
Presentatie door Laura Filius: CZO    
 

 Certificering van opleidingen.  

 Landelijk organiseren van opleidingen. 

 Ontwikkelen van EPA’s.  

 Geschreven door de beroepspraktijk.  
 
Hoe het zich precies gaat ontwikkelen is nog niet helemaal bekend.  Voor de 
kinderaantekening zijn 8 EPA’s geschreven. Kijken op de website van het CZO 
EPA’s. De EPA’s zijn geschreven voor de organisaties van het ziekenhuis en de 
thuiszorg. Leerlingen die de opleiding volgen vanuit de kinderthuiszorg lopen een 
aantal weken stage in het ziekenhuis en andersom.  De basis van de kinderopleiding 
gaat veranderen. De instellingen mogen feedback geven op de EPA’s. Aan een EPA 
zitten geen uren studie/werk verbonden.      
 
Specificatie ‘kinder’ 
De stages die de leerlingen gaan lopen bepalen wat de leerling minimaal moeten 
kunnen, om een certificaat moeten kunnen behalen. Je specificatie “kinder” wordt 
een andere invulling. Het is een vervanging van de huidige opleiding. De inzet is dat 
het een efficiënter met een goede doorstroom. Je kunt aanvullende EPA’s doen bij 
veranderen van baan, als je bv switcht van neo naar kraam, of van perifeer naar 
academisch. Het is nog niet bekend wat het CZO gaat toestaan. Er wordt landelijk 
gewerkt aan de opzet van de EPA’s.       
 
Leerlingen                                                                                                                                      
Is het kortgesloten met de verpleegafdelingen? Er is angst voor de begeleiding van 
de leerlingen op de werkvloer. Het werk moet daar nl wel gedaan worden.  De 
verandering ontkom je niet aan. Deze opleiding zit nog in de ontwerpfase. De 
leerlingen kunnen kiezen om tijdens hun stage te kijken in een ander soort 
ziekenhuis. De vraag is hoe het CZO het gaan invullen. Een bepaalde basis moet er 
wel gegarandeerd worden. Jacobien Wagemaker nodigt de beroepsgroep uit om 
mee te denken in de vertaalslag van de EPA’s.  
 
CZO-nieuwsbrief                                                                                                                                         
Via een mailadres van de CZO-nieuwsbrief kun je direct op de site kijken van het 
CZO flex level. Wat gaat CZO flex level in 2020 doen? Voor vragen en antwoorden 
kun je terecht op de site, nieuwsbrief november 2019.    Bekijk deze nieuwsbrief 
online          
In de nieuwsbrief lees je hoe we de EPA’s ontwikkelen samen met gespecialiseerde 
verpleegkundigen, medisch ondersteuners, opleiders uit de theorie en praktijk en met 
werkbegeleiders en teamleiders            
 
Voor vragen kun je Laura Filius mailen: l.filius@zzv.nl                             

https://mailchi.mp/e8af1664da3d/praktijk-is-aan-zet-bij-modernisering-opleidingen-2637845?e=56b311f6f3
https://mailchi.mp/e8af1664da3d/praktijk-is-aan-zet-bij-modernisering-opleidingen-2637845?e=56b311f6f3
mailto:l.filius@zzv.nl

