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ssen
X
X

Op het titelblad mis ik de tekst exameneenheid A

X

Bij het verantwoordingsverslag spreekt met van
"Voorlichting, advies EN instructie" waar bij de
gedragsobservatie ze spreken van Voorlichting,
advies OF instructie.

X

Moeten ze in het verantwoordingsverslag zowel
Voorlichting, advies en EN instructie
verantwoorden of mogen ze voor 1 van de drie
kiezen?
( In de beoordelingscriteria wordt ook steeds
gesproken over en i.p.v. of.)

Ex 1
B1K1W1

Mijn vraag is waarom er geen (SMART-)
doelstellingen geformuleerd hoeven te worden bij
het examen. Een verpleegkundige diagnose en
daarna interventies? Naar mijn idee wordt er een
stap overgeslagen.

X

Opmerking OTL
Op voorblad examennummers toegevoegd en
werkprocescode bij exameneenheid weggehaald
Formulier: STRAK-methodiek toegevoegd
Hulpmiddel voor bepalen complexiteit situatie
toegevoegd
Wordt toegevoegd op het titelblad

In de opdracht wordt steeds gesproken over
voorlichting, advies of instructie, maar in het
gedeelte van de opdracht die het schrijven van het
verantwoordingsverslag aanstuurt wordt gesproken
over voorlichting, advies en instructie. Dit is
inderdaad verwarrend.
In de opdracht over het verantwoordingsverslag zou
dus ook gesproken kunnen worden over voorlichting,
advies of instructie. We zullen dit meenemen in de
herziening (op basis van feedback) van de examens
die wij gaan doen.
Zowel in de opdracht over het
verantwoordingsverslag als in de beoordelingscriteria
is en vervangen door of, zoals hierboven is
aangegeven.
In het examen van B1-K1-W1 wordt inderdaad niet
gevraagd naar het formuleren van doelen. Bij de
beschrijving van het werkproces in het
kwalificatiedossier worden de doelen niet genoemd.
Eén van de gedragscomponenten die ze wel noemen
is: stemt de verpleegkundige interventies en
bijbehorende activiteiten af met de zorgvrager,
naastbetrokkenen en betrokken disciplines. Het
formuleren van doelen wordt expliciet geëxamineerd
in werkproces 3. Het opstellen van een verpleegplan.

Het gaat hier vooral om de inbreng van de
verpleegkundige zorg naar andere disciplines. Zie
hieronder.
Opdracht is niet logisch. Bespreken met
behandelteam doe je pas na het maken van een
verpleegplan. Voorkeur voor productbeoordeling
in combinatie met gedrag. Mogelijk laatste 3
criteria weghalen en verantwoorden dat dat
gebeurt in werkproces 3.
X
Beoordelingscriterium: keuze voor juiste
meetinstrumenten ontbreekt bijv. delierobservatie
lijst voor iemand van 25 jaar inzetten is niet nodig,
wel een meetinstrument. Zoals het er nu staat zou
de student een voldoende beoordeling krijgen
omdat ze het meetinstrument op de juiste manier
gebruikt heeft terwijl het overbodig was.

X

Anamnese in VGZ? Dit komt weinig voor. Iets over
opnemen in toelichting.

X

Laatste beoordelingscriterium is niet te beoordelen

X

Fout in criterium 6 (lijkt of er een verkeerd woord
in geplakt is)

Opdracht is aangepast. Productbeoordeling niet
opgenomen. De laatste 3 criteria verwijderd. Worden
ook beoordeeld in werkproces 3.
Toelichting is aangepast hierop.

De beschrijving van het werkproces vraagt niet om
een juist meetinstrument, dus is niet opgenomen

In toelichting is opgenomen: Binnen de VGZ is het
afnemen van een anamnese vaak niet aan de orde,
maar mogelijk wel een onderzoek naar de huidige
situatie.
Is verwijderd. Wordt ook beoordeeld in werkproces 3
Stelt een verpleegplan op.

X
Dit is niet aangetroffen. Nog digitaal, nog in de print

Ex2
VP-B-K1-W2
Ex3
VP-B-K1-W3

B1-K1-W 2: Te lange zinnen met teveel informatie

X

B1-K1-W3: in toelichting opnemen dat
zorgindicatie niet van belang is in ziekenhuis.

X

Ex 8
VP-B-K1-W8

B1-K1-W8 In opdracht staat beroepscode, in
beoordelingslijst gedragscode. Taalgebruik is niet

X

De zinnen zijn korter gemaakt. De informatie meer
verdeeld met opsommingstekens.
Is opgenomen.
Note: Toelichting is ook aangepast op: Verwijzing
naar Bijlage beroepsproduct in de opmerkingen
vervangen door Voorbeeld authenticiteitsverklaring
beroepsproduct
In beoordelingscriteria is gedragscode veranderd
door beroepscode.

congruent
Ex9
VP-B-K1-W9

B1-K1-W9: Organiseert tijdig de benodigde
capaciteit komt niet voor in zhs. Daar wordt alles
gepland. In toelichting uitleggen wat je ermee
bedoelt

Ex10
VP-B-K1-W10

B1 K1 W10 Opdracht is groter dan
beoordelingslijst. Er wordt gevraagd naar een
evaluatie ten behoeve van het MDO, overdracht of
eindevaluatie . Dit is groter dan bijvoorbeeld
evalueren met de zorgvrager of de geleverde ADL
voldoende is.

Kerntaak 2
Ex 12
VP-B-K2-W2

Ex13
VP-B-K2-W3

Ook in het ziekenhuis komt dit voor. De toelichting is
aangepast met uitleg van dit criterium met behulp
van voorbeelden
x

De opdracht is duidelijk herleidbaar naar de inhoud
van het werkproces. De opdracht is niet groter dan
wat in de beoordelingslijst gevraagd wordt.
Note: Toelichting is ook aangepast op: Verwijzing
naar Bijlage beroepsproduct in de opmerkingen
vervangen door Voorbeeld authenticiteitsverklaring
beroepsproduct

B1-K2-W2 : In opdracht staat dat de student moet
deel nemen aan een MDO. Het
beoordelingscriterium is dat de student een
relevante inbreng heeft.
Advies: in opdracht zetten: heb een relevante
inbreng in een MDO

X

KD beschrijft niet dat student ook het plan moeten
implementeren en uitvoeren.

X

Wel meewerken
Evidenced based
Dit staat in opdracht maar
komt niet terug in beoordelingscriteria.

Toelichting: Bij afnamecondities staat dat de
student deel neemt aan intervisie of
ontwikkelgroep Dit is niet reëel, komt in praktijk
niet voor.
Profiel 1 ZH

X

De opdracht is aangepast.

Het examen is aangepast hierop. De kandidaat hoeft
geen verbetervoorstel te implementeren en uit te
voeren

X
Is aangepast in de criteria.
X
Dit is aangepast. Is opgenomen bij tips voor de
uitvoering, wanneer dit mogelijk is.

Ex 11
VP-P1-K1-W1

P1-K1-W1: overlappende beoordelingscriteria

X

Meerdere wp’s

Strak formulier ontbreekt bij examens met
verantwoordingsverslag

X

Meerdere
eenheden

exameneenheidheid A A ontbreekt op voorblad
(geldt voor meerdere exameneenheden)

X

Meerdere
eenheden

voetnoot klopt niet bij opdracht. Bij alle examens
in de basis staat een voetnoot die niet
overeenkomt met de branche. (voorbeeld: examen
voor ziekenhuis geprint, voetnoot stond
geestelijke gezondheidszorg)

X

Meerdere wp’s

Bijlage verantwoordingsverslag en bijlage
beroepsproduct in toelichtingen gaan over
voorbeelden voor authenticiteitsverklaringen

X

Moet nog toegevoegd worden aan servicedocument

Letter in de exameneenheid toevoegen. Dit moet
nog.

Maken aparte eenheden van de basisexamens.
1Eenheid per werkproces)

Daar waar nodig aangepast in de toelichtingen

