Overzicht activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders binnen het programma CZO Flexlevel

CZO Flexlevel

CZO

LUMC Opleidingsinstituut

Zorginstellingen

CZO Flexlevel vernieuwt de CZOerkende opleidingen voor
gespecialiseerd verpleegkundige en
medisch ondersteunende
zorgprofessionals

Vaststellen van instroomeisen van
CZO opleidingen/CZO
opleidingstrajecten

Theorie van CZO erkende
opleidingen vertalen naar theorie
per EPA/set van EPA’s

Praktisch deel van de CZO erkende
opleidingen vertalen naar EPA
gericht opleiden in de zorgpraktijk

Draagt zorg voor het onderbrengen
van de opleidingen in een
samenhangend en flexibel stelsel

Vaststellen van eindtermen van CZO
opleidingen/CZO opleidingstrajecten

Ontwikkelt de visie (HOE) voor het
nieuwe CZO opleidingsstelsel

Registratie van CZO opleidingen /
CZO opleidingstrajecten

Ontwikkelt de architectuur (WAT)
voor het nieuwe CZO
opleidingsstelsel

Stelt de EPA’s voor het CZO
opleidingsstelsel vast

Toezicht houden op CZO erkende
opleiding/opleidingstraject
aanbieders in theorie én praktijk

Benoemen projectleider voor
implementatie EPA gericht opleiden
in eigen werkveld
Keuze van het LUMC is gezamenlijk
optrekken met werkveld:
Afstemmen van theorie per EPA/set
van EPA’s met praktijkveld

Keuze van werkvelden is
gezamenlijk optrekken met
opleiding:
Afstemmen theorie per EPA/set van
EPA’s met opleidingsinstituut

Keuze van het LUMC:
Afstemmen keuze toetsinstrument
per EPA/set van EPA’s met de
werkvelden

Keuze van de werkvelden:
Afstemmen minimaal te gebruiken
aantal toetsinstrumenten per
EPA/set van EPA’s met andere
werkvelden en opleiding

Uitvoering geven aan EPA gericht
opleiden in theorie

Uitvoering geven aan EPA gericht
opleiden en beoordelen in het
praktijkveld

CZO Flexlevel

CZO

Ontwikkelt toetsinstrumenten voor
het EPA gericht opleiden binnen het
CZO opleidingsstelsel

Kaders stellen voor nieuw
opleidingsstelsel (EPA gericht)

LUMC Opleidingsinstituut

Zorginstellingen

Benoemen van projectleider die
zorgt voor trainen praktijkopleiders
en werkbegeleiders eigen instelling
voor implementatie EPA gericht
opleiden
Verzorgt train de trainer cursussen
voor implementatie EPA gericht
opleiden

Trainen van werkbegeleiders voor
EPA gericht opleiden

Accorderen inschrijving van student
voor CZO /CZO Flexlevel
opleidingstraject

Samen met praktijkveld nieuwe
leerroutes ontwikkelen

Samen met theorie aanbieder
nieuwe leerroutes ontwikkelen

Check op inschrijving van student
voor opleidingstraject bij CZO

Accorderen inschrijving van student
praktijkinstelling bij het CZO door
FZO/CZO contactpersoon instelling
Bepaalt samen met de student
nieuwe periode voor bekwaam
verklaren EPA (“verlenging”), indien
student voor een EPA/set EPA’s niet
bekwaam verklaard kan worden op
niveau 4.
Aanvragen diploma/certificaat voor
EPA/set van EPA’s/opleidingstraject

Certificering van CZO opleidingen /
CZO opleidingstrajecten (uitgifte
landelijke diploma’s/certificaten

Accorderen van diploma aanvraag
student theorie door FZO/CZO
contactpersoon

Accorderen van diploma aanvraag
student praktijk door FZO/CZO
contactpersoon

Communicatielijn landelijk:
- opleidingseisen
- eindtermen
- erkenningen aanvragen /
vaststellen
- wijze van inschrijving CZO
Flexlevel trajecten versus
reguliere trajecten
- CZO opleidingscommissies
- registratie opleidingstrajecten /
EPA’s/set van EPA’s
-certificering opleidingstrajecten /
EPA’s / set van EPA’s

Communicatielijn regionaal:
- Implementatiegroepen

Communicatielijn regionaal :
-Wijziging/ontwikkeling praktijkveld
welke van invloed is op
samenwerking/opleidingstraject

Communicatie individueel:
- Opleidingszaken in relatie tot
studenten

Communicatielijn individueel:
-wijziging praktijk welke van invloed
is op opleidingstraject/
samenwerking/student
- opleidingszaken in relatie tot
studenten

Website:

Website:

Website:

Website:

https://www.czoflexlevel.nl/

https://www.czo.nl/

https://opleidingenlumc.nl/

Per zorginstelling

CZO Flexlevel

CZO

LUMC Opleidingsinstituut

Zorginstellingen

Communicatielijn landelijk:
- vaststellen EPA’s
- wijziging EPA’s
- ontwikkeling en gebruik
Toetsinstrumenten
- wijzigingen in EPA’s, toets
instrumenten, etc.
-informatie over te gebruiken
formulieren toetsinstrumenten/
bekwaam verklaren
- train de trainer cursussen voor
regionale en lokale trainers
- studiepuntensystematiek
- financiering EPA gericht opleiden

