Richtlijn Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA)
1. In het Kwaliteitsregister kunnen als ODA alle activiteiten worden opgevoerd die:
a) tot doel hebben de bekwaamheid van verpleegkundigen en verzorgenden te
bevorderen1;
b) voor zover deze niet behoren tot de reguliere beroepsuitoefening;
c) niet zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Categorieën ODA
2. Activiteiten kunnen als ODA opgevoerd worden in de volgende categorieën:
a) Leren op het werk: leren tijdens het werk samen met anderen, één op één, met
technische hulpmiddelen of door rouleren van rol of functie;
b) Intercollegiale toetsing: leren door samen met anderen terug te kijken op het eigen
handelen, volgens een vaste structuur en door een toetsbare opstelling;
c) Bij- en nascholing (niet geaccrediteerd): leren door het volgen van (online) scholing;
d) Verdieping in het vak van verpleegkundige of verzorgende door zelfstudie;
e) Leren in werkgroep/bestuur/project;
f) Kennis overdragen aan anderen.

Toekennen van uren/punten aan ODA
3. Als algemene regel voor het toekennen van punten aan een ODA geldt: 1 uur = 1 punt.
4. Per categorie gelden daarnaast de volgende maxima:

Overige deskundigheidsbevorderende activiteit

Maximum aantal punten

Intercollegiale toetsing

2 punten per sessie; voor
inbrengen casus: 3 punten per
sessie.

Bij- en nascholing

6 punten per activiteit;
2 punten voor voorbereiding;
meerdaagse activiteiten:
6 punten per dag.
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Deskundigheid wordt bepaald door de opleiding en de opleidingseisen binnen een wettelijk vastgelegd

deskundigheidsgebied. Dit geeft ook het recht op het dragen van een beschermde titel.
Bekwaamheid heeft te maken met het vermogen van een beroepsbeoefenaar om in een bepaalde situatie
verantwoord een (voorbehouden) handeling te kunnen uitvoeren.
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Kennis overdragen aan anderen
• Artikel, vlog, blog, onderwijsmateriaal, presentatie
• Grotere publicatie of boek
• Gastlessen, klinische lessen geven, inclusief
voorbereiding
• Leerlingen/stagiaires begeleiden, bed side
teaching:

2 punten per keer
10 punten per keer
10 punten per jaar
10 punten per jaar

Leren in werkgroep/bestuur/project

5 punten per jaar per
werkgroep/bestuur/project

Zelfstudie

8 punten per jaar

Leren op de werkplek

Maximum afhankelijk van de
duur van de activiteit:
1 uur of minder = 1 punt
1 tot 2 uur = 2 punten
2 tot 4 uur = 3 punten
4 tot 8 uur = 4 punten.

Afwijken van de Richtlijn ODA
5. Een verpleegkundige of verzorgende kan gemotiveerd van de richtlijn afwijken, zowel voor
wat betreft de als ODA op te voeren activiteit, als de categorie waarin de ODA wordt
opgevoerd en de punten die aan een activiteit worden toegekend.
6. Activiteiten behorend tot de reguliere beroepsuitoefening van een verpleegkundige of
verzorgende kunnen niet als ODA worden opgevoerd.
7. Indien een verpleegkundige of verzorgende afwijkt van de richtlijn motiveert zij dat in haar
portfolio in het tekstvak ‘Wat heb je geleerd’ en/of door het uploaden van een ondersteunend
document.
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