De praktijkopleiders spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van
het beoordelen van praktijkopdrachten.
Toetscommissie
De toetscommissie, wordt gevormd door minimaal twee leden van de gebruikersgroep, die in het
bezit zijn van een diploma docentenopleiding (tweedegraads). De toetsdeskundigen zijn
verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de theorie- en praktijktoetsen. De toetsen worden
ingericht volgens de BKE-normen en worden onderhouden conform de eigen toetskwaliteiten.
Secretariaat OBV
Zie secretariaat OBV hoofdstuk 7.1- secretariaat OBV.

7.3

Begeleiders kwaliteitsopdracht

Elk centrum heeft een wetenschappelijk bureau. Een aantal wetenschappelijk medewerkers uit elk
centrum ondersteunt de kwaliteitsopdracht. Studenten zijn van ondersteuning op
wetenschappelijk gebied gegarandeerd, horend bij het competentiegebied Kennis en Wetenschap.
Via de leerhuisbibliotheek van de ziekenhuizen is er toegang tot de universiteitsbibliotheek.

7.4

Vakdocenten/inhoudsdeskundigen

De docenten waar de studenten les van krijgen, zijn veelal inhoudsdeskundigen op een bepaald
vakgebied welke nauw verband heeft met de brandwondenzorg. De docenten ontvangen hun
opdracht voor de lesactiviteiten van de opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders. De
docenten zijn op de hoogte van de lesdoelen en gewenste lesvorm. Per module wordt bepaald
welke inhoudsdeskundigen bij de inhoud van de les passen. Per les (thema) heeft de docent de
beschikking over een lesplan. De student krijgt heeft na afloop van de les beschikking over de
gebruikte materialen en is onderdeel van het toetsplan.
Een belangrijke opdracht voor de docent is dat de les interactief en praktijkgericht is ingericht,
zodat de student de transfer van theorie naar praktijk kan maken.
Samen met de opleidingscoördinatoren wordt naar een goede balans van gekozen lesmethoden
gekeken. De uiteindelijke werkzaamheden in de praktijk zijn hiervoor leidend. Er wordt gebruik
gemaakt van een analyseschema9 om de uiteindelijke lesvorm(en) te bepalen:
Geschiktheid van methode voor type werkzaamheden

Analysemethode

Routinematige
werkzaamheden

Probleemoplossende
werkzaamheden

Toekomstige
werkzaamheden

Documentstudie

+

+

+

Meelopen en hardop denken
Critical incidents-methode
Interview over kenmerkende
praktijksituaties

++
++

++
++
++

+
+

9

Bijdrage
methode
aan externe
consistentie
+
++
+

Deen, E., Rondeel, M., (2017). Opleidingskunde: Leren in het werk, rond het werk, voor het werk. Alphen aan de Rijn, Vakmedianet.
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Analysemethode

Routinematige
werkzaamheden

Probleemoplossende
werkzaamheden

Toekomstige
werkzaamheden

+
++
+/-

++
++
+
++

++

Guerrilla-onderzoek
Focusgroepen
Zelf-het-werk uitvoeren
Enquêtes
Simulaties
zeer geschikt = ++

geschikt = +

noch geschikt/noch ongeschikt = +/-

Bijdrage
methode
aan externe
consistentie
++
++
+

niet geschikt = -

Verdere informatie ontvangen de docenten/inhoudsdeskundigen via het secretariaat OBV en de
website OBV.

7.5

Werkbegeleiders

De werkbegeleiders zijn collega-vakgenoten in de praktijk. De student heeft
recht op minimaal twee werkbegeleiders. Deze werkbegeleiders werken minimaal 4 dagen per
maand samen met de student. De werkbegeleiders zijn in het bezit van een diploma OBV.
In de beoordelende rol zijn werkbegeleiders samen met de praktijkopleider doorslaggevend in de
beoordelingsmomenten van praktijkopdrachten en proeves. Tevens geven werkbegeleiders en
praktijkopleider in overleg met leidinggevende een bindende beoordeling over de voortgang van
het zorgproces, het bijbehorende gedrag en het leerproces.
Bij voorkeur heeft de werkbegeleider een werkbegeleiderscursus gedaan, waarin breinvriendelijk,
ontwikkelingsgericht begeleiden is gedoceerd en vervolgens door de werkbegeleider in praktijk
gebracht. De werkbegeleider bezoekt minimaal 4 keer per curriculum een werkbegeleidersoverleg
van de OBV. Dit werkbegeleidersoverleg wordt minimaal één keer per acht weken op het
brandwondencentrum georganiseerd en begeleid door een praktijkopleider.

7.6

Examencommissie

De examencommissie ondersteunt het onderwijsbeleid van de OBV om het eindniveau te
garanderen en wordt als adviesorgaan ingezet. In geval van klachten en/of geschillen is de
commissie verantwoordelijk voor het onderzoeken van het incident, het horen van betrokkenen
en het doen van een uitspraak teneinde het incident op te lossen.
Er zijn twee examencommissies:
De examencommissie theorie;
Examencommissie praktijk.
Beide commissies rapporteren aan de begeleidingscommissie.

7.6.1 Examencommissie theorie
De examencommissie theorie bestaat uit drie onafhankelijke opleidingsadviseurs van de
onderwijsinstituten van de bij de OBV aangesloten ziekenhuizen onder leiding van een
aangewezen onafhankelijke voorzitter vanuit de begeleidingscommissie.
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In geval van bezwaar of beroep zal er vanuit de examencommissie een commissie worden
ingesteld, bestaande uit de opleidingsadviseurs van de twee ziekenhuizen waar de student niet
werkzaam en een onafhankelijk voorzitter vanuit de begeleidingscommissie.
Is een student het niet eens met een door de commissie genomen beslissing, dan kan hij/zij hier
tegen in beroep gaan. In geval van beroep zal er door de voorzitter van de
begeleidingscommissie een commissie worden samengesteld, bestaande uit minimaal drie niet
betrokken en onafhankelijke personen, om hierin een besluit te nemen.
7.6.2 Examencommissie praktijk
In geval van een vraagstuk of klacht ten aanzien van het praktijkgedeelte, waar de student het na
het raadplegen van zijn praktijkopleider en/of leidinggevende niet over eens wordt, kan de
student zich wenden tot de examencommissie van het opleidingsinstituut van het ziekenhuis
alwaar de student in dienst is.
Voor verdere informatie zie Hoofdstuk 9 Klachten, bezwaar en beroep.
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Hoofstuk 8. Toetsen van de opleiding
De kwaliteitsborging van verantwoord toetsen en beoordelen is afhankelijk van de kwaliteit
van elke fase van het toetsproces (Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 201210).
De OBV maakt gebruik van de zeven fasen van de toetscyclus 11 in het toetsproces, die op
iedere toetsvorm kan worden toegepast.

Bron: Toetscyclus, gebaseerd op Jasppers en Schade (2002)12

Elke fase levert producten op:

1.
2.
3.

Toetscyclus
Basisontwerp
Construeren toetsmatrijs
Construeren toets/normeren

4.
5.

Afnemen
Beoordelen, verwerken, analyseren

6.
7.

Registreren en communiceren
Evalueren en verbeteren

Product
Leeruitkomsten, toetsplan
Toetsmatrijs
Toets (bv. schriftelijke kennistoets, uitwerking, assessments) en een
beoordelingsmodel
Afnameprotocol, fraudeprotocol
Toetsanalyse (kwantitatief, kwalitatief) en ingevulde
beoordelingsformulieren
Geregistreerde resultaten
Verbeterplan

De fasen worden beschreven in hoofdstuk 8.2.
Taxonomie
De gevarieerde mix van toestvormen binnen de OBV zorgt voor een goede balans tussen
authenticiteit en betrouwbaarheid/bruikbaarheid.
De toetsvorm wordt door drie aspecten bepaald 13:
1. De beschrijving van leeruitkomsten (zie bijlage 2 - Taxonomie).
2. De toetstechnische aspecten, waar validiteit, betrouwbaarheid en transparantie een grote
rol spelen.
10

Joosten, D., & Sluijsmans, D.A.M. (2012). Tijd voor toetskwaliteit: het borgen van deskundigheid van examencommissies. Thema, 16-21.
Figuur overgenomen van de Hanzehogeschool Groningen
12
Uit: Molkenboer, H., (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel I. Enschede, Bureau voor toetsen & beoordelen.
13
Cito (2016), Reader Training BKE, Arnhem
11
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3.

De bruikbaarheid. Uitvoerbaarheid en efficiëntie worden meegewogen.
 De toets is binnen de beschikbare tijd te maken door studenten.
 De toets is in beschikbare tijd door opleidingscoördinatoren en werkbegeleiders na te
kijken.
 De nakijkprocedures zijn zodanig, dat alle studenten een goede en even grote kans
hebben om hun kunnen te demonstreren.
 De toets past in het budget.
 De toets past in de visie dat leren voor 80% in de praktijk plaatsvindt.

Toetsmethode-mix
Toetsen zijn in het curriculum een hulpmiddel bij het stimuleren van wenselijke leerprocessen.
In de OBV wordt gekozen voor een methode-mix, dit is een combinatie van verschillende
toetsvormen om te kunnen beoordelen of een student alle leeruitkomsten heeft bereikt.

Bron: Opleiding Ontwikkelingsgericht toetskundige, Windesheim, Zwolle

De verschillende toetsen en het gebruik van verschillende toetsvormen compenseren het
kwaliteitsverlies van elke afzonderlijke toets.
Algemene principes voor toetsing
De uitwerking van te beoordelen opdrachten voor de OBV is aan een aantal regels gebonden:
Het gebruik van standaard Nederlands in lettertype Arial, lettergrootte 11.
Bij verwijzing naar literatuur worden de APA-richtlijnen gehanteerd (zie bijlage 3 APA
richtlijnen)
Bij andere verwijzingen wordt altijd de bron vermeld, ook als tekst van collega’s gebruikt
wordt
Een verzorgde lay-out, waarbij in de aanhef van het document beschreven wordt:
 Naam van de student
 Curriculum jaar
 Betreffende opdracht met vermelding van module en thema
 Datum

8.1

Toetscommissie
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De toets als uitgangspunt voor het leren
De inhoud van de toets bepaalt wat er wordt geleerd en de toetsvorm hoe er wordt geleerd.
Toetsen en leren zijn aan elkaar gerelateerd. De student heeft recht op de concrete, eenduidige
en meetbare leerdoelen – toetstermen, toetsmatrijs en beoordelingscriteria. Het is de didactisch
uitdaging voor de docent om transparant te zijn in wat needs to be know is en dus getoetst
wordt en wat nice to be know is14.
De toets kan zowel didactisch (formatief) als kwalificerend (summatief) worden ingezet.
Taken gebruikersgroep in de rol als toetscommissie
het per curriculum doorlopen van de kwaliteitspiramide, zie hoofdstuk 8.2.7
het verhogen van de toetskwaliteit door:
 advisering over vormgeving van toetsing en toetsbeleid
 het opstellen van procesbeschrijvingen en handleidingen
 het begeleiden van inhoudsdeskundigen in de rol van docent bij het ontwikkelen van
materiaal dat wordt getoetst
 de controle op de organisatie van de toetsing
 het controleren van toetsen op niveau en inhoud, bij voorkeur zijn minimaal twee
 opleidingscoördinatoren BKE gecertificeerd15

8.2

Toetscyclus: (PDCA schema)

Bron: Toetscyclus, gebaseerd op Jasppers en Schade (2002)16

Het creëren van een duurzame en gezamenlijke aanpak t.a.v. toetsing binnen de opleiding is
vereist. De professionele dialoog wordt om de toetskwaliteit te verbeteren aangegaan.
De kwaliteit wordt ontwikkelt, bewaakt en bevordert. Het toetsbeleid is niet alleen op papier in
orde, maar ook vooral in de praktijk aantoonbaar. Het is essentieel dat het toetsbeleid niet op
zichzelf staat, maar een consistent geheel vormt met missie, visie, doelstelling en
kwaliteitscultuur van de OBV en de drie ziekenhuizen.
Aan de hand van de toetscyclus wordt het toetsen in de opleiding OBV ontworpen.
8.2.1 Basisontwerp diverse toetsen

14

Molkenboer, H., (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel I. Enschede, Bureau voor toetsen & beoordelen.
Bijkerk, L., (2015). Basis Kwalificatie Examinering in het hoger onderwijs. Houten, Bohn Stafleu van Loghum
16
Uit: Molkenboer, H., (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel I. Enschede, Bureau voor toetsen & beoordelen.
15
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Bron: Toetscyclus, gebaseerd op Jasppers en Schade (2002)
Het basisontwerp van iedere toets heeft een beknopte beschrijving van de inhoud, het niveau en
de vorm van de toets. De resultaten zijn beschreven en passen bij de resultaten die in een
bepaalde module bereikt moeten worden.
De resultaten die moeten worden behaald, zijn geformuleerd in leerdoelen.
De toetsvorm past bij het behalen van benodigde theorie om uiteindelijk de competenties in de
praktijk te behalen. Er wordt in de OBV voor een diversiteit aan toetsvormen gekozen.
Toetsprogramma
De specialistische vervolgopleiding maakt naast schriftelijke kennistoetsen (20%) gebruik van
zogenaamde performance assessments (PA) (80%) om het praktijkgedeelte te toetsen.
Hiervoor geldt de definitie: ‘van een performance assessment is sprake als de student onder zo
natuurgetrouw mogelijke omstandigheden een zo realistisch mogelijke taak (al dan niet expliciet
opgedragen) uitvoert’.
Het belangrijkste argument voor het inzetten van PA naast kennistoetsen is dat bij PA
opleidingsdoelen kunnen worden getoetst die meer eisen van studenten dan het zich
herinneren of begrijpen van leerstof. Een PA confronteert studenten met taken die sterk
lijken op taken die ze als professional moeten kunnen uitvoeren17.
Zoals eerder vermeld kunnen toetsen zowel formatief (toetsing met feedback) als summatief
(toetsing met als doel oordeelvorming) zijn.
Het toetsprogramma is onderverdeeld in een summatief en formatief deel, waarbij getoetst wordt
om het bekwaamheidsniveau vast te stellen en het leerproces te ondersteunen. Begeleidend
onderdeel van het toetsprogramma is de gesprekkencyclus (zie bijlage 4 Toetsmethode-mix en
gesprekkencyclus). Voor de student die een module volgt, staat de route in hetzelfde hoofdstuk
beschreven. De gebruikersgroep in de rol van toetscommissie ontwikkelt en evalueert het aanbod
en de balans van zowel summatieve als formatieve toetsing per curriculum volgens de PDCA
cyclus. De diversiteit van de verschillende toetsingen zijn terug te vinden. (zie bijlage 5
Toetsprogramma).
Theorietoetsen
De theorietoetsen bestaan uit diverse soorten toetsvragen zoals: meerkeuzevragen, invulvragen,
juist/onjuist vragen, open en gesloten vragen. Verder is er onderscheid te maken in kennis-,
17

Straetmans, G., (2017) Toetsen met performance assessmentmethodieken, In Bax, A., Berkel, H. van, Joosten-ten Brinke, D., Toetsen in
het hoger onderwijs, Houten, BSL.
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inzicht- en toepassingsvragen. De toetsvragen zijn volgens BKE-normen opgesteld. De student
heeft recht op één herkansing per theorietoets (Zie voor procedure het hoofdstuk herkansing
hoofdstuk 8.2.4).
Er is op dit moment nog geen formatieve theorietoest beschikbaar, zodat de student deze toets
als diagnostisch instrument kan gebruiken.
Praktijktoetsen
De praktijktoetsen bestaan uit diverse soorten performance assessments (PA), ook wel
praktijkopdracht genoemd. De afsluitende praktijktoets van de module is een Proeve van
Bekwaamheid. Van alle praktijkopdrachten is via de website OBV een beoordelingsformulier
beschikbaar, zodat zowel student als werkbegeleider inzage heeft in de beoordelingscriteria.
Formatief toetsen van praktijkopdrachten
Ieder PA kan door de student en de werkbegeleider ingezet worden als formatieve toets om
bijvoorbeeld een vaardigheid te trainen, te automatiseren, eigen niveau te bepalen en het
leerproces te ondersteunen. Ook werkbegeleiders die uiteindelijk de summatieve praktijktoets
beoordelen kunnen een formatieve route met de student afspreken. De werkbegeleiders maken
hierbij gebruik van stappen in het model Vijf kernstrategieën voor formatief toetsen.

De werkbegeleider ondersteunt de student door:
Het verhelderen van leerdoelen en het delen van de criteria om succes te behalen.
Het aangaan van effectieve discussies over taken en aktiviteiten die bewijzen kunnen
leveren voor het leren
Het geven van feedback gericht op de voortgang, wat helpt de student
Het activeren van studenten en collega-vakgenoten om elkaars informatiebron te zijn
Het activeren van studenten in stimuleren van eigenaarschap voor het eigen leerproces.
De werkbegeleider heeft een reflectieve houding en ontwikkelt zijn werkbegeleiders competenties
door gebruik te maken van peerfeedback van mede-werkbegeleiders. Voor het geven van
feedback wordt onderstaande methodiek18 ingezet:

18

Afbeelding uit: https://oabdekkers.nl/. Methodiek uit: Opbouw van kwaliteitsniveaus geschreven feedback (gebaseerd op literatuur van
Hattie, J., & Timperley. H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research 77(1), (81-112)
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In de formatieve toetscyclus tussen werkbegeleider en student bestaat samenhang tussen:
Het verhelderen van verwachtingen naar elkaar en het vaststellen van doelen en
succescriteria
Het uitlokken van studentreacties
Het expliciet analyseren van de studentenacties
Het communiceren met de student over de resultaten tot nu toe, waarbij steeds de huidige
prestatie wordt gekoppeld aan de leerdoelen
Het maken van afspraken over de concrete vervolgstappen van de student en de
werkbegeleider en eventueel het leren aanpassen

Bron: Formatieve toetscyclus19

Summatief toetsen van praktijkopdrachten
Met de summatieve toetsing van praktijkopdrachten van een module kan worden gestart als de
student het theoretische deel heeft gevolgd. De student heeft recht op één herkansing per
praktijktoets.(Zie voor procedure het hoofdstuk herkansing hoofdstuk 8.2.4). Er zijn altijd twee
werkbegeleiders betrokken bij een praktijktoets, waarvan in ieder geval één werkbegeleider een
gekoppelde werkbegeleider is.

8.2.2

19

Toetsmatrijs

https://oabdekkers.nl/tag/liesbeth-baartman/
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Bij het construeren van een theorie- of praktijktoets is een toetsmatrijs een belangrijk instrument.
In de toetsmatrijs is aangegeven hoe de onderdelen zijn verdeeld over de te behalen
toetsresultaten. Deze toetsresultaten zijn aan de relevante taxonomieën gekoppeld. Het wordt
inzichtelijk in welke mate en op welke wijze de resultaten worden getoetst. De toetsmatrijs is een
hulpmiddel voor het samenstellen van een evenwichtige toets, waardoor de onderdelen van het
thema in de juiste zwaarte bij de student worden getoetst. De toetscommissie bepaalt de
samenstelling van de toetsmatrijs. Zowel voor de theorie- als de praktijktoets is per thema een
toetsmatrijs beschikbaar.
8.2.3

Construeren toets en normering

Op basis van de toetsmatrijs vindt de invulling van de toets plaats. Bij de theorie toets zijn de
vragen volgens de BKE normeringen opgesteld en voldoen daarmee aan de gevalideerde
richtlijnen. Lesstof wat door de docent in de les is behandeld en voorbereidende lesstof kan in de
toets worden geïntegreerd.
In de praktijktoets bestaat uit een duidelijke beschrijving van de opdracht, waarin naar voren
komt welk relevant ondersteunend materiaal nodig is. Een praktijkopdracht krijgt veelal vorm
door middel van casuïstiek.
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Een toets heeft een passende normering en een beschikbaar beoordelingsmodel. Als er sprake is
van een groepsopdracht is duidelijk hoe er individueel wordt getoetst.
De keuze voor de vorm van de toets is afhankelijk wat passend is bij de leerdoelen van een
module waarbij de Miller-piramide helpend kan zijn. De toetscommissie bepaalt de invulling van
de toets. Per thema is voor de theorie en de praktijktoets de normering beschikbaar.
8.2.4

Afnemen en beoordelen toets

In deze fase van het proces wordt de toets afgenomen. Het is belangrijk zorgvuldig te zijn in de
juiste toetscondities, zodat het resultaat van de toets ook daadwerkelijk een weerspiegeling is
van de kwaliteiten van de student.
Algemene aandachtspunten zijn:
In het kader van fraude is identificatie van de student belangrijk
Controleren op plagiaat bij het controleren van documenten
Het zoveel mogelijk voorkómen van beoordelaarsfouten
Indien de student niet aanwezig kan zijn bij de theorietoets, met als reden geoorloofd
verzuim, behoudt de student het recht op één herkansing.
Proces afnemen en beoordelen theorietoetsen
Werkwijze voorafgaand:
De student is d.m.v. de voorbespreking over de toets op de hoogte van de theorie die
getoetst wordt.
De antwoordsleutels voor het beoordelen van de toets zijn beschikbaar voor de
beoordelaars. Het is duidelijk hoe de behaalde scores leiden tot een eindcijfer. De cesuur is
vastgelegd op: 5,5.
Tijdens de toets:
De toets vindt plaats in een geschikte rustige ruimte
De student dient 5 minuten voor aanvang van de toets aanwezig te zijn
Er is minimaal één beoordelaar als surveillant aanwezig en één beschikbaar voor
onvoorziene situaties
De toets start volgens rooster
Indien de toets per locatie wordt afgenomen, start elk centrum op dezelfde datum en
hetzelfde tijdstip. Algemene regels zijn:
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Studenten zitten zover mogelijk uit elkaar;
Telefoon uit in en de tas;
Geen andere documenten op tafel dan toegestaan kladpapier;
De toets wordt niet met een potlood ingevuld en wordt ongeldig verklaard;
Er wordt niet gesproken of met medestudenten overlegd;
Studenten mogen in principe tijdens de toets niet naar het toilet;
Studenten tekenen bij inleveren van de toets op de inleverlijst. Studenten leveren ook
het kladpapier in, dit wordt vernietigd;
 Studenten de eerder klaar zijn met de toets dan de aangegeven tijd, mogen een half
uur na aanvang van de toets geruisloos de ruimte verlaten;
 Voor studenten met bijvoorbeeld een visuele beperking of dyslexie verklaring gelden
aparte regels.
Iedere student krijgt een kopie van de toets om de antwoorden op aan te geven
De toets bevat een toetsinstructie:
 Welke hulpmiddelen aanwezig mogen zijn, zoals kladpapier en rekenmachine wat door
de organisatie OBV wordt verstrekt;
 Hoe de MC vragen en verbeteringen gedaan dienen te worden;
 De cesuur;
 De puntenverdeling per vraag;
 Toegestane tijd voor de toets.
Achter iedere theorietoets wordt een standaard toetsevaluatie voor de student gevoegd. De
student vult deze toetsevaluatie gelijk in na het afronden van de toets en levert het
formulier samen met de toets in. Dit geeft de student de gelegenheid zijn/haar mening
over de toetsinhoud, soort vragen, toetstijd en niveau van de toets te geven. Het invullen
van het toetsevaluatieformulier valt buiten de officiële toetstijd. De evaluatiegegevens zijn
belangrijk voor de toetscommissie voor het eventueel bijstellen of niet meerekenen van een
vraag.
De toetscommissie heeft maximaal 14 dagen om de toets na te kijken en de cijfers bekend
te maken. Alle cijfers worden tegelijkertijd bekend gemaakt.
Er volgt altijd een toetsbespreking met de studenten, zo snel mogelijk na bekendmaking
van de cijfers. De studenten hebben op dat moment inzage in de toets. Er mogen geen
foto’s gemaakt worden van toetsvragen, toetsvragen overgenomen worden of
aantekeningen gemaakt tijdens de toetsbespreking.
De toetsen worden nooit onbeheerd achtergelaten. Het verstrekken van informatie over de
toetsen zoals toetsuitslagen aan derden (in dit geval aan medestudenten) is alleen
toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de student.
De toetsen worden gearchiveerd en 5 jaar bewaard door het secretariaat OBV. De eindcijfers
worden door het secretariaat ingevoerd in het studentendossier.
Beoordelen:
Elke toets wordt met minimaal twee beoordelaars uit de toetscommissie nagekeken en er is
consensus over het cijfer
Het beoordelingsmodel wordt op basis van de ervaringen van de beoordelaars en studenten
zo nodig na elke toets bijgesteld

Herkansing theorietoets
De student heeft recht op één gelijkwaardige herkansing. De herkansing van de theorietoets dient binnen een
maand na een behaalde onvoldoende plaats te vinden. Een afspraak wordt gemaakt een lid van de
toetscommissie van het eigen centrum.
Indien er door geoorloofd verzuim langere tijd nodig is, gaat dit in overleg met toetscommissie, de afspraken
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worden schriftelijk vastgelegd.
De herkansing vindt plaats onder dezelfde condities als de eerste toets. Indien na de herkansing opnieuw een
onvoldoende is gescoord, worden in overleg met opleidingscoördinator en de leidinggevende passende
maatregelen genomen
Proces afnemen en beoordelen praktijktoetsen (PA) en proeves
Werkwijze in de volgende stappen:
1. De student spreekt met werkbegeleider af of er sprake is van eerst oefenen (formatieve
beoordeling) of dat er direct sprake is van een definitieve summatieve toetsing. Bij een
definitieve summatieve toetsing is sprake van een beoordelingsformulier (eerste toetsing)
door beoordelaar met verplichte motiverende feedback en definitieve eindbeoordeling met
handtekening.
Met andere woorden de afronding is compleet als voldaan is aan de opdracht:
 Volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier door twee beoordelaars
 Een schriftelijke uitwerking als de opdracht hierom vraagt.
Het beoordelingsformulier voor praktijktoetsing is vaak vorm gegeven door middel van een
rubric.
2. De student leest de PO en maakt afspraken met beoordelaars zoals afgesproken in de
opdracht. Het kan bijvoorbeeld gaan over samenwerken met werkbegeleider (WB) tijdens
uitvoering van de opdracht of inleverdatum schriftelijke uitwerking. In deze fase van
uitvoering is ruimte voor tussentijdse aanpassingen aan product. Het fraudeprotocol wordt
beschreven in hoofdstuk 9.
3. De uitgewerkte PO en het beoordelingsformulier van de PO wordt door de student naar de
beoordelende werkbegeleider (WB1) gemaild. Alle gekoppelde werkbegeleiders en de
praktijkopleider(s) worden in een cc meegenomen. De student geeft hiermee inzicht in de
voortgang.
Hiermee is de eerste stap voor een summatieve beoordeling formeel vastgelegd.
4. De student geeft aan dat WB1 de opdracht beoordeelt en voorziet van feedback. Dit kan een
algemene WB of een gekoppelde WB zijn, afhankelijk waar de opdracht mee is uitgevoerd of
wat er in de opdracht staat.
5. De overige werkbegeleiders (genoemd in cc) beoordelen op dit moment niet, zij kunnen wel
meelezen of WB1 van advies voorzien.
N.B.
De overige werkbegeleiders geven geen rechtstreekse feedback over de opdracht aan de
student. Indien de overige werkbegeleiders twijfelen over de uitwerking of onjuistheden
signaleren, wordt overlegd met de beoordelende WB en/of praktijkopleider. De overige
werkbegeleiders melden aan WB1 als er iets over het hoofd is gezien, of als er geen
feedback (top en een tip) is gegeven. Ook kan WB1, bij twijfel over het te beoordelen
product advies inwinnen bij de overige werkbegeleiders en praktijkopleider.
6. Student en werkbegeleider plannen altijd een beoordelingsgesprek, waarin de (eerste)
beoordeling of herkansing wordt toegelicht. Voorafgaand aan het beoordelingsgesprek
wordt de feedback door de beoordelende WB1 in het uitgewerkte document (versie 1 of 2)
en/of beoordelingsformulier (versie 1 of 2) gezet (bij voorkeur met: optie in Word
Controleren > nieuwe opmerking). De feedback wordt door WB1 naar alle eerder genoemde
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betrokkenen gemaild. Met andere woorden de feedback van de WB1 gaat naar de student
en in CC naar gekoppelde werkbegeleiders en de praktijkopleider.
Voor een praktijkbeoordelingsgesprek kan een half uur op de werkplek worden gepland.
7. Als de opdracht voldoet aan de criteria vult WB1 het beoordelingsformulier na het
beoordelingsgesprek volledig in met tips en tops en handtekening. Hiermee is de tweede
stap van de toetsing vastgelegd.
8. De student mailt vervolgens de volledige PO (uitwerking PO met feedback en ondertekend
beoordelingsformulier) naar een gekoppelde werkbegeleider voor een tweede
handtekening. De andere gekoppelde WB en de praktijkopleider worden in de cc
meegenomen. De derde stap is vastgelegd als gekoppelde werkbegeleider akkoord is en
de handtekening is gezet.
9. Student dient de uitwerking en het beoordelingsformulier te uploaden in het
studentendossier. De praktijkopleiders en opleidingscoördinatoren geven als vierde en
laatste stap via het dossier formeel akkoord.

Herkansing praktijktoets
De student heeft recht op één herkansing van een praktijktoets. De herkansing van de praktijktoets dient
binnen een maand na een behaalde onvoldoende plaats te vinden in overleg met de werkbegeleider (WB1) en
praktijkopleider. Bij een onvolledige/onvoldoende uitwerking van versie 1, stuurt de student de aangepaste
uitwerking (versie 2) terug naar WB1 om opnieuw te beoordelen. Het is niet toegestaan versie 2 door een
andere werkbegeleider te laten beoordelen.
(De eerste feedback blijft in versie 1 zichtbaar, er kan op deze manier altijd terug worden gekeken waar de
feedback op gebaseerd is).
Indien akkoord, wordt verder gegaan vanaf punt 6 (Proces afnemen en beoordelen praktijktoetsen (PA) en
proeves). Indien na herkansing opnieuw een onvoldoende is gescoord, worden in overleg met praktijkopleider
en leidinggevende passende maatregelen genomen.

8.2.5

Beoordelen, analyseren en cesuur toepassen

In deze fase komen de
beoordelaars tot een oordeel of
cijfer, aan de hand van de
beoordelingsformulieren. De
toetscommissie stelt de
toetsresultaten formeel vast.
Voorafgaand aan de toets is vastgelegd dat de toetsing criteriumgericht geëvalueerd wordt.
De beoordeling gaat aan de hand van:
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een vaststaand beoordelingsmodel
een vooraf bekend tijdstip van beoordelen
een vaststaande cesuur
een variabel aantal voldoenden
invloeden van beoordelaarseffecten
beïnvloeding van de moeilijkheidsgraad
Theorietoets
De grens tussen een onvoldoende en een voldoende op de toets is de cesuur. Om vooraf de
cesuur voor een toets te bepalen, maakt de toetscommissie gebruik van de Angoff-methode20.
De cesuurmethode is een manier om een beredeneerde cesuur te bepalen. Door met een aantal
personen een schatting te maken per vraag, hoe hoog een ‘5,5’ student scoort, dus goed
beantwoordt. Door voor alle vragen de geschatte kansen op te tellen ontstaat een beredeneerde
norm. De objectiviteit van een theorietoets wordt door de toetscommissie gecontroleerd op:
concretisering van de antwoorden in een antwoordenblad
duidelijke puntentoekenning, waarmee items van elkaar zijn te onderscheiden in
belangrijkheid
Praktijk assessments
De toetscommissie ontwerpt rubrics aan de hand van de taxonomie van Bloom en de toetsdoelen
per thema. De studenten, werkbegeleiders en praktijkopleiders evalueren de praktijkervaringen
met de toetscommissie. Op basis van de grote invloed van beoordelaarseffecten en een
onduidelijke niveau bepaling is voor het werken met rubrics gekozen. De objectiviteit van een
praktijkopdracht wordt door de toetscommissie en werkbegeleiders gecontroleerd op:
concretisering van de beoordelingscriteria
duidelijke puntentoekenning, waarmee items van elkaar zijn te onderscheiden in
belangrijkheid
De betrouwbaarheid bij de afname van praktijktoetsen wordt geborgd door:
de inzet van twee beoordelaars (werkbegeleiders)
te werken aan de deskundigheid van de beoordelaars (werkbegeleiderscursus OBV en
werkbegeleidersoverleggen)
intercollegiale consultatie tussen werkbegeleiders onderling en praktijkopleiders

8.2.6

20

Registreren resultaten en communiceren

Cito (2016), Reader Training BKE, Arnhem
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Het registreren en communiceren van de resultaten bestaat uit een aantal onderdelen:
Feedback geven
Feedback geven in de OBV heeft als doel de studenten te stimuleren om na te denken over wat ze
hebben geleerd. Het is een onderdeel van het leerproces. De wijze en functie van de feedback
hangt af van de functie van de toets: formatief of summatief.
Theorietoetsen (summatief)
Hierbij geeft de opleidingscoördinator feedback op basis van de formele beslissing, waarbij het
cijfer officieel wordt vastgelegd.
Deze mondelinge feedback wordt direct gegeven tijdens de toetsbespreking.
Als de individuele student meer tijd vraagt dan bij de toetsbespreking beschikbaar is, wordt
door de opleidingscoördinator een aparte afspraak met de student gemaakt. Zonodig wordt
gebruik gemaakt van het antwoordmodel.
De feedback wordt gegeven op toetsniveau, desgewenst op leerdoelniveau en op
antwoordniveau.
Praktijk assessments (formatief en summatief)
In het beoordelingsformulier zijn altijd onderdelen opgenomen over: het zorgproces, het gedrag
en het leerproces. Tijdens het uitvoeren van een praktijktoets geeft de werkbegeleider als
beoordelaar feedback op de taak, op het proces en op de zelfregulatie, afhankelijk van de
leerdoelen en persoonlijke doelen van de student.
Invoeren en bekendmaken van de resultaten
Theorie- en praktijktoets
Het toetsresultaat wordt na de toetsbespreking door het secretariaat OBV in het individuele
studentendossier ingevoerd. In de klassikale toetsbespreking wordt passende feedback gegeven.
De uitwerking van beide soorten toetsen wordt voor 5 jaar gearchiveerd bij het secretariaat. De
ingevulde en ondertekende praktijkbeoordeling (inclusief uitwerking) wordt door de student in
het studentendossier geüpload. De student houdt zijn werkbegeleiders op de hoogte van de
voortgang van de afronding van de opdrachten, door inzage te geven in het studentendossier
door de student zelf of de voortgang te communiceren via de mail. De praktijkopleider en de
opleidingscoördinatoren accorderen de voortgang voorafgaand aan elke nieuwe module.
Inzage en controle
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Zoals eerder genoemd is er per theorietoets een formele toetsbespreking. Deze wordt door de
opleidingscoördinatoren bij voorkeur tijdens lesdagen gepland. Als dit niet mogelijk is, wordt er
een toetsbespreking op locatie gepland, dit kan individueel of per groep door de
opleidingscoördinator of praktijkopleider.
De praktijktoeten worden formeel door praktijkopleider en opleidingscoördinatoren
geaccordeerd.
Er wordt niet geaccordeerd bij:
Niet volledig ingevulde beoordelingsformulieren.
Niet ondertekende formulieren met naam en paraaf
Niet ingevulde feedback/tips/tops
Indien er onrechtmatigheden worden geconstateerd, worden werkbegeleiders in hun rol als
beoordelaar en zo nodig studenten geïnformeerd. Passende maatregelen worden op dat moment
getroffen.

8.2.7

Evalueren en verbeteren

Specifieke evaluatie momenten tijdens de OBV
Theorietoets
Na afname van de toets worden de items van de toets door de resultaten van de studenten
onderling te vergelijken gecontroleerd. Opvallend scorende items worden geanalyseerd, met
elkaar vergeleken en daar waar nodig aangepast. Na analyse van de toetsing beslist de
toetscommissie welke aanpassingen nodig zijn in de lesstof. De evaluatieformulieren,
aangeleverd door de studenten gelijktijdig met de toets, leveren input voor verbeteringen in de
toets.
Taak voor de toetscommissie per curriculum:
Beoordelen welke toetsvragen hergebruikt gaan worden
Ontwikkelen van minimaal 20% nieuwe toetsvragen
Ontwikkelen van een actuele formatieve oefentoets
Praktijktoetsingen
De praktijktoetsen worden elk curriculum aan de actuele context op advies van praktijkopleiders
en werkbegeleiders bijgesteld. De begeleidingscommissie wordt om toestemming gevraagd.
Werkbegeleiders evalueren de praktijkopdrachten in het werkbegeleidersoverleg op de werkplek.
De praktijkopleider die dit overleg leidt, is de intermediair richting de opleidingscoördinatoren.
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Studentendossier
Het dossier wordt in zijn geheel door de praktijkopleiders en opleidingscoördinatoren
geëvalueerd, waarbij de evaluatiepunten ontwikkelingsgericht terug worden gegeven aan
werkbegeleiders en studenten om het beoordelingsproces te stroomlijnen. Soms ontstaan er
vragen bij studenten, deze vragen worden met de hele studentengroep en met werkbegeleiders
op locatie gedeeld. De kwaliteit van het toetsingsproces wordt op deze manier verhoogd.
Module-evaluatie
Na de moduledagen, waarin de theorie is behandeld, evalueren de studenten mondeling de
inhoud van de lessen en anoniem door middel van een digitale enquête. Ook deze informatie
wordt gebruikt, na analyse door de gebruikersgroep en de begeleidingscommissie, om de
uiteindelijke theoretische en praktijktoetsing mee te verbeteren.
Het doorlopen van de kwaliteitspyramide
De kwaliteitspiramide, inclusief de toetscyclus, is de basis voor de toetskwaliteit in de OBV. De
kwaliteitspiramide bestaat uit twee delen. De twee buitenste lagen (Toetsbekwaamheid en
Toetsorganisatie) zijn voorwaardelijk om tot een goede toetskwaliteit te komen.
Toetsbekwaamheid gaat over de toetsdeskundigheid van alle betrokkenen binnen het
toetsproces. Toetsorganisatie gaat over wat nodig is om goede toetsen te ontwikkelen, af te
nemen, te beoordelen, te analyseren en te verbeteren21.

Kwaliteitspyramide22

Het doorlopen van de kwaliteitspiramide heeft zes onderdelen.
1. Kwaliteit van de toetsitems van de theorie- en praktijktoets
De inhoud van de toets wordt elk curriculum geëvalueerd. Belangrijke kwaliteitscriteria hierbij
zijn:
De theorietoets of praktijktoets is passend bij de leerdoelen en eindtermen van de
opleiding.

21

Molkenboer, H., (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel I. Enschede, Bureau voor toetsen & beoordelen.
Sluijsmans, D.M.A., Joosten-ten Brinke, D., & Schilt-Mol, T. van (red.). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit
van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen: Garant.
22
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Het onderscheidend vermogen van de toetsitems voor praktijktoetsing staan beschreven
in een rubric (goed-voldoende-onvoldoende). De normering is door de werkbegeleiders uit
de praktijk goedgekeurd.
De kwaliteitsaspecten van de toetsitems voldoen in de omschrijving aan: objectief,
specifiek, relevant, efficiënt.
De studentevaluatie over de ervaringen met de toetsingen zijn beschikbaar
De evaluaties van de beoordelaars/werkbegeleiders over de ervaringen met de
praktijktoetsingen zijn beschikbaar.
Het analyseren van de theorie- en praktijktoetsingen op studentniveau en per
brandwondencentrum zijn beschikbaar.
2. Kwaliteit gehele praktijktoets
De kwaliteit van de gehele toets wordt elk cursusjaar geëvalueerd op: ontwerp toetsvragen en
praktijktoets, toetsmatrijs (leerdoelen en taxonomie Bloom), ontwerp beoordelingsmodel en
cesuur + rubric, student en beoordelaarsinstructie, bruikbaarheid in de praktijk en
competenties beoordelaars d.m.v. peer-assessment
3. Kwaliteit toetsprogramma OBV
Het toetsprogramma wordt elk curriculum als geheel geëvalueerd. Is er een heldere
samenhang tussen de diverse toetsen in het toetsprogramma:
Balans formatieve en summatieve toetsingen
Ondersteuning van studenten en beoordelaars
Hoeveelheid, doelen en kwaliteit theorietoetsen
Hoeveelheid, doelen en kwaliteit praktijktoetsen (inclusief belasting voor de praktijk)
Hoeveelheid, doelen en kwaliteit afsluitende Proeves van bekwaamheden per module
4. Kwaliteit toetsbeleid
De kwaliteit van het toetsbeleid wordt per curriculum aan de visie van de opleiding
gespiegeld. De aansluiting met leren is essentieel. Een belangrijke vraag is, in hoeverre draagt
toetsprogramma bij aan een duurzaam leerresultaat voor de OBV student? Is de student
voldoende toegerust om leervaardigheden in te zetten waardoor eigen kwaliteit van de
uitvoering van verpleegkundig handelen op een voldoende/goed niveau blijft? Hoe is de
(intercollegiale) toetsing verbonden met kennis en vaardigheden op de lange termijn voor het
brandwondencentrum?
5. Kwaliteit toetsorganisatie
De kwaliteit van de toetsorganisatie is nauw verbonden met kosten en haalbaarheid.
Zijn de rollen en taken van de ontwikkelaars van de toetsen voldoende vastgesteld en in
de OBV geborgd?
Zijn rollen en taken van studenten/werkbegeleiders/beoordelaars voldoende vastgesteld
en in de praktijk geborgd?
Dit is een belangrijk onderdeel om per curriculum te evalueren. In de huidige
gezondheidszorg is menskracht schaars is en de core business is de patiëntenzorg en niet
het leren.
Te evalueren in de taak en rol:
de verantwoordelijkheden van betrokkenen bij het ontwerpen en evalueren van de diverse
toetsingen;
de verantwoordelijkheden van betrokkenen bij de uitvoering van de praktijktoetsing
de haalbaarheid van de toetsingen in de praktijk (menskracht)
de verantwoordelijkheden van de examencommissie
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de werkprocessen
de logistieke organisatie van de theorie- en praktijktoetsen in de centra
het vaststellen van de toetsrooster
bijstellen van het OER OBV en doorvoeren van verbeteringen
6. Kwaliteit van toetsbekwaamheid
De toetsbekwaamheid van docenten, examencommissie s en andere betrokkenen is van
belang. De kwaliteit van de toetsing wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de
beoordelaar.
Per curriculum moet gekeken worden naar de noodzaak van:
Het opleiden van werkbegeleiders/beoordelaars
Bij- en nascholing door praktijkopleiders van de brandwondencentra
Bij- en nascholing van opleidingscoördinatoren
Delen van ervaringen op het gebied van toetsen met andere onderwijsinstellingen van
ziekenhuizen
Delen van ervaring op Europees en internationaal niveau om onderwijs voor
verpleegkundigen in de brandwondenzorg verder te ontwikkelen
Het borgen van bovenstaande zes onderdelen is de verantwoordelijkheid van de gebruikersgroep.
De gebruikersgroep fungeert als toetscommissie, waarbij de gebruikersgroep door de
begeleidingscommissie wordt gefaciliteerd.

8.3

Uitstel toetsing

Als de student door overmacht een toets heeft gemist en de aanspraak op twee toetskansen wil
behouden, dient een schriftelijk verzoek met motivatie in bij het secretariaat OBV. De
toetscommissie beoordeelt of er sprake is van overmacht en dus geoorloofd verzuim. De
toetscommissie legt dit schriftelijk vast en brengt de student op de hoogte.
Bijzondere redenen voor het uitstel van een toets zijn:
Geoorloofd verzuim op basis van de beschreven situatie in hoofdstuk 3.5.
Mocht een toets samenvallen met een periode van geoorloofd verzuim dan houdt de student
recht op:
Een toetsmoment en één herkansing
De student maakt binnen een maand na het afnemen van de eerste toets (officiële datum)
een afspraak met de opleidingscoördinator en praktijkopleider wanneer de toets wordt
afgenomen. Bij voorkeur vindt deze toets plaats op het moment dat de herkansingen
plaatsvinden.
Een eventuele herkansing voor deze student wordt binnen een maand na het afnemen van
de al gemaakte toets gepland.
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Hoofdstuk 9. Klacht, bezwaar en beroep
In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven te ondernemen bij een klacht en het indienen
van beroep en bezwaar. Bij een klacht gaat het om een handeling, gedraging of gebeurtenis waar
een OBV-betrokkene ontevreden over is. De OBV ziet een klacht als betrokkenheid van de indiener
en als verbeterinstrument.
Klachten en problemen worden over het algemeen het beste worden opgelost wanneer ze zo
dicht mogelijk “bij de bron” worden aangepakt. Dit betekent dat de klacht in eerste instantie
aangekaart dient te worden bij de persoon of de instantie waar de klacht betrekking op heeft.
De be- en afhandeling van beroep, bezwaar en klacht kent elk zijn eigen procedure. De wijze
waarop een klacht kan worden ingediend en wordt afgehandeld staat beschreven in hoofdstuk 9.1
Indien de indiener van de klacht niet tevreden is over de (wijze van) behandeling en/of
afhandeling van de klacht, dan kan hij/zij bezwaar indienen. Is een student het niet met een door
de examencommissie genomen beslissing, dan kan de student in beroep gaan, op voorwaarde
dat er een grondslag voor het beroep kan worden aangevoerd.
Dit kan zijn dat:
a. de beslissing in strijd is met een algemeen verbindend voorschrift; te denken valt hier aan
de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de OBV;
b. het orgaan dat de beslissing heeft genomen, heeft zijn bevoegdheid voor een ander doel
gebruikt dan waarvoor die bevoegdheid gegeven is;

9.1

Klachten

Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een OBV betrokkenen tegenover de student of
andersom en kan gaan over:
Niet-professioneel gedrag
Grensoverschrijdend gedrag
Bedrieglijk handelen en fraude
Overige OBV gerelateerde klachten
Afhankelijk van de aard en ernst zal een klacht informeel of formeel worden behandeld. Zo
mogelijk probeert de student altijd eerst zelf om via een informele weg tot een bevredigende
oplossing te komen door het probleem te bespreken met degene die het betreft. Desgewenst kan
hiervoor de hulp worden ingeroepen van de opleidingscoördinatoren, praktijkopleider of
leidinggevende. Vindt betreffende het lastig om de klacht te bespreken of het is niet gelukt om
het probleem informeel op te lossen, dan kan worden overgegaan tot het indienen van een
formele klacht. De procedure, uitgesplitst naar type klacht, worden onderstaand besproken.
Let op! Het is niet mogelijk om een klacht in te dienen over een algemene regeling van de OBV.
Wil je hierover wel een opmerking kwijt, neem dan contact op met de begeleidingscommissie via
het secretariaat OBV.

9.1.1

Niet-professioneel gedrag
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Studenten van de OBV gedragen zich in het kader van de opleiding als een professionele student,
zeker daar waar er handelingen en/of vaardigheden worden uitgevoerd aan of bij patiënten,
simulatiepatiënten, medestudenten en vakdocenten.
Iedere vorm van onbetamelijk gedrag is niet-professioneel en kan leiden tot een officiële melding
van niet-professioneel gedrag.
Met niet-professioneel gedrag (onbetamelijk gedrag) wordt bedoeld:
Discriminerende, beledigende, kwetsende of anderszins negatieve opmerkingen;
Onbeschofte of verregaande onbeleefde uitingen;
Hardhandigheid;
Weinig respect en fatsoen, bijv. gebruik van telefoon en/of I-pad gebruik in de les voor niet
les gerelateerde doeleinden;
Tekortschietende hygiëne;
Verbreking van de geheimhoudingsplicht;
Bedrieglijk handelen zoals, valsheid in geschrifte, fraude, plagiaat, bewuste misleiding.
De melder kan iedereen zijn die betrokken is bij het incident.
Voordat er wordt overgegaan tot melding wordt betreffende altijd eerst op zijn/haar nietprofessioneel gedrag aangesproken. Desgewenst kan de opleidingscoördinator en/of
praktijkopleider hierin ondersteunen. In geval betreffenden hier niet uit komen, bijvoorbeeld door
onvoldoende communicatie en/of wederzijds onbegrip, kan het niet-professioneel gedrag gemeld
worden aan de begeleidingscommissie via het secretariaat OBV.
Procedure melding niet-professioneel gedrag
1. Het incident wordt binnen een week door de melder bij de opleidingscoördinator ingediend
via het secretariaat OBV.
In de e-mail is opgenomen:
 Een zo objectief mogelijke beschrijving van het incident
 Motivatie van de melding
 Rol van de melder bij het incident
 Beschrijving van de context (moduledagen, praktijk, stage, anders)
 Getuigen (met naam mits toestemming gegeven)
 Datum en plaats van het incident
2. Binnen uiterlijk een week wordt er een afschrift van het incident gezonden naar degene over
wie de klacht gaat;
3. In geval het hier een student betreft, meldt de opleidingscoördinator de leidinggevende van
de student dat er een melding niet-professioneel gedrag over de student behandeld wordt.
Over de inhoud van de melding wordt niets meegedeeld.
4. De opleidingscoördinator:
 verdiept zich in de klacht / het incident;
 voert minimaal een gesprek met de melder en betrokken student;
 bestudeert het studentendossier;
 overlegt met de andere opleidingscoördinatoren;
 en plant binnen twee weken een gesprek met de student.
5. De opleidingscoördinator voert het gesprek met de student samen met een andere
opleidingscoördinator. De student maakt hiervan een gespreksverslag dat voor akkoord door
alle aanwezigen bij het gesprek wordt ondertekend.
In geval het incident:
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terecht is gemeld, dan wordt het verslag in het dossier van de student opgenomen en
wordt betreffende leidinggevende ingelicht; waarna passende maatregelen in overleg
worden bepaald.
 niet terecht is gemeld, dan wordt het gespreksverslag uit het studentendossier gehouden
en de leidinggevende ingelicht over de niet-terechte melding. De leidinggevende wordt
door de opleidingscoördinator niet op de hoogte gebracht van de inhoud.
6. Gestreefd wordt om de melding binnen zes weken na indienen af te ronden, mits er bezwaar
door de student is aangetekend.
7. Tegen een terecht bevonden melding kan de student bezwaar aantekenen bij de
examencommissie. Zie hiervoor hoofdstuk 9.3 Bezwaar en beroep.
9.1.2 Grensoverschrijdend gedrag
De OBV vindt een veilig leerklimaat en het met respect behandelen van elkaar belangrijk. Toch
kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden
benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van (seksuele)intimidatie, discriminatie, pesten, kleineren,
grapjes maken over patiënten, agressie en geweld.
Van iedere student en studiebegeleider OBV verwachten we een actieve bijdrage, niet alleen wat
het eigen gedrag betreft, maar ook door alert te zijn op elke vorm van ongewenst gedrag in de
eigen omgeving.
Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt
gemaakt. Probeer samen tot een aanvaardbare oplossing te komen indien een OBV-betrokkene
ongewenste gedrag vertoont. Als dat niet helpt of dat er drempels zijn om dat te doen, neem dan
contact op met de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag van het ziekenhuis waar je werkzaam
bent.
9.1.3 Bedrieglijk handelen en fraude
Fraudeprotocol23
De regels waar de student zich aan moet houden bij het maken van een theorie- en praktijktoets
zijn vastgelegd in hoofdstuk 8.2.4. Indien de student de regels negeert, kan dat aangemerkt
worden als fraude. Fraude omvat onder meer:
Onjuiste opgave reden verzuim;
Het zich uitgeven voor iemand anders;
Onjuiste vermelding van (eerder verworven) competenties in het digitale portfolio;
Vervalsing van (digitale) handtekeningen en/of parafen;
Het eigenhandig wijzigen van datum/jaartal in een voor de beoordeling relevant document;
Het van te voren kennis verkrijgen over toetsvragen;
Het zoeken van contact met andere studenten tijden het afnemen van de toets;
Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur tijdens een theorietoets, bijvoorbeeld
door draadloze oortjes, die via bluetooth verbonden zijn met een mobiele telefoon of een
smart watches;
Als er gebruik gemaakt wordt van tevoren opgenomen aantekeningen in een boek, tijdens
een open boek toets;
Het kopiëren van toetsvragen of antwoorden tijdens de inzage van de toets;
Het laten maken van praktijkopdrachten door anderen;
Het plegen van plagiaat;
Het vertonen van meeliftgedrag.
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Bijkerk, L., (2015). Basis Kwalificatie Examinering in het hoger onderwijs. Houten, Bohn Stafleu van Loghum
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9.1.3.1. Plagiaat
Onder plagiaat verstaat de OBV: “Een vorm van fraude, waarbij stukken van anderen of eerder
gepubliceerd eigen werk zijn gebruikt in eigen werk zonder correcte bronvermelding” 24.
In een aantal gevallen is het plagiaat onbedoeld gebeurd. Om dit te voorkomen is bronvermelding
belangrijk en geldt de regel dat indien er wordt geciteerd of geparafraseerd dit altijd gebeurd met
een directe verwijzing naar de bron.
Onder het plegen van plagiaat, wordt onder andere verstaan:
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van uitwerkingen van studieopdrachten van collega;
beroepsbeoefenaren, zonder toestemming en vermelding van de bron;
Het knippen en plakken uit andermans werk;
Het vertalen van teksten en het herschrijven van teksten door gebruik te maken van
synoniemen;
Een theorie in eigen woorden opschrijven, zonder bronvermelding.
Instructie over verschillen tussen citeren van bronnen en plagiaat maakt deel uit van het
onderwijsprogramma. De opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders zijn bij het nakijken van
toetsen en opdrachten alert op plagiaat.
9.1.3.2 Meeliftgedrag
Ook meeliftgedrag valt onder fraude. Spelregels rond meeliftgedrag in de opleiding OBV zijn:
Het voorkomen van meeliftgedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten
Als studenten meeliftgedrag waarnemen bij de uitvoering van gezamenlijke opdrachten
spreken de studenten medestudenten hierop aan
Heeft dit geen gevolgen voor veranderd gedrag, kan de student dit aankaarten bij
opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders.
De opleidingscoördinatoren en of praktijkopleiders plannen een afspraak met de hele
groep, waarin de samenwerking besproken wordt en afspraken gemaakt.
Worden deze afspraken niet nagekomen, kan de opleidingscoördinator of praktijkopleider
dit melden bij de toetscommissie.
De toetscommissie neemt een beslissing en legt deze op aan de student(en).
Voor samenwerkingsopdrachten geldt een gezamenlijk eindoordeel. Het individuele
aandeel van de student is beschreven in een logboek en heeft invloed op het gezamenlijke
oordeel.
Bij een vermoeden van bedrieglijk handelen of fraude (ook achteraf, binnen een termijn van 5
jaar) neemt de praktijkopleider en/of opleidingscoördinatoren OBV altijd eerst contact op met de
student. Alle gevallen van bedrieglijk handelen en fraude worden gemeld aan de
begeleidingscommissie via het secretariaat OBV.
Procedure melding bedrieglijk handelen en fraude
1. Het incident wordt binnen een week door de melder bij de toetscommissie ingediend via het
secretariaat OBV.
In de e-mail is opgenomen:
 Een zo objectief mogelijke beschrijving van het incident
 Motivatie van de melding
 Rol van de melder bij het incident
 Beschrijving van de context (moduledagen, praktijk, stage, anders)
 Getuigen (met naam mits toestemming gegeven)
 Datum en plaats van het incident
24

Bron: Onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool
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2. Binnen uiterlijk een week wordt er een afschrift van het incident gezonden naar degene over
wie de klacht gaat;
3. De voorzitter van de toetscommissie (opleidingscoördinator), meldt de leidinggevende van de
student dat er een melding bedrieglijk handelen of fraude over de student behandeld wordt.
Over de inhoud van de melding wordt niets meegedeeld.
4. De toetscommissie:
 verdiept zich in de klacht / het incident;
 voert minimaal een gesprek met de melder en betrokken student;
 bestudeert het studentendossier;
 overlegt met de andere opleidingscoördinatoren;
 en plant binnen twee weken een gesprek met de student.
5. Een onafhankelijk lid van de toetscommissie voert het gesprek met de student samen met een
van de opleidingscoördinatoren. De student maakt hiervan een gespreksverslag dat voor
akkoord door alle bij het gesprek aanwezigen wordt ondertekend.
In geval het incident:
 terecht is gemeld, dan wordt het verslag in het dossier van de student opgenomen en
wordt betreffende leidinggevende ingelicht; waarna passende maatregelen in overleg
worden bepaald.
 niet terecht is gemeld, dan wordt het gespreksverslag uit het studentendossier gehouden
en de leidinggevende ingelicht over de niet-terechte melding. De leidinggevende wordt
door de opleidingscoördinator niet op de hoogte gebracht van de inhoud.
6. Gestreefd wordt om de melding binnen zes weken na indienen af te ronden, mits er bezwaar
door de student is aangetekend.
7. Tegen een terecht bevonden melding kan de student bezwaar aantekenen. Zie hiervoor
hoofdstuk 9.3 Bezwaar en beroep.
9.1.4 Overige klachten
Voor alle andere klachten geldt de onderstaande procedure.
Procedure melding overige klachten
1. Het incident wordt binnen een week door de melder bij de opleidingscoördinator ingediend
via het secretariaat OBV.
In de e-mail is opgenomen:
 Een zo objectief mogelijke beschrijving van het incident
 Motivatie van de melding
 Rol van de melder bij het incident
 Beschrijving van de context (moduledagen, praktijk, stage, anders)
 Getuigen (met naam mits toestemming gegeven)
 Datum en plaats van het incident
2. Binnen uiterlijk een week wordt er een afschrift van het incident gezonden naar degene over
wie de klacht gaat;
3. De opleidingscoördinator meldt de leidinggevende van de student dat er een melding ‘overige
klachten’ over de student behandeld wordt. Over de inhoud van de melding wordt niets
gedeeld.
4. De opleidingscoördinator:
 Verdiept zich in de klacht / het incident;
 voert minimaal een gesprek met de melder en betrokken student;
 bestudeert het studentendossier;
 overlegt met de andere opleidingscoördinatoren;
 en plant binnen twee weken een gesprek met de student.
5. De opleidingscoördinator voert het gesprek met de student samen met een andere
opleidingscoördinator. De student maakt hiervan een gespreksverslag dat voor akkoord door
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alle aanwezigen bij het gesprek wordt ondertekend.
In geval het incident:
 terecht is gemeld, dan wordt het verslag in het dossier van de student opgenomen en
wordt betreffende leidinggevende ingelicht; waarna passende maatregelen in overleg
worden bepaald.
 niet terecht is gemeld, dan wordt het gespreksverslag uit het studentendossier gehouden
en de leidinggevende ingelicht over de niet-terechte melding. De leidinggevende wordt
door de opleidingscoördinator niet op de hoogte gebracht van de inhoud.
6. Gestreefd wordt om de melding binnen zes weken na indienen af te ronden, mits er bezwaar
door de student is aangetekend.
7. Tegen een terecht bevonden melding kan de student bezwaar aantekenen bij de
examencommissie. Zie hiervoor hoofdstuk 9.3 Bezwaar en beroep.

9.2

Bezwaar en beroep

Als een student of de melder van een klacht of incident zich niet kan vinden in een formele
beslissing van de opleidingscoördinator, dan kan betreffende bezwaar aantekenen. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen theorie- en praktijk gerelateerde zaken. Zie hiervoor ook
hoofdstuk 7.6.
9.2.1 Theorie gerelateerde zaken
De examencommissie komt in actie en neemt een beslissing als de student bezwaar aantekent
tegen:
Het niet toekennen van een EVC (zie hoofdstuk 4.1 en 4.2)
Verlenging van de opleiding (zie hoofdstuk 3.6)
Eindoordeel theorie- en praktijktoetsingen (zie hoofdstuk 8.2.4)
Fraude en plagiaat vastgesteld door de toetscommissie (zie hoofdstuk )
Ongeoorloofd verzuim (zie hoofdstuk 3.5)
Procedure indienen bezwaar:
1. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de examencommissie via het secretariaat OBV.
In de e-mail is opgenomen:
 het schriftelijke besluit van de opleidingscoördinator omtrent het incident
 motivatie indienen bezwaar
2. Binnen twee weken na melding wordt er een examencommissie theorie ad hoc samengesteld,
bestaande een lid van de begeleidingscommissie (voorzitter) en twee opleidingsadviseurs
vanuit de ziekenhuizen waar de student / de melder niet werkzaam is;
3. De voorzitter van de examencommissie verdiept zich in het bezwaar en neemt zo nodig
contact op met de student / de melder, de opleidingscoördinator en of andere betrokkenen
voor het leveren van input. De opleidingscoördinator wordt op de hoogte gehouden van het
traject.
4. Lukt het niet om tijdens de gesprekken tot een oplossing te komen, dan zal de voorzitter, in
overleg met de commissieleden, en zo nodig na aanvullend te spreken met betrokkenen,
binnen zes weken na melding een schriftelijke uitspraak doen op het geschil. Deze uitspraak
is bindend voor alle partijen.
5. De examencommissie verzorgt de schriftelijke correspondentie naar de student / de melder
en is verantwoordelijk voor de afhandeling van het bezwaar.
6. De positie van de student wordt niet aangetast zolang er geen uitspraak is gedaan, tenzij de
belangen van het ziekenhuis, waar de student werkzaam is, hierdoor in ernstige mate zou
kunnen worden geschaad.
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In geval de student / de indiener het niet eens is met de uitspraak van de Examencommissie, dan
kan hij/zij hiertegen in beroep gaan.
Procedure indienen beroep:
1. Het beroep kan worden wordt ingediend bij de directeur van de Nederlandse
Brandwondenstichting, voorzitter van de externe examencommissie
In de e-mail is opgenomen:
 het schriftelijke besluit op het ingediende bezwaar
 motivatie indienen beroep
2. Binnen twee weken na melding wordt er een externe examencommissie samengesteld,
bestaande uit minimaal onafhankelijke partijen, te weten:
 een manager van het opleidingsinstituut van een van de drie bij de OBV betrokken
ziekenhuizen waar de melder niet werkzaam is;
 de directeur van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland en
 een lid van de Brandwonden Academie voor verpleegkundigen uit een van de drie bij de
OBV betrokken ziekenhuizen waar de student niet werkzaam is.
3. De voorzitter van de examencommissie verdiept zich in het beroep en neemt zo nodig
contact op met de melder, de opleidingscoördinator en / of andere betrokkenen voor het
leveren van input. De opleidingscoördinator wordt op de hoogte gehouden van het traject.
4. Lukt het niet om tijdens de gesprekken tot een oplossing te komen, dan zal de voorzitter, in
overleg met de commissieleden, en zo nodig na aanvullend te spreken met betrokkenen,
binnen zes weken na melding een schriftelijke uitspraak doen op het geschil. Deze uitspraak
is bindend voor alle partijen.
5. De opleidingscoördinatoren verzorgen de schriftelijke correspondentie naar de melder en
zijn verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het ingediende beroep.
6. De positie van de melder wordt niet aangetast zolang er geen uitspraak is gedaan, tenzij de
belangen van het ziekenhuis, waar de melder werkzaam is, hierdoor in ernstige mate zou
kunnen worden geschaad.

9.2.2 Praktijk gerelateerde zaken
In geval van een klacht of incident ten aanzien van het praktijkgedeelte, waar de student het na
het raadplegen van zijn praktijkopleider en/of leidinggevende niet over eens wordt, kan
betreffende zich wenden tot de examencommissie van het opleidingsinstituut van het ziekenhuis
waar de student in dienst is.

9.3

Geheimhouding

Voor de personen die betrokken zijn bij eventuele bezwaar- of klachtenprocedures is
geheimhouding over inhoud en procedure verplicht.
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Hoofdstuk 10. Wijzigingen regels en richtlijnen
De ervaring leert dat gaandeweg onderdelen in een notitie op basis van voortschrijdend inzicht
moeten veranderen.

10.1 Niet voorziene situaties
Gedurende het lopende curriculum blijven de studiegids en het onderwijs- en examenreglement
(OER) van kracht zoals aan het begin van de opleiding vastgesteld.
In gevallen waarin de documenten niet voorziet, beslist de begeleidingscommissie. Deze
beslissing is bindend.

10.2 Afwijken van het OER en/of de studiegids
De begeleidingscommissie kan in hele bijzondere gevallen, ten gunste van de student, afwijken
van wat er in de studiegids en/of OER staat vermeld. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als de
belangen van de student ernstig worden geschaad. De student dient hiervoor een verzoek in te
dienen bij het secretariaat OBV. Dit verzoek wordt binnen één maand na indienen beantwoord en
gemotiveerd. De beslissing van de begeleidingscommissie is bindend. De gebruikersgroep wordt
van de beslissing op de hoogte gebracht.
Het OER en de studiegids treden aan het begin van een curriculum OBV in werking.
De documenten hebben een looptijd van één curriculum. In het geval dat er geen nieuwe versie
beschikbaar is, blijft de laatste versie geldig.
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Hoofdstuk 11

Accreditatie V&V

De OBV is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V. Het opvoeren van accreditatiepunten is
alleen geldig voor studenten die lid zijn van het Kwaliteitsregister V&V. Het secretariaat OBV
draagt zorg voor de administratieve afwerking, na afronding van de gehele OBV, of bij
modulestudenten na het afronden van een module.
Het totale aantal accreditatiepunten bedraagt:

Module

Aantal
dagen

CanMeds

Geaccrediteerde punten

Module 1

2

C/S/KW/MH/O/PK

12

Module 2

4

VIH/S/KW/MH/O/PK

24

Module 3, Incl. eindpresentaties en
bijeenkomst NVBZ

3

C/KW/PK

18

Module 4,
incl. EMSB

5

VIH/C/S/KW/O/PK

Module 5

2

VIH/C/S/KW/MH/O/PK

12

Module 6

2

VIH/C/S/KW/MH/O/PK

12

Totaal

18

24 (+ 6 via EMSB)

102 (+ 6 via EMSB)

Modulestudenten kunnen de volgende geaccrediteerde punten opgevoerd krijgen in het
kwaliteitsregister V&V:

Module

Aantal
dagen

CanMeds

Geaccrediteerde punten

Module 2

4

VIH/S/KW/MH/O/PK

24

Module 4
EMSB

4
1

VIH/C/S/KW/O/PK

Module 5

2

VIH/C/S/KW/MH/O/PK

12

Module 6

2

VIH/C/S/KW/MH/O/PK

12

24 (+ 6 via EMSB)

Werkbegeleiders OBV verkrijgen, na het volgen van de werkbegeleiderscursus, de volgende
geaccrediteerde punten voor het kwaliteitsregister V&V:

Module

Aantal
dagen

CanMeds

Geaccrediteerde punten

Werkbegeleiderscursus (introductie dag 1)

1

C/S/KW/O/PK

6

Werkbegeleiderscursus (vervolg dag 2)

1

C/S/KW/O/PK

6
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Bijlage 1 - Competentiegebieden
De competentiegebieden zijn in dit beroepsdeelprofiel als volgt uitgewerkt:

Samenwerking

x

x

1.2 - Competentie gericht opleiden

x

x

1.3 - Methodische beroepsuitoefening

x

x

1.4 - Relaties en Instanties

x

x

Module 1
1.1 - Organisatie van de opleiding

1.5 - Kwaliteitsopdracht

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maatschappelijk handelen

Communicatie

Competentiegebieden

Kennis en Wetenschap

Vakinhoudelijk handelen

CanMEDS

Professionaliteit en kwaliteit

Vakinhoudelijk handelen de verpleegkundige als zorgverlener; VIH
Communicatie: de verpleegkundige als communicator; C
Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner; S
Kennis en wetenschap; de verpleegkundige als reflectieve professional; die handelt naast
de laatste stand van de wetenschap; KW
5. Maatschappelijk handelen; de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar; MH
6. Organisatie; de verpleegkundige als organisator; O
7. Professionaliteit en kwaliteit; de verpleegkundige als professional en
kwaliteitsbevorderaar. PK

Organisatie

1.
2.
3.
4.

x

x

Maatschappelijk handelen

Organisatie

x

x

2.2 - Wondgenezing

x

x

X

2.3 – Wondbehandeling bij brandwonden

x

x

X
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Samenwerking

x

Competentiegebieden

Communicatie

x

Vaknhoudelijk handelen

Module 2
2.1 - Brandwonden, epidemiologie, toedracht,
eerste hulp en inschatting ernst

Kennis en Wetenschap

Pofessionaliteit en kwaliteit

CanMEDS

2.4 – Bijzondere ziektebeelden

x

x

X

2.5 – Infectie, infectiepreventie en
infectiebestrijding
2.6 – Voeding in relatie tot brandwonden

x
x

x
x

X
X

2.7 – Pijn en jeuk in relatie tot brandwonden

x

x

X

2.8 – Plastisch chirurgische behandeling

x

2.9 – Revalidatie, ergo- en fysiotherapie

x

x
x

x

X

Organisatie

Maatschappelijk handelen

x

X

x
x

X
X

Samenwerking

Kennis en Wetenschap

x

Communicatie

x

Module 4
4.1 – Methodische benadering

Vakinhoudelijk handelen

CanMEDS

Professionaliteit en kwaliteit

X

Organisatie

x

Maatschappelijk handelen

x

Kennis en Wetenschap

Module 3
3.1 - Zoeken van (wetenschappelijke)
onderzoeksartikelen
3.2 - Lezen van (wetenschappelijke)
onderzoeksartikelen
3.3 - Beoordelen van (wetenschappelijke)
onderzoeksartikelen
3.4 – Presentatie factsheet

Samenwerking

Competentiegebieden

Communicatie

Vakinhoudelijk handelen

CanMEDS

Professionaliteit en kwaliteit

2.10 – Kwaliteitsopdracht

X

x

x

x

x

4.2 - Respiratie

x

x

x

4.3 - Circulatie

x

x

x

4.4 - Post-operatieve zorg

x

4.5 – Milieu interne

x

x

x

4.6 – Neurologische stoornissen

x

x

x

4.7 – Verstoorde temperatuurregulatie

x

x

x

Competentiegebieden
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x

x

x

x

Kennis en Wetenschap

x

x

5.2 – Psychosociale en pedagogische aspecten

x

x

x

5.3 – Brandwonden en kindermishandeling

x

x

x

x

x

x

x

Kennis en Wetenschap

Maatschappelijk handelen

x

x

x

x
x

x

x
x

3 – Eindpresentatie Kwaliteitsopdracht

x

4 – EMSB

x

x

x

5 – Anamnese gesprek

x

6 – Posterpresentatie

x
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Professionaliteit en kwaliteit

x

2 – Coördineren en uitvoeren verbandwissel

x

Organisatie

Proeves
1 – Klinisch redeneren

Professionaliteit en kwaliteit

x

Samenwerking

Organisatie

Samenwerking

x

Communicatie

Competentiegebieden

Kennis en Wetenschap

Communicatie

x

Vakinhoudelijk handelen

Vakinhoudelijk handelen

x

6.3 – Nazorg volwassenen

CanMEDS

x

x

x

6.4 – Omgaan met traumatische gebeurtenissen

x

x

x

6.2 – Psychologische zorgverlening volwassenen

x
x

x

Module 6
6.1 – Psychiatrische ziektebeelden

x

x

CanMEDS

Competentiegebieden

x

Maatschappelijk handelen

5.4 – Nazorg aan kinderen met brandwonden

Professionaliteit en kwaliteit

Samenwerking

x

Organisatie

Communicatie

x

Competentiegebieden

Maatschappelijk handelen

Module 5
5.1 – Het vitaal bedreigde kind

Vakinhoudelijk handelen

CanMEDS

x

x
x

Bijlage 2 - Taxonomie Miller Bloom en CanMeds

Miller
Deze taxonomie wordt in de praktijk veel gebruikt. Miller maakt onderscheid in vier niveaus van
bekwaamheid: weten, weten hoe, tonen en doen. De niveaus ‘weten’ en ‘weten hoe’ zeggen iets
over wat de student kent. De niveaus ‘tonen’ en ‘doen’ verwijzen naar het handelen van de
student.
Weten richt zich op kennistoetsen, weten hoe op het toepassen van kennis in een schriftelijke
casus/opdracht, tonen hoe op een beoordeling in een realistische voorspelbare situatie zoals een
simulatie of een project. Bij doen en zijn wordt de echte beroepssituatie beoordeeld.

Bloom
Deze taxonomie wordt in het onderwijs veel gebruikt. Leerdoelen worden hiermee geclassificeerd,
het cognitieve domein wordt met name in de modules OBV uitgewerkt. In toetsvormen als
praktijkopdrachten worden ook vaardigheden in het psychomotorische en affectieve domein
getoetst.

CanMEDS
Deze taxonomie wordt internationaal toegepast in de gezondheidszorg. De zeven
competentiegebieden zijn onderling met elkaar verbonden en worden per thema van een module
OBV specifiek gemaakt.
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Bijlage 3 - APA richtlijnen
Algemene verwijzingsregels25
Er zijn een aantal algemene verwijzingsregels voor het citeren van tekst te geven:
De literatuurlijst wordt geplaatst na de uitwerking van de opdracht of notitie
De literatuurlijst is alfabetisch geordend, dit betekent:
- Alfabetiseren op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij
tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld)
- Neem letter voor letter. Dus Smit, T komt voor Smith, A
- Neem M', Mc, en Mac zoals het er staat: niet alsof overal Mac staat. Dus: MacArthur
komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy
- Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt de Nederlandse variant gebruikt.
- Nederlandstalige variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de
voorletter(s) geplaatst J. de Vries wordt opgevoerd als Vries, J. de
- Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam als
auteursnaam gebruikt
- Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend
- Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend
Kenmerken belangrijkste elementen
Begin met de auteursnaam, gevolgd door de initialen, gescheiden door punten.
Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een komma en met als
tussenvoegsel een &-teken.
Als er meer dan twee auteurs zijn worden hun namen gescheiden door komma's; voor de
laatste auteur wordt zowel de komma als het &-teken gebruikt.
Overigens: als auteurs niet op alfabetische volgorde staan, betekent dit dat de bijdrage
van de eerste auteur belangrijker is dan die van de tweede.
Er worden maximaal 7 auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie meer dan 7
auteurs neem dan de eerste zes auteurs en de laatste
Geen auteur: gebruik de titel van de publicatie
Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt.
Geen publicatiejaar of datum: (n.d.) (staat voor no date)
Na publicatiejaar volgt de titel:
In boek:
Maak de titel van het boek cursief. Alleen eerste letter (onder)titel een hoofdletter. Achter
de titel volgt een punt.
Bij boeken wordt vervolgens de plaats van uitgave en de uitgever vermeld, gescheiden
door een dubbele punt.
In tijdschrift:
Bij artikelen uit tijdschriften: de titel van het artikel
Daarna:
Titel van het van het tijdschrift (alle hoofdwoorden met hoofdletter en cursief): een
komma en cursief het volumenummer (ofwel nummer jaargang), zonder spatie gevolgd
door aflevering tussen haakjes (niet cursief!) en na een komma de pagina's.

25

Bovenstaande informatie is overgenomen van http://libguides.library.uu.nl/c.php?g=202254&p=1331985
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Voorbeelden belangrijkste elementen bij verwijzingen
Tijdschriften en artikelen

Boeken

Hoofdstuk uit een boek

Organisatie

Krantenartikel

Webpagina

E-mail en persoonlijke communicatie
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Bijlage 4 - Toets methode-mix en gesprekkencyclus
Soorten toetsing
Toetsmethode

Plaats in de opleiding

EVC traject (indien
gewenst)
Intake
Theorietoets

Voorafgaand aan de OBV

Voorbereidende
opdrachten
Reflectiegesprek
voortgang
Evaluatiegesprek
Eindgesprek
Performance
assessment praktijkopdracht
- casustoets
- klinische les
- instructieles
- refereer
- reflectie
- praktijktoets
- project
(samenwerking)
Performance
assessment –
portfolio
assessment
Performance
assessment Proeve van
Bekwaamheid
Performance
assessment –
eindpresentatie
Stage

Theoriedeel 20%
Summatief Formatief
X

Voorafgaand aan de OBV
Afsluiting theoriedeel van een
module
Voorafgaand aan thema van een
module
Halverwege periode 1 en 2

X

Bij start en halverwege de
opleiding
Voorafgaand aan diplomering

Praktijkdeel 80%
Summatief
Formatief
X

In
ontwikkeling
X
X

X

X

X
X

Gekoppeld aan praktijkopdracht

Gekoppeld aan module

X

Ter afsluiting van een module

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

Ter afsluiting van de opleiding

X

Halverwege periode 1 of 2

X
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Gesprekkencyclus
Soort en
frequentie

Doel, formulieren & tijdlijn

Waar, wanneer &
tijdsduur

Betrokkenen

EVC traject

Summatief gesprek.
Formaliseren route vrijstelling
- aanvraagformulier vrijstelling
- bewijsstukken van student
voor EVC

Start EVC traject op de
werkplek minimaal 6
weken voor start OBV

Intakegesprek
Eenmalig

- Formaliseren
studieovereenkomst en
vastleggen EVC
- Tijdlijn OBV
- Leerovereenkomsten tekenen
Formulier:
- Intake gesprek
Formatieve “0” meting
t.a.v. niveau van bekwaamheid
brandwondenverpleegkundige
Formulieren:
- Feedback- en
beoordelingsformulier
verpleegkundige
beroepspraktijk
- Reflectieformat
- Werk- en ontwikkelingsplan
Formatief gesprek
studievoortgang met
gekoppelde werkbegeleider
en/of praktijkopleider.
Formulier:
- Reflectieformat
Frequentie:
Minimaal 2 keer

Waar:
Op de werkplek
Wanneer:
6 weken voor start OBV
Duur: max. 1 uur

Student (S)
Praktijkopleider
(PO)
Opleidingscoördinator (OC)
Leidinggevende
(LG)
Student
Praktijkopleider
Leidinggevende
op verzoek

StartGesprek
Eenmalig

Voortgangsgesprek

Voortgangsgesprek
KO

Studentenoverleg

Formatief gesprek leerproces
op het product en proces van
de literatuurstudie.
Het geven van een beoordeling
op het product en proces van
de KO
Formulier:
- Beoordelingsformulier
criteria KO
Formatieve gesprekken
Intervisie op eigen
leerproces en op
samenwerking met

Normering
bepaald
door
Theorie door
OC
Praktijk PO
en LG

Consequenties

Praktijk
beoordeelt
motivatie
voor OBV

Bij aangetoonde
EVC vrijstelling
module(s) en of
praktijk uren.

Voor procedure
zie EVC in het
OER en
https://czo.nl

Waar:
Op de werkplek
Wanneer:
- binnen 6 weken na
start OBV
- Modulestudenten
binnen 1 week na
start van de module
op de werkplek
Duur: max. 1 uur
Waar:
Op de werkplek
Wanneer:
- Na de start- en voor de
tussenbeoordeling
- Na de tussen- en voor
de eindbeoordeling.
Tijdsduur: 30-45
minuten
Waar:
Via facetime/skype
Wanneer:
Na circa 8 maanden en
ca. 1 maand voor
eindpresentaties
Tijdsduur: 30-45
minuten

Student
Werkbegeleiders
Praktijkopleider

Zie
formulieren

n.v.t.

Student
Gekoppelde
werkbegeleider
Praktijkopleider

n.v.t.

Aanpassen
werk- en
ontwikkelingsplan

Student
Opleidingscoördinator

Beoordeling
s-formulier
criteria KO

Aanpassen KO
portfolio

Waar:
Op de werkplek
Wanneer:
Tijdlijn OBV

Studenten
Praktijkopleider

Student
dient
minimaal 2
van de 3

Aanpassen
werk- en
ontwikkelingspl
an
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Soort en
frequentie

Werk
Begeleiders
overleg

Tussen
beoordeling
Eénmalig

EindBeoordeling
I.p éénmalig

Doel, formulieren & tijdlijn

Waar, wanneer &
tijdsduur

Betrokkenen

Normering
bepaald
door
keer
aanwezig te
zijn.

Consequenties

werkbegeleiders
- Uitwisselen van werk/leer
ervaringen
Frequentie:
Minimaal 3 keer
Formatieve gesprekken
Bespreken
werkbegeleiderscompetenties
Frequentie:
á 8 weken

Tijdsduur: Max. 1 uur

Waar:
Op de werkplek.
Wanneer: á 8 weken
gepland
Tijdsduur: Max. 1 uur

Werkbegeleiders
Praktijkopleider

Werkbegelei
der
minimaal 3x
per
curriculum
aanwezig

Bespreken
eigenaarschap

Formatieve tussenmeting t.a.v.
niveau van bekwaamheid
brandwondenverpleegkundige
Formulieren:
- Feedback- en
beoordelingsformulier
verpleegkundige
beroepspraktijk
- Reflectieformat
- Werk- en ontwikkelingsplan

Waar:
Op de werkplek,
Wanneer:
- Na circa 8 maanden in
de opleiding.
- Modulestudenten
halverwege de stage
Tijdsduur: Max. 1 uur

Student
Werkbegeleiders
Praktijkopleider
Leidinggevende
op verzoek

Zie
formulieren

Is de minimale
score niet
behaald dan
advisering t.a.v.
vervolg van de
opleiding in
overleg met
leidinggevende

Summatieve eindmeting t.a.v.
niveau van bekwaamheid
brandwondenverpleegkundige
Formulieren:
- Feedback- en
beoordelingsformulier
verpleegkundige
beroepspraktijk
- Reflectieformat
- Werk- en ontwikkelingsplan

Waar:
Op de werkplek
Wanneer:
- Een maand voor de
diplomering
- Modulestudenten aan
het eind van de stage
op de werkplek
Tijdsduur: Max. 1 uur

Student
Werkbegeleiders
Praktijkopleider
Leidinggevende
op verzoek

Zie
formulieren

Aanpassing
werk- en
ontwikkelingsplan
Is de minimale
score niet
behaald dan
advisering t.a.v.
verlenging of
beëindigen van
de opleiding in
overleg met
leidinggevende
Aanpassing
werk- en
persoonlijk
ontwikkelingsplan
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Bijlage 5

- Toetsprogramma

Module

Leerdoel (CanMEDS)

Tijdstip

Toetsvorm

Functie toets

Startgesprek
1

Competentiebepaling
C/S/KW/MH/O/PK/VI
H
C/S/O/PK
C/S/MH/O/PK
C/S/KW/O/MH/PK
C/S/MH/O /PK
S/KW/PK
VIH/O/S
Competentiebepaling
VIH/PK/C
VIH
VIH/KW/PK
VIH
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK
VIH
VIH/S/PK
S/KW/PK
VIH
KW/PK
KW/PK
KW/PK
C/KW/PK
Competentiebepaling

Start OBV
Bij start M2

PA portfolio
Theorietoets

Formatief
Summatief

Beoordeling voor
certificering
Voldaan
Cesuur 5,5

Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Bij start M3
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
Periode 1
P 1 naar P2

PA Reflectie
PA Reflectie
PA Casus
PA Presentatie
PA Literatuurstudie
PA Proeve v B
PA Portfolio
Theorietoets
PA Casus
PA Casus
PA Casus
PA Refereer
PA Casus
PA Casus
PA Casus
PA Casus
PA Instructie
PA Literatuurstudie
PA Proeve v B
PA Literatuurstudie
PA Literatuurstudie
PA Literatuurstudie
PA Literatuurstudie
PA Portfolio

Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Formatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Formatief

Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldaan
Cesuur 5,5
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldaan
Voldaan
Voldaan
Voldaan
Voldaan

VIH/PK/C
VIH/C/S/KW/O/PK
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK/S/O
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK
VIH/KW/PK/S
VIH

Bij start M5
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 1 of
2
Periode 2
Bij start M6

Theorietoets
PA Casus
PA Casus
PA Casus
PA Casus
PA Project/Casus
PA Casus
PA Project
PA Proeve v B

Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief

Cesuur 5.5
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende

PA Portfolio
Theorietoets

Formatief
Summatief

Voldaan
Cesuur 5.5

Periode 2

PA Casus

Summatief

Voldoende

Periode 2
Periode 2

PA Casus
PA Project:
Klinische les
PA Reflectie
PA Proeve v B

Summatief
Summatief

Voldoende
Voldoende

Summatief
Summatief

Voldoende
Voldoende

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1
Voortgang
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2
3.1
3.2
3.3
3.4
Tussenevaluat
ie
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4
Voortgang
5

5.2
5.3

Competentiebepaling
C/S/KW/MH/O/PK/VI
H
C/S/KW/MH/O/PK/VI
H
VIH/C/S/MH/PK
VIH/C/S/PK

5.4
5

C/S/MH/O
VIH/C

5.1

Periode 2
Periode 2
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Module

Leerdoel (CanMEDS)

Tijdstip

Toetsvorm

Functie toets

6

C/S/KW/MH/O/PK/VI
H
VIH/KW/PK
VIH/C/S/KW/PK
C/S/MH/PK
VIH/C/S/KW/MH

4 weken na
M6
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2
Periode 2

Theorietoets

Summatief

PA Casus
PA Project
PA Reflectie
PA Instructie
PA Proeve v B
PA Portfolio

Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief
Summatief

Periode 2

PA
Proeve v B
Literatuurstudie

Formatief

6.1
6.2
6.3
6.4
6
Eindgesprek

3

Competentiebepaling
:
Zorgproces (ZP),
Gedrag (G) en
Leerproces (LP)
C/KW/PK
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Beoordeling voor
certificering
Cesuur 5.5
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
ZP minimaal gevorderd
beginner
G minimaal ontwikkeld
LP minimaal
ontwikkeld
Voldaan

