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Samenvatting 
 

 
In mei 2019 is de bestaande hbo-bacheloropleiding Verpleegkunde van Windesheim bezocht 

door een visitatiepanel van NQA. Het panel heeft kennis gemaakt met een opleiding die bestaat 

uit een krachtige leeromgeving die gevormd wordt door de kwaliteit en bevlogenheid van 

docenten, studiebegeleiders en de instructeurs. Afgestudeerden van deze opleiding 

onderscheiden zich positief in het werkveld. De afgestudeerde verpleegkundige van Windesheim 

kijkt volgens het werkveld met een geheel nieuwe blik op het vak het veld in. Naast het werkveld 

zijn ook de studenten en alumni erg tevreden over de opleiding op beide locaties. 

 

Het panel beoordeelt de opleiding als voldoende. 

 

De voltijdopleiding heeft een duur van vier jaar en de deeltijd duurt drie jaar. De opleidingen en 

varianten zijn te volgen in Almere en in Zwolle. Op de locatie Zwolle biedt de opleiding naast een 

voltijdvariant, een uitfaserende deeltijdopleiding en een flexibele deeltijdopleiding aan. Op de 

locatie Almere wordt naast de voltijdopleiding een flexibele deeltijdopleiding aangeboden. Op de 

verschillende locaties hanteert de opleiding andere speerpunten en curricula. Dit heeft te maken 

met de context en situatie binnen de regio’s waar de scholen zich bevinden. Zo stelt Zwolle 

persoonsgerichte zorg in complexe situaties centraal en legt deze opleiding de focus op 

praktijkgericht en vakbekwaamheid, toekomstgericht verpleegkundig leiderschap, 

opmerkzaamheid en onderzoekend en innoverend vermogen. Locatie Almere kenmerkt zich door 

de speerpunten leefstijl en gezondheidsbevordering, diversiteit, en persoonlijk en professioneel 

leiderschap.  

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De opleiding ontvangt voor standaard 1 het oordeel voldoende. 

De opleiding kiest voor een profilering met een focus op verpleegkundig leiderschap. De 

opleiding illustreert dit aan de hand van de afgestudeerde, die in de dagelijkse praktijk voor 

vragen kan komen te staan waar het antwoord niet direct voor het grijpen ligt. De focus in het 

huidige curriculum is gericht op persoonlijke leiderschap. Het panel is van mening dat de nadruk 

meer mag liggen op de eigen vakbekwaamheid, de kritische houding en dat de afgestudeerde 

bachelor een bijdrage levert aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen onze 

samenleving. Het panel is positief over het verpleegkundig leiderschap en ziet ruimte om dit 

grondiger in de profilering te verankeren.  

De beoogde leerresultaten van de opleiding op beide locaties zijn ontleend aan Bachelor Nursing 

2020 (BN2020). BN2020 gaat uit van het Nederlands kwalificatieraamwerk en beschrijft de 

leeruitkomsten op niveau NLQF 6 (bachelorniveau). Alle varianten van de opleiding tot 

verpleegkundige volgen dit kwalificatieniveau. Per locatie onderhoudt de opleiding actief contact 

met het werkveld en andere relevante zorgpartners. De beoogde leerresultaten sluiten aan bij de 

verwachtingen van het regionale werkveld. 
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Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

De opleiding ontvangt voor standaard 2 het oordeel voldoende. 

De opleiding heeft volgens het panel op beide locaties een krachtig en praktijkgericht 

onderwijsprogramma neergezet waarin het aanleren van beroepscompetenties centraal staat. 

Het panel ziet nog ruimte om de stage in het eerste leerjaar voor de beginnende student door te 

ontwikkelen. Het is voor het panel zichtbaar dat de opleiding op beide locaties streeft naar een 

krachtige leeromgeving, die wordt gekenmerkt door de relatie met het (regionale) werkveld. In 

Zwolle wordt dit mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Zorginnovatiecentrum Isala 

en het wijkzorglab en in Almere middels de co-makership en onderzoeksopdrachten uit de 

beroepspraktijk. Hier heeft het panel grote waardering voor. Het docententeam, de 

studiebegeleiders en de instructeurs maken het op een bevlogen manier voor de instromende 

studenten mogelijk om de beoogde leerresultaten te realiseren. Verder complimenteert het panel 

de opleiding met de implementatie van BN2020 en de CanMedsrollen die hieraan verbonden zijn.  

Standaard 3: Toetsing 

De opleiding ontvangt voor standaard 3 het oordeel voldoende. 

Het panel is van mening dat de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing, dat 

is gebaseerd op het toetsbeleid van de instelling en is uitgewerkt in een eigen toetsplan per 

locatie. Dit heeft betrekking op beide locaties en de verschillende varianten. De opleiding hanteert 

de toetscyclus en voert deze op een gedegen manier uit. De opleiding op beide locaties kent een 

rijke variatie aan toetsvormen die met elkaar voldoen aan de eisen die hieraan vanuit validiteit, 

betrouwbaarheid en transparantie gesteld kunnen worden. Het panel stelt vast dat de 

beoordeling voldoet aan de basiskwaliteit. Wel vindt het panel dat de opleiding de mogelijkheden 

om het gebruik van rubrics uit te breiden verder moet benutten. 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

De opleiding ontvangt voor standaard 4 het oordeel goed. 

Het werkveld is zeer tevreden over de afgestudeerde BN2020, die met een nieuwe blik het veld 

inkijkt. De opdrachten, producten en de praktijkgerichte onderzoeken sluiten in de ogen van het 

werkveld goed aan op de praktijk. Het panel sluit zich hier volledig bij aan. De praktijkgerichte 

onderzoeken en de inzichten die hieruit voortkomen, dragen volgens het panel op een goede 

manier bij aan de ontwikkeling van de praktijk. Het panel is lovend over het niveau van de 

eindwerken. Het is niveau is passend voor de bacheloropleiding en steekt daar in sommige 

gevallen echt bovenuit.  
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Inleiding 

 

 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Verpleegkunde 

van Christelijke Hogeschool Windesheim (verder Windesheim). Het visitatiepanel van NQA dat 

de beoordeling heeft uitgevoerd is samengesteld door NQA, in opdracht van Windesheim en in 

overleg met de opleiding. Voorafgaand aan de visitatie heeft de NVAO het panel goedgekeurd. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het 

enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader 

accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (september 2016) en de NQA Handleiding 

opleidingsvisitaties 2018.  

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 23 mei 2019. 

Het visitatiepanel bestond uit: 

Mevrouw W. Jackson MBA (voorzitter, domeindeskundige) 

Mevrouw Prof. Dr. H. Vermeulen (domeindeskundige) 

Mevrouw Dr. C.J. van Oostveen (domeindeskundige) 

Mevrouw J. Kasper (studentlid) 

Mevrouw C.M.F. Bomhof MOC, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel. 

Mevrouw G.I. Reynaert MA MEd trad op als secretaris van het panel. 

 
Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 

panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 

gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 

voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. 

Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 

beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant, voortschrijdend 

gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming tussen 

de panels geborgd door de ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris vanuit zowel 

Hobéon als NQA en door de inzet van getrainde voorzitters.  

 

Bij de aanvraag heeft de instelling een Zelfevaluatierapport (ZER) aangeboden. Deze voldeed 

naar vorm en inhoud aan de eisen van het desbetreffende NVAO-beoordelingskader en aan de 

eisen van het NQA-handleiding 2018. Het visitatiepanel heeft het ZER bestudeerd en een bezoek 

aan de opleiding gebracht; zie bijlage 1 en 2. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte 

informatie heeft het panel tot een weloverwogen oordeel kunnen komen.  

 

Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Utrecht, 15 oktober 2019 

 

Panelvoorzitter      Lead-auditor  

 

 

Mevrouw W. Jackson MBA     Mevrouw C.M.F. Bomhof MOC 
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Schets van de opleiding 

 

Windesheim is een middelgrote hbo-instelling in Nederland en bij uitstek een regionale opleider. 

Haar missie is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doet zij 

ook met de opleiding Verpleegkunde. De hogeschool biedt de bacheloropleiding Verpleegkunde 

aan in Zwolle en Almere. Op de locatie Zwolle kunnen studenten een voltijdopleiding, een 

uitfaserende deeltijd en een flexibele deeltijdopleiding volgen. In Almere biedt Windesheim een 

voltijdopleiding en een flexibele deeltijdopleiding. Dit rapport betreft de beoordeling van de 

voltijdopleidingen in Zwolle en Almere en deels de uitfaserende opleiding in Zwolle. De 

uitfaserende deeltijdvariant wordt alleen beoordeeld op standaard 3 en standaard 4, conform het 

beoordelingskader van de NVAO. De flexibele deeltijdopleidingen vallen buiten deze beoordeling. 

Deze opleidingen nemen deel aan het experiment leeruitkomsten en worden apart gevisiteerd in 

het voorjaar van 2020.  

 

Zwolle 

Binnen de structuur van de hogeschool vallen de locaties binnen separate domeinen.  

De voltijdopleiding Verpleegkunde en de oude deeltijdopleiding Verpleegkunde (Leven lang 

leren) in Zwolle vallen onder het domein Gezond en Welzijn. In dit domein zijn ook de opleidingen 

Social Work, Logopedie, Toegepaste Gerontologie, en Pedagogisch Management opgenomen. 

Het domein Gezond en Welzijn heeft de lectoraten: Bewegen, Gezondheid en Welzijn, De 

Gezonde Stad, ICT-innovaties in de Zorg, Innoveren met ouderen, GGZ en Samenleving, 

Klantenperspectief en Jeugd. De lectoraten Innoveren met Ouderen en ICT-innovaties in de Zorg 

en zijn daarnaast initiatiefnemers voor het expertisecentrum Promemo voor dementie. 

 

Almere 

De voltijdopleiding Verpleegkunde in Almere valt onder het domein Windesheim Flevoland. 

Hieronder is de onderwijsgroep Health gepositioneerd, bestaande uit de bacheloropleidingen 

Verpleegkunde en Logopedie. Het domein Flevoland kent vier lectoraten: Klantperspectief in 

Ondersteuning en Zorg, Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, en Nieuwe 

arbeidsverhoudingen. Daarnaast is een technisch lectoraat in oprichting: Technologies for Smart 

Inclusive Cities.  

 

Almere telde tot voor kort twee voltijd leerroutes: de reguliere route en de Blended learning-route. 

De laatste studenten van Blended route studeren nu af. Deze leerroute wordt uitgefaseerd 

vanwege de invoering van de nieuwe flexibele deeltijdopleiding, passend bij de landelijke pilot 

van het Ministerie van OCW.  

 

Beide locaties hebben voor de voltijdvariant een eigen curriculum ontworpen en hebben eigen 

profileringsdoelen geformuleerd om aan te sluiten op de situatie in de eigen regio. In 2016-2017 

startte in Zwolle de eerste cohort met het curriculum, gebaseerd op Bachelor Nursing 2020 

(BN2020). De locatie in Almere is een jaar later gestart met de implementatie van het profiel en 

de daaraan gekoppelde vernieuwing van het curriculum. Centraal daarin staan een visie op 

gezondheidszorg in de 21
e
 eeuw, het ondersteunen van zelfmanagement, klinisch redeneren en 

preventie. De focus ligt op het bevorderen van gezondheid, herstel, groei en ontwikkeling en het 

voorkomen van ziekte, aandoening of beperking. De transitie naar een volledig BN2020 

curriculum wordt in Zwolle in studiejaar 2018-2019 voltrokken. In Almere in studiejaar 2019-2020. 

 

De voltijdopleiding in Zwolle telt 750 studenten; er zijn nog 350 studenten die aan de uitfaserende 

deeltijdopleiding studeren en bij de voltijdopleiding in Almere zijn 250 studenten ingeschreven. 
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Standaard 1  Beoogde leerresultaten 
 
 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 

afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale 

eisen. 

 

Conclusie 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel voldoende. Dit oordeel geldt voor beide 

locaties. 

 

Het panel stelt vast dat de beoogde leerresultaten inhoudelijk relevant zijn voor het 

opleidingsdomein en afdoende aansluiten op het hbo-bachelorniveau. Het panel is enthousiast 

over de samenwerking tussen het werkveld, de lectoraten en de docenten die gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden van studenten en het bepalen van de eindtermen.  

 

Het panel kan zich goed vinden in de keuze voor verpleegkundig leiderschap als profilering van 

alle varianten van de opleiding, en heeft waardering voor de verschillende keuzes in speerpunten 

die per locatie gemaakt zijn. Het panel adviseert hierbij wel om verpleegkundig leiderschap 

grondiger in de profilering te verankeren door het begrip verder uit te kristalliseren en steviger te 

verbinden aan kwaliteitsbevordering met methodieken als EBP (Evidence Based Practise) en 

EBQI (Evidence Based Quality Improvement). 

 

Onderbouwing 

 

Beroepsbeeld 

De opleiding tot verpleegkundige op beide locaties leidt studenten op tot verpleegkundige 

professionals die persoonsgerichte zorg bieden. Hierbij staan preventie en het behouden van de 

eigen regie van de zorgvrager centraal. Alle varianten van de opleiding volgen het landelijk 

beroeps- en opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (BN2020).  

 

De uitgangspunten van BN2020 zijn de veranderende gezondheidszorg in de 21
e
 eeuw, het 

ondersteunen van zelfmanagement, klinisch redeneren en preventie. De focus ligt op het 

bevorderen van gezondheid, herstel, groei en ontwikkeling en het voorkomen van ziekte, 

verergering van ziekte, aandoening of beperking. BN2020 gaat uit van het Nederlands 

kwalificatieraamwerk en zit op niveau NLQF 6 (bachelorniveau). Alle varianten van de opleiding 

tot Verpleegkundige volgen dit kwalificatieniveau.  

 

Beroepsprofiel 

In het beroepsprofiel is gebruik gemaakt van de ordening in zeven rollen en 

competentiegebieden gebaseerd op de systematiek van de Canadian Medical Education 

Direction for Specialist (CanMEDS, bijlage 3). De zeven CanMEDS-rollen en de daarbij horende 

competentiegebieden zijn:  

 

1. Zorgverlener: vakinhoudelijk handelen 
2. Communicator: communicatie 
3. Samenwerkingspartner: samenwerking 
4. Reflectieve EBP-professional: kennis en wetenschap 
5. Gezondheidsbevorderaar: maatschappelijk handelen  
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6. Organisator: organisatie 
7. Professional en kwaliteitsbevorderaar: professionaliteit en kwaliteit. 

 

 
De CanMEDS-competentiegebieden zijn doorvertaald naar een set competenties. Deze zijn 

opgenomen in het opleidingsprofiel van alle varianten. De competenties met kernbegrippen zijn 

tot stand gekomen in samenwerking met het beroepenveld. Ze zijn onderverdeeld in kennis, 

vaardigheden en attitudes en uitgewerkt op basisniveau, gevorderd niveau en bachelorniveau. 

 

De competenties zijn: 

 Zorgverlener: klinisch redeneren, zelfmanagement, uitvoeren van zorg, indiceren van 
zorg. 

 Communicator: persoonsgerichte communicatie, inzet van ICT. 

 Samenwerkingspartner: professionele relatie, multidisciplinair, gezamenlijke 
besluitvorming, continuïteit van zorg. 

 Reflectieve EBP-professional: onderzoekend vermogen, inzet EPB-reflectie, EBP en 
innovatie, deskundigheidbevordering, professionele reflectie, morele sensitiviteit. 

 Gezondheidsbevorderaar: gezond gedrag bevorderen. 

 Organisator: verpleegkundig leiderschap, coördinatie van zorg, veiligheid borgen, 
verpleegkundig ondernemerschap.  

 Professional en kwaliteitsbevorderaar: kwaliteit van zorg leveren, participeren in 
kwaliteitszorg, professioneel gedrag. 

 

Het panel stelt vast dat de leerresultaten van de opleiding op hbo-bachelorniveau zijn 

gedefinieerd. Aansluiting op internationale eisen van het beroepenveld is geborgd via BN2020 en   

de systematiek van de CanMEDS-rollen. De competenties zijn in samenwerking met (regionale) 

samenwerkingspartners tot stand gekomen. Hiervoor zijn regelmatige bijeenkomsten met de 

werkveldadviescommissie (WAC) gepland.  

 

Het panel is hier enthousiast over. Het panel heeft grote waardering voor de implementatie van 

BN2020 en is positief over de doorvertaling van de CanMEDS-competentiegebieden naar de 

competenties van de opleiding.  

 

Profilering 
De opleiding kiest voor een profilering met een focus op verpleegkundig leiderschap. De 

opleiding illustreert dit aan de hand van de afgestudeerde, die in de dagelijkse praktijk voor 

vragen kan komen te staan waar het antwoord niet direct voor het grijpen ligt. Vanuit de eigen 

vakbekwaamheid en kritische houding levert de afgestudeerde bachelor een bijdrage aan het 

continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen onze samenleving.  

 

De speerpunten worden per locatie bewust verschillend ingevuld. Het onderscheid in 

speerpunten van de afzonderlijke locaties correspondeert met de regionale verschillen in zowel 

het werkveld als in de studentpopulatie. 

 

Zwolle stelt persoonsgerichte zorg in complexe situaties centraal en legt de focus op 

praktijkgericht en vakbekwaamheid, toekomstgericht verpleegkundig leiderschap, 

opmerkzaamheid en onderzoekend en innoverend vermogen.  

 

Vanuit het verpleegkundig leiderschap kenmerkt locatie Almere zich door de speerpunten leefstijl 

en gezondheidsbevordering, diversiteit, en persoonlijk en professioneel leiderschap.  
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Zwolle 

Met persoonsgerichte zorg in complexe situaties als centraal thema speelt de opleiding in Zwolle 

in op een groeiende behoefte aan maatwerk. Dit wordt herkend in de regio. De opleiding speelt in 

op de veranderende visie op zorg, die aansluit op de behoeften en wensen van een persoon, in 

plaats van ziekte of aandoening. Om daarnaar te kunnen handelen moeten studenten 

leiderschap kunnen tonen en kunnen innoveren.  

 

Het thema wordt ondersteund door de WAC en maakt deel uit van onderzoek binnen de 

lectoraten Innoveren met Ouderen, Gezonde Stad, en GGZ en Samenleving. Bovendien is het 

thema samen met het werkveld, lectoraten en docenten uitgewerkt. Vanuit deze samenwerking 

zijn de drie profielen: persoonsgericht handelen, verpleegkundig leiderschap en innoveren 

gedefinieerd. 

 

Almere 

De speerpunten gezondheidsbevordering, diversiteit, en persoonlijk en professioneel leiderschap 

sluiten aan bij regionale kenmerken en maatschappelijke ontwikkelingen. De studenten krijgen te 

maken met een grote diversiteit aan zorgvragers van alle leeftijden, sociale achtergronden, 

etniciteit, sociaaleconomische status en religies. De opleiding vraagt van de student leiderschap 

met als doelstelling een betere kwaliteit van de zorg bij een heldere taakverdeling en een goede 

samenwerking. Studenten worden uitgedaagd om hun handelen te toetsen en te onderbouwen, 

waarmee zij doelgericht werken aan het ontwikkelen van hun kritisch en doeltreffend 

onderzoekend vermogen en EBP.  

 

De WAC adviseert de opleiding ten aanzien van inhoud van het curriculum, stages, projecten, en 

co-makerships. Daarnaast is de WAC betrokken bij de ontwikkeling van stages in Almere, de 

inhoud en positionering in het programma van de vaardighedenleerlijn en het project Leefstijl. De 

opleiding vindt aansluiting op het brede beroepsprofiel voor verpleegkundigen en regionale 

ontwikkelingen in termen van ketenzorg, transmurale zorg en het versterken van de 

eerstelijnszorg. Het panel stelt vast dat gedurende de opleiding studenten leerervaringen op doen 

in verschillende werkvelden en binnen verschillende organisaties, vanuit ketenstages en 

multilevel leerafdelingen.  

 

Het panel is positief over de keuze voor de profilering verpleegkundig leiderschap. Volgens het 

panel liggen de gekozen speerpunten afdoende in lijn met de Windesheim-brede missie, waarin 

een actieve bijdrage aan een inclusieve en duurzame samenleving gestimuleerd wordt. Het panel 

vindt het begrip verpleegkundig leiderschap nu nog vooral geëxpliciteerd als persoonlijk 

leiderschap. De opleiding mag de definitie op verpleegkundig leiderschap naar inzicht van het 

panel scherper formuleren en verder operationaliseren door een relatie te leggen met 

kwaliteitsbevordering en methodieken als EBP (Evidence Based Practise) en EBQI (Evidence 

Based Quality Improvement).  

 

Samenwerking met het werkveld 

Naast de actieve samenwerking met de WAC werkt de opleiding ook samen met het werkveld bij 

de ontwikkeling van leerwerkplaatsen of leerafdelingen. Hierbinnen is ruimte om te 

experimenteren met onder andere praktijkgericht onderzoek en samenwerkend leren.  

In Zwolle is de opleiding actief in een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van het Isala Ziekenhuis op 

de afdeling acute opname. Ook kent Zwolle een ZIC voor wijkverpleegkundigen in opleiding: het 

Wijkzorglab. Op deze manier kan de opleiding volgens het panel het gebrek aan stageplaatsen 
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voor eerstejaars oplossen door het uitbreiden van leerwerkplaatsen en ZIC’s. Het panel ziet hier 

een mooie uitdaging voor de toekomst. 

 

Het panel heeft bijzondere waardering voor Almere die samenwerkt met een partner in de 

zorgtechnologie (Cinnovate) die hun technologie beschikbaar stelt. Zo kunnen studenten al 

vroegtijdig in de opleiding leren werken met e-health. Deze samenwerking is in het belang van 

high-impact learning in het vaardighedenonderwijs. In studiejaar 2018-2019 is samen met het 

Flevoziekenhuis en de Kinderkliniek in Almere een project gestart dat erop gericht is om een 

regionale samenwerking tot stand te brengen. De eerste ervaringen van studenten zijn positief. 

Studenten geven aan zich met dit project beter voorbereid te voelen op het praktijkleren. 

 

Het panel is positief over de actieve en constructieve samenwerking met het beroepenveld, in het 

bijzonder de WAC en de leerwerkplaatsen en de beide Zorg Innovatiecentra. 

 

Alles overziend passen de beoogde leerresultaten bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding 

en zijn ze afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld. BN2020 is geïmplementeerd en 

in afstemming met het beroepenveld.  
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Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het 

voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Conclusie 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel voldoende. Dit oordeel geldt voor beide 

locaties. 

 

Het panel is van oordeel dat de opleiding op beide locaties studenten een krachtig en 

praktijkgericht onderwijsprogramma biedt waarin het aanleren van beroepscompetenties centraal 

staat. Het panel herkent de ambitie om te streven naar een krachtige leeromgeving die wordt 

gekenmerkt door een goede relatie met het (regionale) werkveld. Het contact met het werkveld 

kan in de ogen van het panel nog verder uitgebreid worden, door betrokken partijen mee te 

nemen in de ontwikkeling van het vak.  

 

De kwaliteit van de krachtige leeromgeving hangt samen met de kwaliteit van het docententeam, 

de studiebegeleiders en de instructeurs. Het panel concludeert dat het opleidingsteam beschikt 

over overtuigende kwalificaties voor het zorgen van het beoogde onderwijs. Studenten tonen zich 

tevreden over de kwaliteit van de docenten. Over de studentbegeleiding oordelen studenten 

eveneens positief. Hier wordt gesproken over korte en efficiënte lijnen. Een belangrijke 

voorziening voor de opleiding op beide locaties is het skillslab. Het skillslab stimuleert de student 

om een professionele, verpleegkundige attitude aan te nemen. 

 

Het panel is van mening dat de opleiding op beide locaties mooie studieprogramma’s biedt met 

een gedegen onderwijsleeromgeving, waarbij de kwaliteit van het docententeam het voor de 

instromende studenten mogelijk maakt om de beoogde leerresultaten te realiseren. Het panel is 

van mening dat er ruimte is voor meer samenwerking tussen de teams van Zwolle en Almere. 

Volgens het panel kan er veel van elkaar geleerd worden en kunnen materialen en 

docentexpertise uitgewisseld worden. Ook ziet het panel het voordeel van een gezamenlijk team 

bij nieuwe ontwikkelingen. 

 

Onderbouwing 

 

Programma 

De opleiding biedt op de locaties Zwolle en Almere twee verschillende curricula aan. Beide 

curricula zijn vormgegeven binnen het wettelijk kader van de wet op de Beroepen in de 

individuele gezondheidszorg (BIG), hiervoor geldt de eis van 2.300 praktische onderwijsuren en 

1.535 uren aan theorie. In de curricula is gekozen voor verdeling van de zeven CanMEDS-rollen 

in het onderwijs over een periode van een leerjaar, gekoppeld aan (te toetsen) niveau basis, 

gevorderd en bachelor. Het panel heeft gezien dat deze zijn vastgelegd in competentiematrices.  

 

De voltijdopleiding heeft een duur van vier jaar met in totaal 240 European Credits Transfer 

System (EC). De propedeutische fase van deze opleiding betreft 60 EC. De hoofdfase omvat 90 

EC aangevuld met een minor van 30 EC. De minor wordt standaard in het derde leerjaar 

aangeboden. Het curriculum biedt de mogelijkheid om een keuzeminor of pre-master te volgen. 
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Het onderzoekend vermogen wordt door alle jaren heen getraind om zorg te verbeteren op basis 

van EBP. In het vierde jaar betreft de studielast 60 EC. 

 

Programma Zwolle 

Het studieprogramma van de voltijdopleiding in Zwolle is inhoudelijk gestroomlijnd volgens drie 

leerlijnen. Ten eerste het verpleegkundig proces (vaardighedenlijn). Hierbij staat het denken, 

handelen en het communiceren met en over patiënten en cliënten centraal. Hierin wordt getraind 

in vakbekwaamheid, zoals technische vaardigheden, communicatieve vaardigheden en klinisch 

redeneren. De tweede leerlijn betreft verpleegkundige kennis (kennislijn). Deze leerlijn beslaat de 

ondersteunende kennis van bijvoorbeeld gedragswetenschappen, medische kennis, recht, 

verpleegkunde theorie en organisatiekunde. De derde leerlijn is de verpleegkundig professional 

(attitudelijn) waar kennis wordt opgedaan met het beroep van verpleegkunde. De integratie van 

kennis, vaardigheden en attitude zit in Zwolle in het verpleegkundig proces en verpleegkundig 

professional. Studentbegeleiding zit verweven in de leerlijn verpleegkundig professional. 

 

Speerpunten 

Het curriculum van Zwolle kent drie herkenbare speerpunten: praktijkgerichtheid, opmerkzaam en 

onderzoekend zijn en verpleegkundig leiderschap. 

 

Door alle leerjaren heen staat praktijkgerichtheid centraal. In het tweede, derde en vierde jaar 

loopt de student in de praktijkleerperiode een halfjaar lang stage in de praktijk. Afhankelijk van de 

stageomgeving komen de verschillende CanMEDS-rollen terug. De rol van zorgverlener, 

communicator en EBP-professional staan altijd centraal. In het eerste jaar is er geen stage. De 

student maakt middels praktijkcasuïstiek en integrale opdrachten kennis met de verschillende 

werkvelden van de verpleegkundige. Werkveldoriëntatie maakt deel uit van kennismaking met het 

brede werkveld. In het eerste jaar is hiervoor is het maatjesproject bedacht. Met dit project 

worden studenten voorbereid op verschillende CanMEDS-rollen.  

 

In het gesprek met vertegenwoordigers van de studenten wordt duidelijk dat studenten niet 

allemaal even enthousiast zijn over het maatjesproject. Studenten geven aan dat zij het lastig 

vinden om in twee weken tijd een band op te bouwen met een cliënt. Zij geven hierbij aan dat zij 

de voorkeur hebben om stage te lopen in het eerste jaar. Het panel deelt de mening van de 

studenten. De opleiding geeft aan dat er nog geen capaciteit is om dit te faciliteren.  

 

Het panel heeft grote waardering voor de manier waarop de opleiding al in de eerste leerjaren 

aandacht besteedt aan het brede werkveld. Het panel is zeer enthousiast over de samenwerking 

met Zorginnovatiecentrum Isala, die de krachtige leeromgeving creëert. Het panel is van mening 

dat de opleiding dit kan intensiveren. Het panel vindt verder dat er ruimte is om het contact met 

het werkveld verder uit te breiden met nieuwe zorgpartners. Het panel adviseert om de 

samenwerking met de werkbegeleiders van Isala, de werkveldpartners als het Wijkzorglab en 

andere zorginstellingen te intensiveren en ze mee te nemen in alle ontwikkelingen. Dit zal ten 

goede komen aan de uitbreiding van stageplekken die dan mogelijk ook voor de eerstejaars in 

Zwolle beschikbaar worden gesteld. 

 

De student wordt vanaf het eerste leerjaar getraind om opmerkzaam en onderzoekend te zijn. De 

student leert beroepspraktijksituaties te analyseren, goede en deskundige afwegingen te maken, 

waarin de wens en voorkeur van de zorgvrager is opgenomen, en leert de student vast te stellen 

of de zorg verbeterd is. Het panel stelt vast dat door alle leerjaren heen getraind wordt om zorg te 

verbeteren op basis van EBP. 
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In het vierde jaar staat verpleegkundig leiderschap centraal en wordt het aangeboden als een 

van drie mogelijke uitstroomprofielen. Vanuit dit speerpunt wordt een verbinding gemaakt met 

verbeteren van zorg. Met de methodiek van practice development wordt daarin de 

verpleegkundige gestimuleerd om met en voor de praktijk, onderzoek te doen en te komen tot 

duurzame interventies en oplossingen voor de zorg. 

 

Uitstroomprofielen 

Met ingang van 2018-2019 biedt het curriculum in het vierde jaar ruimte voor een profilering 

binnen de elementen van persoonsgerichte zorg in complexe situaties. De student kiest voor een 

van de drie volgende uitstroomprofielen: persoonsgericht handelen; verpleegkundig leiderschap 

of innoveren. 

 

Persoonsgericht handelen betreft het kunnen bieden van begeleiding en zorg op maat, door 

onder meer te oefenen met risicoanalyses en klinisch redeneren in complexe situaties. 

Verpleegkundig leiderschap beslaat verandermanagement, kwaliteitszorg en projectmatig 

werken, ten behoeve van een persoonsgerichte afdeling. 

Innoveren gaat om zorginnovatie door te onderzoeken, te experimenteren en trends te 

analyseren die door vertaald kunnen worden naar de zorg.  

 

Programma Almere 
Het curriculum van de opleiding in Almere kent de speerpunten leefstijl en 

gezondheidsbevordering, diversiteit, en persoonlijk en professioneel leiderschap door alle 

leerjaren heen. De speerpunten komen terug in de verschillende leerlijnen middels opdrachten, 

lessen en begeleidingsgesprekken. De leerlijnen in het curriculum zijn gestructureerd volgens het 

leerlijnenmodel van De Bie en Gerritsen. Almere onderscheidt de integrale leerlijn; de 

conceptuele leerlijn; de vaardighedenleerlijn en studentenbegeleiding. In de 

studentenbegeleiding wordt de speerpunt persoonlijk- en professioneel leiderschap gekoppeld 

aan concrete en actuele praktijkervaringen door intervisie-, reflectie- en casuïstiekbesprekingen. 

In het derde en vierde leerjaar worden thema’s als leiderschap, samenwerking, kritisch denken, 

innoveren en EBP-handelen gekoppeld aan het handelen in actuele beroepssituaties. De 

zelfstandigheid en zelfsturing van de student groeit gedurende de opleiding. 

 

Praktijkgerichtheid 

In het eerste leerjaar maakt de student kennis met de praktijk door middel van de 

werkveldoriëntatie. Dit traject heeft als doel kennis te maken met verschillende werkvelden en 

daarin de rol te herkennen van de hbo-verpleegkundige in relatie tot andere zorgverleners die 

ook werkzaam zijn binnen deze werkvelden. De student loopt mee met een zorgverlener in de 

praktijk, bijvoorbeeld in de wijkverpleging, de gehandicaptenzorg en/of de ziekenhuiszorg. Het 

panel heeft grote waardering voor de manier waarop locatie Almere al in het eerste jaar via het 

traject werkveldoriëntatie, het praktijkleren heeft weten te integreren. 

 

In het tweede en derde leerjaar van de opleiding Verpleegkunde loopt de student gedurende 20 

weken een aantal dagen in de week stage in verschillende werkvelden en volgt de andere dagen 

in de week (project)onderwijs. In het laatste jaar van de opleiding Verpleegkunde voert de student 

een co-makership uit. Dit is een onderzoeksopdracht uit de beroepspraktijk. De student voert een 

praktijkgericht onderzoek uit en gaat op zoek naar de beste oplossing voor een probleem dat 

speelt in de zorg.  
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Overeenkomsten in het programma 
Het panel stelt vast dat op beide locaties verschillende leerlijnen en speerpunten worden 

gehanteerd. Op beide locaties is sprake van een grotere mate van integratie van leerlijnen om de 

geleerde kennis in praktijk te brengen. Hier is het panel positief over. De integrale benadering 

krijgt in de hogere leerjaren een steeds belangrijker aandeel in het onderwijsontwerp. Het panel 

ziet nog wel ruimte voor ontwikkeling van geïntegreerde lessen en de koppeling naar kritieke 

beroepssituaties (KBS).  

 

Er is een gezamenlijke visie op onderzoek en is er een nieuw onderwijsconcept geïntroduceerd. 

Het panel heeft hier waardering voor. De werkwijze van vier studiejaren vat zich als volgt samen: 

oriënteren in het eerste jaar, verbreden en verdiepen in het tweede en derde jaar, en integreren, 

steeds zelfstandiger leren en afstuderen in het vierde jaar. Het panel stel vast dat beide locaties 

stevig inzetten op het reflecterend vermogen op het eigen handelen, eigen persoon en de 

persoonlijke denkbeelden in relatie tot de rol van de zorgverlener.  

 

Honours-programma 

In het toelichtend gesprek met studenten hebben de vertegenwoordigers aangegeven behoefte 

te hebben aan een honours-programma dat qua planning past binnen het eigen curriculum. Het 

panel vindt dat een goede suggestie. Het panel adviseert om een heldere visie te ontwikkelen 

voor excellente studenten, met mogelijk een eigen leerroute.  

 

Visie op onderzoek 

De opleiding geeft op beide locaties aan dat onderzoek een andere rol heeft gekregen. 

Onderzoek is praktijkgericht en dienend aan het advies dat direct toepasbaar is voor de praktijk. 

Waar voorheen de focus lag op methodologisch onderzoek, betrouwbaarheid en validiteit, staat 

vandaag de dag het onderzoekend vermogen centraal. Dit begint bij het leren stellen van goede 

vragen. 

 

De opleiding in Almere investeert in het opbouwen en uitbouwen van een regionaal netwerk. Dit 

netwerk draagt praktijkvragen aan in de vorm van stages en casuïstiek om het onderzoekend 

vermogen te trainen. Door middel van implementatie- en actieonderzoek geven de studenten een 

bruikbaar advies aan het beroep terug. Het panel heeft grote waardering voor de manier waarop 

onderzoek een plaats heeft gekregen in het onderwijsprogramma. Het panel is van mening dat 

onderzoeksvaardigheden goed zijn geïntegreerd en mooi in het programma door alle jaren heen 

worden opgebouwd. Dit is volgens het panel ook goed te zien in de eindwerken (zie verder 

standaard 4).  

 

Didactisch concept 

Het panel is positief over het didactisch concept en is van mening dat het geheel in de basis op 

orde is. Centraal binnen de curricula staat het aanleren van beroepscompetenties. De piramide 

van Miller illustreert de opbouw van het aanleren van competenties vanaf de basisopleiding tot 

leven lang leren. Dit begint bij ‘weten’, vervolgens ‘weten hoe en waarom’, gevolgd door’ tonen 

hoe’ en tot slot door te ‘doen’. Het onderwijsontwerp gaat didactisch uit van de sociaal-

constructivistische benadering. Dit vertaalt zich in de praktijk door het gezamenlijk construeren 

van kennis en het op actieve wijze verwerken van kennis. Het geven en ontvangen van feedback, 

feed-forward en feed-up maken hier onderdeel vanuit. De praktijk wordt hierbij gezien als een 

zeer krachtige leeromgeving die de opleiding zoveel mogelijk vanaf het eerste leerjaar integreert 

in beide curricula. 

 



© NQA – BOB 009A2019.03 B Opleiding tot Verpleegkundige 17/30 

In Zwolle is het curriculum door ontwikkeld vanuit het didactisch perspectief van High Impact 

Learning That Lasts (HILL). De zeven bouwstenen van HILL vormen het kader dat leidt tot leren 

bij de student dat van blijvende waarde is in de studie en de loopbaan. Hill past bij naadloos bij 

de gedachte van de Miller dat eveneens uitgaat van blijvende waarde vanuit leven lang leren. De 

zeven bouwstenen van HILL zijn: urgentie, zelfmanagement en learner control, collaboratie en 

coachen, hybride leren, actie en kennisdeling, flexibiliteit, en assessment. 

 

In de vaardighedenleerlijn wordt sinds leerjaar 2017-2018 ook in Almere HILL toegepast. Verder 

werken studenten via stages, projectopdrachten en co-makerships aan beroepscompetenties. 

Ook operationaliseren zij beroepstaken en maken ze beroepsproducten in directe aansluiting op 

de praktijk.  

 

Over HILL als didactisch uitgangspunt is het panel erg enthousiast. Het panel stelt vast dat de 

implementatie van HILL nog gaande is en nog niet breed door de opleiding wordt gedragen. Het 

panel ziet mogelijkheden om de implementatie ervan voort te zetten met het gezamenlijke team 

van beide locaties. 

 

Instroom 

De opleiding Verpleegkunde is op beide locaties conform de wettelijke eisen toegankelijk voor 

studenten met een havo, vwo- of mbo-4-diploma. Het panel heeft vooral studenten gesproken 

met een havo- of vwo-achtergrond. Studenten die zich oriënteren op een opleiding 

verpleegkunde kunnen terecht op voorlichtingsdagen, meeloopdagen en kunnen een 

studiekeuzecheck doen. Voltijdstudenten en deeltijdstudenten die in aanmerking willen komen 

voor een vrijstelling kunnen daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie. 

 

Studiebegeleiding 

Studenten worden individueel en op maat begeleid door een studentbegeleider. In de eerste twee 

jaren komen thema’s als leren studeren, kernkwaliteiten, reflectie en leer- en loopbaansturing aan 

de orde. Vanaf het derde jaar wordt studiebegeleiding geïntegreerd met begeleiding rondom 

stages. Studiebegeleiders organiseren onderling intervisiemomenten om kennis en ervaring te 

delen. In het gesprek met de vertegenwoordigers van de studenten wordt aangegeven dat 

studenten tevreden zijn over de begeleiding vanuit de opleiding. Studenten zijn zeer positief over 

de korte lijnen. Het panel heeft grote waardering voor de begeleiding van studenten met een 

functiebeperking. Hier besteedt de opleiding veel aandacht aan. 

 
Docenten 

Het panel heeft kennisgemaakt met een bevlogen en inhoudelijk sterk team, dat verschillende 

thema’s, waaronder onderzoek, op enthousiaste wijze op de student kan overbrengen.  

 

In het team van de voltijdopleiding in Zwolle werken 45 docenten en vijf instructeurs. In de 

deeltijdopleiding werken veertien docenten. In Almere bestaat het team uit vijftien docenten en 

drie instructeurs. De docenten van de opleiding van beide locaties hebben minimaal een master 

afgerond en hebben allen relevante werkervaring opgedaan in de praktijk. De docenten 

participeren actief in de praktijk of doen onderzoek via de lectoraten om op de hoogte te blijven 

van recente ontwikkelingen. Enkelen zitten in een promotietraject. De docenten met vaste 

aanstellingen hebben een didactische professionaliseringstraining (DIPRO) doorlopen en de 

basiskwalificatie examinering (BKE) gehaald. In het gesprek met de docenten wordt aangegeven 

dat er behoefte is naar meer uitwisseling van kennis tussen de twee locaties. 
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Voor de uitvoering van het praktijkonderwijs in het skillslab worden op beide locaties instructeurs 

en docenten ingezet. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de inrichting, ontwikkeling en uitvoering 

van het praktijkonderwijs. Instructeurs zijn niet verplicht om een BKE te halen, omdat zij geen rol 

hebben als examinator. Wel halen instructeurs een DIPRO en een BKE om ondersteuning te 

geven bij onderwijsontwikkeling en het ontwikkelen en afnemen van toetsen. Het panel heeft hier 

waardering voor. 

 

Het team in Zwolle is bezig met professionalisering van het docententeam door 

curriculumontwikkeling te combineren met deskundigheidsbevordering, waaronder agile werken, 

HILL, en samenwerking. De opleidingscommissie heeft in dit traject een adviserende rol. Het 

panel is enthousiast over de manier waarop het team in Zwolle de combinatie maakt tussen 

curriculumontwikkeling en deskundigheidsbevordering.  

 

In Almere werken docenten gericht aan professionalisering binnen het eigen vakgebied en 

teamontwikkeling. Docenten professionaliseren zich ook in de rol van studentbegeleiders. Dit 

gebeurt onder meer in een expertgroep middels intervisies en kalibraties. Daarnaast biedt de 

opleiding extra coaching, scholing en training aan om het werk van studentbegeleider goed uit te 

kunnen oefenen. Het panel heeft waardering voor de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden 

die de docenten worden geboden. Het panel is van mening dat een heldere visie en een 

ontwikkelplan voor scholing door het management een relevante aanvulling is hierop.  

 

Het panel stelt vast dat beide locaties werken met professionele teams met de juiste kennis. Het 

panel raadt aan om de professionalisering van docenten vanuit strategische doelstellingen te 

formuleren. Zo wordt transparant waar de opleiding in de professionalisering van het team 

precies naar toe werkt. 

 

Het panel stelt vast dat het team in Almere een hoge werkdruk onder medewerkers heeft ervaren, 

met veel verloop van personeel en wisselingen in het management. Dit had verband met het 

profiel van studenten en de domeindoelstellingen die gericht waren op groei en innovatie. Het 

aanbrengen van structuur, de focus op eenvoud en duidelijkheid, en de inzet op het 

bewerkstelligen van continuïteit in de samenstelling van het docententeam, hebben een flinke 

inspanning op teamniveau gevraagd. Het panel heeft bewondering voor het team dat er 

desondanks in is geslaagd om de curriculumontwikkeling, het nieuwe BN2020 en de uitfasering 

van het bestaande curriculum, met visie en enthousiasme vorm te geven. 

 

Naar aanleiding van de werkdruk op dit team is in 2018 de werkgroep ‘werkdrukvermindering’ 

opgericht die actief stuurt op het aanreiken van oplossingen, zoals intercollegiale intervisie voor 

werkdrukproblemen en een groepsbrede training door een externe coach om de draagkracht te 

verhogen. Het panel is hier enthousiast over.  

 

Voorzieningen 

Een belangrijke voorziening voor de opleiding op beide locaties is het skillslab. De vormgeving 

van het skillslab, als simulatieruimte met verpleegbedden, oefenpoppen en diverse materialen, 

stimuleren de student om een professionele, verpleegkundige attitude aan te nemen. Werkende 

verpleegkundigen kunnen bij de skillslabs terecht voor bij- en nascholingstrainingen. Zo kunnen 

zij werken aan hun bevoegdheid en bekwaamheid. 

 

Op beide locaties is het praktijkbureau verantwoordelijk voor het koppelen van studenten aan 

beschikbare stageplekken. Het praktijkbureau is het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of 
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problemen van stage-instellingen of studenten met administratieve - of logistieke vragen rondom 

de stage en praktijkleren.  

 

Alles overziend biedt de opleiding een mooi programma met een gedegen 

onderwijsleeromgeving waarbij de kwaliteit van het docententeam het voor de instromende 

studenten mogelijk maakt om de beoogde leerresultaten te realiseren. 
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Standaard 3 Toetsing  
 
 

 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 
 
Conclusie 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel voldoende. Dit geldt voor beide locaties 

en varianten. De opleiding kent een adequaat systeem van toetsing, dat zich steeds verder 

ontwikkeld. De opleiding hanteert de toetscyclus en voert deze op een gedegen manier uit. De 

opleiding kent een rijke variatie aan toetsvormen die met elkaar voldoen aan de eisen die hieraan 

vanuit validiteit, betrouwbaarheid en transparantie gesteld kunnen worden. Het panel stelt vast 

dat de beoordeling voldoet aan de basiskwaliteit. Wel vindt het panel dat het gebruik van rubrics 

moet worden uitgebreid. Verder onderschrijft het panel de ontwikkeling om naast de landelijke 

borgingsdagen gezamenlijke kalibratiesessies voor examinatoren van beide locaties  te 

organiseren voor toetsen en beoordelingen. 

 

Onderbouwing 

Het toetsbeleid van de opleiding Verpleegkunde bestaat uit een toetsbeleid-instellingsdeel en een 

toetsbeleid-opleidingsdeel. In het toetsbeleid-opleidingsdeel is de visie op toetsing, het 

toetsprogramma en een onderbouwing voor de opbouw van het toetsprogramma opgenomen. 

 

Toetsvormen en toetsprogramma 

De leerdoelen zijn leidend voor de toetsvorm. De opleiding gebruikt de taxonomie van Bloom 

voor het bepalen van het niveau van de leerdoelen. De taxonomie van Bloom wordt doorgevoerd 

in vragen van de toetsen. De opleiding zet summatieve toetsen en formatieve toetsen in. De 

formatieve toetsen zijn ondersteunend aan het leerproces en werken naar de summatieve 

toetsing toe. Een toets bestaat uit een van de volgende toetsvormen of een combinatie ervan: 

een toets met open en/of gesloten vragen; een productopdracht; een vaardigheidsopdracht; een 

mondelinge toets. Deze toetsvormen kunnen weer in verschillende toetsvormen worden 

vormgegeven. De docent is hierin vrij om een eigen verantwoordbare toetsvorm te bedenken.  

 

Het toetsprogramma van de opleiding onderscheidt zich in beroepssituaties en ondersteunende 

vakken. Ondersteunende vakken worden onder meer getoetst aan de hand van meerkeuze 

toetsen, toetsen met open vragen, beroepsproducten, een criteriumgericht interview van het 

praktijkleren en mondelinge vaardigheidstoetsen, waar de student aan de hand van casuïstiek in 

een gesimuleerde context het beroepsmatig handelen demonstreert en verantwoordt aan de 

hand van literatuur. Er zijn mondelinge vaardigheidstoetsen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een rollenspel waarbij studenten in tweetallen de toets afleggen. Daarnaast zijn er 

vaardigheidstoetsen waarbij een docent of een acteur een rol speelt om de casus die centraal 

staat te simuleren. In de rijke variatie aan toetsvormen worden de competenties uit het 

beroepsprofiel BN2020 getoetst. Het panel stelt vast dat de toetsvormen en toetsinhoud 

representatief is voor de behandelde leerstof. 

 

De toetsen op beide leslocaties zijn qua vorm en inhoud niet aan elkaar gelijk. Dit houdt verband 

met het verschil in onderwijsprogramma en het verschil in opbouw. Op het niveau van 
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toetscriteria trekken beide locaties wel met elkaar op. In de toekomst is de opleiding voornemens 

om examinatoren van beide locaties uit te wisselen. Het panel is positief over deze ambitie. 

 

De opleiding past in de uitvoering de toetscyclus toe. In het ontwerpproces wordt gebruik 

gemaakt van de aanwezige toetsexpertise binnen de opleiding en de instelling. Het toetsbeleid 

komt tot stand met input van de studenten uit de opleidingscommissie, docenten, examen- en 

toetscommissie. De formele verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de examinatoren. 

Examinatoren van de opleiding zijn verantwoordelijk voor de constructie en beoordeling van 

toetsen. De beoordeling vindt plaats op basis van een beoordelingsformulier. Hierbij wordt bij een 

deel van de toetsen, waaronder de eindwerken, rubrics toegepast. Het panel is positief over het 

gebruik van rubrics en ziet ruimte om de toepassing ervan verder uit te breiden. 

 

Toetsdruk 

De opleiding kent een adequaat systeem van toetsing, maar er wordt zowel bij de studenten als 

bij docenten veel druk ervaren. Het aantal toetsen in het eerste en het tweede jaar is volgens de 

opleiding hoog. De druk bij de opleiding wordt verklaard door het hoge aantal studenten. Het 

nakijken en uitvoeren van de toetsen wordt als zeer arbeidsintensief ervaren. Om de druk te 

verlagen zetten beide locaties stappen in de richting van meer geïntegreerd toetsen en 

digitalisering van toetsen.  

 

In Zwolle heeft de opleiding de richtlijnen voor de student aangepast, zodat de toets beter 

aansluit op het leerdoel. In Almere is dit in ontwikkeling. De student krijgt momenteel per vak een 

toets. Voorheen waren het meerdere. De opleiding bekijkt met SKE-gecertificeerde examinatoren 

of het aantal toetsen nog verder omlaag kan. Het panel moedigt deze ontwikkeling aan omdat dit 

leidt tot minder werkdruk en meer kwaliteit in getoetste kennis. Het panel geeft de opleiding de 

overweging om buiten de instelling naar toetsexpertise te kijken.  

 

De opleiding onderzoekt daarnaast of er meer integratief getoetst kan worden dan ze nu doet. De 

opleiding brengt dit in de praktijk bij de toetsing in de praktijkleerperiodes en bij een aantal 

onderdelen in het binnenschools leerprogramma. Hier wordt het klinisch redeneren integratief op 

vaardigheden getoetst waarbij de vakken over medische kennis, verpleegkunde kennis, 

psychologie en sociologie samenkomen. Het panel heeft hier veel waardering voor en 

onderschrijft de ambitie van de opleiding om dit verder uit te breiden. 

 

Afname en transparantie 

Toetsen worden door examinatoren afgenomen. Het criteriumgericht interview (CGI) bij het 

praktijkleren wordt afgenomen door een docent die geadviseerd wordt door een 

werkvelddeskundige. Beroepsproducten en opdrachten die voorwaardelijk zijn voor het CGI zijn 

beoordeeld door interne en externe beoordelaars. Bij vaardigheidstoetsen worden docenten en 

studenten willekeurig ingedeeld. Kennistoetsen van zestig vragen duren negentig minuten.  

 

Het panel stelt vast dat de beoordeling voor beide locaties afdoende inzichtelijk wordt gemaakt 

middels een studiehandleiding. Deze voorziet in de procedure, de opdracht, de beoordeling, de 

inlevertijden, de eventuele (peer)feedbackmomenten en herkansingsmogelijkheden. 
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Interbeoordelaarsovereenstemming   

Bij alle toetsen op het eindniveau wordt bij het beoordelen het vier-ogenprincipe toegepast. Ook 

de toetsontwerpen, toetsvragen en beoordelingen vallen onder het vier-ogenbeleid.  Een 

uitzondering geldt voor kleinere onderwijseenheden op eindniveau tot en met 6 EC. Hiervoor 

geldt dat het vier-ogenbeleid steekproefsgewijs wordt toegepast. Dit geldt ook voor de toetsen op 

andere niveaus. De toetsen worden door twee examinatoren beoordeeld en dat doen zij 

onafhankelijk van elkaar. Examinatoren zijn beoordelaars die geen deel uitmaken van de 

begeleiding van de student. Na het onafhankelijk beoordelingsproces volgt een 

afstemmingssessie waarin de interbeoordelaarsovereenstemming tot stand komt.  

In Almere zijn procesbeschrijvingen opgesteld, die bijdragen aan het uniform tot stand komen van 

de beoordelingen. Bij alle beoordelingen op eindniveau wordt begeleiden en beoordelen 

gescheiden. Om zorg te dragen voor de borging van het eindniveau zijn er per locatie 

kalibreersessies voor docenten die betrokken zijn bij het begeleiden en beoordelen in de 

afstudeerfase. Momenteel wordt er gewerkt aan de inbedding van structurele kalibratiesessies en 

staat ook de uitwisseling van eindwerken tussen Zwolle en Almere op de agenda. Dit proces is 

begonnen met de gezamenlijke formulering van criteria van stages op eindniveau. Het panel is 

hier positief over. Het panel vindt het belangrijk om naast de landelijke borgingsdagen 

gezamenlijke kalibratiesessies te organiseren met examinatoren van de locaties Zwolle en 

Almere voor toetsen en beoordelingen. 

 

Borging toetskwaliteit examencommissie 

De borging van de toetskwaliteit is de verantwoordelijkheid van de examencommissie 

Verpleegkunde Voltijd. De examencommissie fungeert voor beide locaties. De deeltijdvariant 

heeft een eigen examencommissie die ook voor beide locaties optreedt. Onder de borgingstaken 

van de examencommissie vallen, het jaarlijks benoemen van examinatoren, het voeren van een 

jaarlijkse borgagenda en het jaarlijks organiseren van een borgingsdag. De borgagenda betreft 

controles op het toetsbeleid, het toetsprogramma en op onderdelen van het opleidingsdeel van 

het OER. Op de borgingsdag wordt samen met andere verpleegkundige opleidingen gekeken 

naar de toetsing van het eindniveau en worden ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld.  

 

Borging toetskwaliteit toetscommissie 

De controle van de toetskwaliteit wordt door de toetscommissie uitgevoerd. De toetscommissie 

bestaat uit twee docenten uit Zwolle en een uit Almere en komt maandelijks bijeen. Bij deze 

controlemomenten worden de transparantie, geldigheid en betrouwbaarheid besproken, alsmede 

de kwaliteit van de toetsvragen, de moeilijkheidsgraad van toetsen en of een toets een goede mix 

betreft van kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen (taxonomie van Bloom), de 

beoordelingscriteria en de rubrics. Het panel stelt vast dat de opleiding beschikt over een 

gedegen examen en toetscommissie. Het panel is vooral enthousiast over de integratie van de 

commissies. Dit bevordert de samenwerking tussen de locaties Zwolle en Almere.  
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Standaard 4  Gerealiseerde leerresultaten  
 

 
 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.  

 

 

Conclusie 

De opleiding ontvangt voor deze standaard het oordeel goed. Dit geldt voor beide locaties en 

varianten. De opleiding toont goed aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. Het 

werkveld is zeer tevreden over de afgestudeerde BN2020, die met een nieuwe blik het veld 

inkijkt. De opdrachten, producten en de praktijkgerichte onderzoeken sluiten in de ogen van het 

werkveld goed aan op de praktijk. Dit geldt voor beide locaties. Het panel sluit zich hierbij aan. De 

praktijkgerichte onderzoeken zijn passend voor het hbo-bachelorniveau. De inzichten die hieruit 

voortkomen dragen goed bij aan de ontwikkeling van de praktijk. Ook de andere opdrachten zijn 

goed en passend voor het eindniveau. Deze sluiten goed aan op wat het werkveld vraagt. Het 

panel is van mening dat de opleiding in korte tijd goed in staat is geweest om de BN2020 normen 

in het afstuderen door te vertalen. Inhoudelijk zijn de eindwerken van bovengemiddelde kwaliteit. 

Afgestudeerden van deze opleiding onderscheiden zich positief in het werkveld.  

 

Onderbouwing 

 
Afstudeerprogramma 
Door de invoering van BN2020 bevindt het afstudeerprogramma van de opleiding Verpleegkunde 

zich in een transitie. De realisatie van het eindniveau is in het oude afstudeerprogramma 

gebaseerd op de vijf beroepsrollen van Aart Pool. Het nieuwe afstudeerprogramma is geënt op 

de CanMEDS-rollen en de bijbehorende competenties van BN2020. Voor de studenten die zich in 

de overgangsfase bevinden is de realisatie van het eindniveau gebaseerd op zes 

competentiegebieden. Dit is een samenvoeging van de vijf beroepsrollen van Aart Pool en de 

zeven CanMEDS-rollen. De samenstelling van deze zes competenties is tot stand gekomen door 

een uitgebreide inhoudelijke analyse van de overlap tussen de vijf en zeven rollen. Het panel 

heeft hier waardering voor. Het panel steunt de implementatie van de CanMEDS-rollen en de 

bijbehorende competenties van BN2020 volledig. 

 

Zwolle 

Vanaf studiejaar 2018-2019 is het afstuderen ingericht conform het nieuwe opleidingsprofiel 

BN2020. De overgangsfase heeft geleid tot een verbetering van de afstemming op de 

verschillende bachelor-onderdelen. Het nieuwe afstudeerprogramma bestaat uit: 

1. Praktijkleerperiode bachelor 
2. Verbeteren van zorg 
3. Professionaliseren, waarbij de bachelorstudent kiest voor het profiel: handelen, 

verpleegkundig leiderschap of innoveren.  
De afstudeerproducten bestaan uit: twee portfolio assessments, een 

gezondheidsbevorderingsplan, een adviesrapportage en een portfolio met een presentatie. De 

laatste fase van de studie vindt voor een groot deel zelfgestuurd plaats. De student maakt een 

onderbouwde keuze voor een werkmethode en interventie en formuleert zelf de leerdoelen. Het 

panel is enthousiast over de nieuwe werkwijzen waaraan de student zelf zijn invulling geeft. Het 

panel stelt vast dat de praktijkgerichte afstudeerproducten goed zijn afgestemd op het werk van 

de hbo-verpleegkundige. 
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Studenten uit eerdere cohorten volgen de praktijkleerperiode in combinatie met een minor 

praktijkgericht onderzoek of zorginnovatie, en studieloopbaanbegeleiding. De afstudeerproducten 

bestaan uit: een criteriumgericht interview, een artikel, een onderzoeksplan, een 

onderzoeksverslag, twee performance assessments een portfolio, een managementrapportage 

en een showcase. Ook bij het oude afstudeerprogramma stelt het panel vast dat de competenties 

voor hbo-verpleegkundige goed worden afgedekt. 

 

Almere 
Het oude afstudeerprogramma voor de opleiding Verpleegkunde behelst de competenties en 

beroepsrollen uit het beroepsprofiel van Aart Pool. De afstudeerproducten bestaan uit: een 

portfolio, een portfolio-assessment, een rapportage en twee presentaties. 

 

Met ingang van het studiejaar 2018-2019 brengen de studenten de CanMEDS-rollen op een 

integrale wijze in de praktijk. Dat houdt in dat de vakken, de stage en het co-makership parallel 

aan elkaar worden aangeboden, zodat een integratie van de rollen op de werkplek mogelijk is. Dit 

is in het oude afstudeerprogramma niet het geval. Deze werkwijze is in overleg met het werkveld 

tot stand gekomen en heeft als doel het onderzoekend vermogen en de onderzoekende houding 

zo optimaal mogelijk te integreren in het verpleegkundig handelen. De afstudeerproducten 

bestaan uit: een portfolio, een portfolio-assessment, twee rapportages en een presentatie.  

 

De meest voorkomende onderwerpen in het nieuwe afstuderen zijn preventie, zelfmanagement, 

functiedifferentiatie en de acute opname afdeling. Een gezondheidsbevorderingsplan, 

zelfmanagement, zelf visie vormen en hoe ermee om te gaan, zijn termen die het nieuwe 

afstuderen typeren. In het toelichtend gesprek geven de vertegenwoordigers van het werkveld 

aan dat zij eerst moesten wennen aan actiegericht onderzoek doen. Maar door goed met het 

werkveld af te stemmen en de producten er goed op aan te passen, is de vraag naar opdrachten 

flink gestegen. De onderzoeken die uit de opdrachten voortkomen worden gedeeld met 

medewerkers van de werkplek. Het panel is zeer te spreken over de samenwerking met de 

praktijk en ziet kansen voor verdere intensivering om studenten nog beter toe te rusten voor de 

toekomst en om naadloos aan te sluiten op de praktijk. 

 

Met een nieuwe blik in het veld 

Het werkveld is enthousiast over de Windesheim-studenten. Werkveldvertegenwoordigers vinden 

Windesheim afgestudeerden onderscheidend van andere afgestudeerden door de nieuwe blik 

waarmee zij het werkveld beschouwen. Volgens de vertegenwoordigers stellen de studenten 

goede vragen en zijn zij proactiever dan studenten van andere instellingen, en zijn ze als 

generalist bekwaam voor het werk. Het panel is hier enthousiast over en stelt vast dat de student 

het niveau heeft van een beginnende beroepsbeoefenaar. Studenten zelf geven aan dat ze zich 

BN2020’ers voelen. 

 

Kwaliteit van de eindwerken 

Het panel heeft in totaal zeventien afstudeerproducten bestudeerd, waarvan vier uit Almere, acht 

uit Zwolle van de voltijdvariant en vijf uit Zwolle van de deeltijdvariant. Het panel kon zich goed 

vinden in de beoordelingen van de examinatoren en heeft van alle afstudeerproducten de 

beoordeling kunnen onderschrijven. Over de afstudeerproducten is het panel heel enthousiast. 

De praktijkgerichte onderzoeken passen goed bij het hbo-bachelorniveau. De inzichten die hieruit 

voortkomen dragen goed bij aan de ontwikkeling van de praktijk. Ook de andere opdrachten zijn 

goed en passend voor het eindniveau. Deze sluiten goed aan op wat het werkveld vraagt. Het 

panel stelt vast dat de beoogde leerresultaten voor de bachelor worden gerealiseerd en van 

boven gemiddeld niveau zijn.  
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Eindoordeel over de opleiding 
 

 

Oordelen op de standaarden 

 

Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: 

 

Standaard Oordeel 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten voldoende 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving voldoende 

Standaard 3 Toetsing  voldoende 

Standaard 4 Gerealiseerde leerresultaten goed 

 

Het visitatiepanel heeft de opleiding Verpleegkunde leren kennen als een opleiding die op 

praktische wijze werkt aan het neerzetten van een sterk BN2020-profiel met een duidelijke link 

naar de zeven CanMEDS-rollen. De opleiding biedt de studenten een goede voorbereiding aan 

waarbij zij studenten stimuleert in het reflecterend vermogen op het eigen handelen, eigen 

persoon en de persoonlijke denkbeelden in relatie tot de rol van de zorgverlener. De 

leeromgeving werkt als een krachtig en praktijkgericht platform voor studenten. Het werkveld is 

zeer tevreden over de afgestudeerde BN2020, die met een nieuwe blik het veld inkijkt. Tot slot is 

het panel van mening dat de opleiding in korte tijd goed in staat is geweest om de BN2020 

normen in het afstuderen door te vertalen. Complimenten voor de aanpak. 

De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van de NVAO. Het visitatiepanel beoordeelt de 

kwaliteit van de bestaande bacheloropleiding van Windesheim als voldoende. 
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Aanbevelingen 
 

 

Het panel geeft de opleiding de volgende aanbevelingen mee: 

 

Standaard 1 

 Om het verpleegkundig leiderschap grondig te verankeren in de profilering is een verdere 

definiëring van het begrip wenselijk.  

 Verbind verpleegkundig leiderschap steviger aan kwaliteitsbevordering. 

 Neem werkbegeleiders en zorginstellingen zoveel mogelijk mee in alle ontwikkelingen. Dit 
zal ten goede komen aan de uitbreiding van stageplekken die dan mogelijk ook voor de 
eerstejaars in Zwolle beschikbaar worden gesteld. 

 

Standaard 2 

 Ontwikkel leerwerkplaatsen en ZIC’s verder door en creëer op deze manier meer 

stageplaatsen ook voor de eerstejaars. 

 In de geïntegreerde lessen mag meer nadruk gelegd worden op de koppeling naar 

kritieke beroepssituaties (KBS). 

 Vorm een visie voor excellente studenten. Het huidige Windesheim-honoursprogramma 

sluit niet afdoende aan op de verpleegkunde student. 

 Formuleer de professionalisering van docenten vanuit strategische doelstellingen. Zo 

wordt transparant waar de opleiding in de professionalisering van het team precies naar 

toe wil werken. 

 

Standaard 3 

 Om het voordeel van rubrics optimaal te benutten adviseert het panel de opleiding het 

gebruik en de formulering van rubrics door te ontwikkelen. 

 Houd aandacht voor het op systematische wijze organiseren van kalibreersessies tussen 

Zwolle en Almere voor toetsen en beoordelingen.  
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Bijlagen  
 
1 Bezoekprogramma 
2 Bestudeerde documenten 
3 CanMEDS-rollen 
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Bijlage 1  Bezoekprogramma 
 

Woensdag 22 mei 
16.45-17.00 Ontvangst panel 

 Directie domein Gezond en Welzijn 
Directie onderwijs Flevoland 
Opleidingsmanagers (Zwolle en Almere) 
Kwaliteitsadviseur 

17.00-17.45 Presentatie 

 Opleidingsmanagers (Zwolle en Almere) 

17.45-20.00 Inzage documenten 

 Opleidingsmanagers (Zwolle en Almere) 

Donderdag 23 mei 
08.30-0845 Welkom en instructie markt 

 Opleidingsmanager (Zwolle) 

08.45-09.45 Markt 
Standaard 1 Docenten (Zwolle en Almere), leden curriculumcommissie, 

opleidingscoördinator (Almere), leden opleidingscommissie, vz 
werkveldadvies commissie. 

Standaard 2 Instructeur Flevoland, docenten (Zwolle en Almere), studenten (1
e
 en 2

e
 

jaar, Zwolle en Almere). 
Standaard 3 Docenten (Zwolle en Almere), leden toetscommissie (Zwolle en Almere), 

lid curriculumcommissie.  
Standaard 4 Docenten (Zwolle en Almere), lid curriculumcommissie, lid 

opleidingscommissie, werkveldvertegenwoordiger, alumnus. 

09.45-10.00 Pauze 

10.00-10.45 In gesprek over standaard 1 

 Docenten (Zwolle en Almere), leden curriculumcommissie, 
opleidingscoördinator (Almere), leden opleidingscommissie, vz 
werkveldadvies commissie.  

10.45-11.00 Pauze 

11.00-11.45 In gesprek over standaard 2 

 Docenten (Zwolle en Almere), opleidingscoördinator (Almere), leden 
opleidingscommissie, vz werkveldadvies commissie, studenten (3

e
 jaar, 

Zwolle en Almere).  

11.45-12.45 Pauze 

12.45-13.30 In gesprek over standaard 3 

 Docenten (Zwolle en Almere), coördinator deeltijdopleiding (Zwolle), lid 
toetscommissie (Almere), lid curriculumcommissie (Almere), vz 
examencommissie (Zwolle), werkveldvertegenwoordiger. 

13.30-13.45 Pauze 

13.45-14.30 In gesprek over standaard 3 

 Docenten (Zwolle en Almere), coördinator praktijkleren, lid 
curriculumcommissie, leden opleidingscommissie, 
werkveldvertegenwoordiger, secretaris examencommissie. 

14.30-14.45 Pauze 

14.45-15.30 In gesprek met studenten 

 Studenten (1
e
- 4

e
 jaar, Zwolle en Almere), leden opleidingscommissie, lid 

studentenplatform (Almere), lid Studenten Advies Raad (Zwolle). 

15.30-16.45 Paneloverleg 

 Panelleden 

16.45-17.00 Terugkoppeling 

 Directie, opleidingsmanagement en alle betrokken docenten van de 
opleiding. 

17.00-17.30 Ontwikkelgesprek 

 Opleidingsmanagers 



© NQA – BOB 009A2019.03 B Opleiding tot Verpleegkundige 29/30 

Bijlage 2  Bestudeerde documenten 
 
Zelfevaluatie HBO Verpleegkunde 

- Afstudeernotitie Bachelorfase Verpleegkunde Zwolle 
- Competentiematrices Verpleegkunde Zwolle en Almere 
- Jaarverslag Curriculumcommissie Verpleegkunde Windesheim 
- Innoveren, profieldocument 
- Persoonsgericht handelen, profieldocument 
- Verpleegkundig leiderschap, profieldocument 
- Curriculum jaarverslag Zwolle 2017-2018 
- Jaarverslag over het studiejaar 2017-2018, examencommissie van de opleiding 

Verpleegkunde, november 2018 
- Jaarverslag Opleidingscommissie Verpleegkunde 2017-2018 
- Rollen en taken van de verschillende commissies Verpleegkunde (schema) 
- Samenvatting van de borgingsdag, april 2018 
- Drie video’s met casuïstiek ten behoeve van standaard, 2,3 en 4.  
- Strategische koers 2017-2022 
- Notitie Taken, verantwoordelijkheden en rollen bij Health, Almere 
- Toetsbeleid Opleidingsdeel, Verpleegkunde Flevoland, 2018-2019 
- Toetsbeleid Opleidingsdeel, Verpleegkunde Zwolle, 2018-2019 
- Toetsbeleid Instellingsdeel, Windesheim, 2018-2019 
- Verantwoording BIG-uren in het curriculum, 2011 
 

 
Verplichte documenten 

- Bachelor Nursing 2020, een toekomstbestendig profiel 4.0 
- Overzicht met het curriculum vitae van docenten van de opleiding in Zwolle en Almere 
- Instellingsdeel Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019 
- Opleidingsdeel Almere Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019 Verpleegkunde voor de 

Bacheloropleiding 
- Opleidingsdeel Zwolle Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019 Verpleegkunde voor de 

voltijdse, deeltijdse en duale Bacheloropleiding 

 
  



© NQA – BOB 009A2019.03 B Opleiding tot Verpleegkundige 30/30 

Bijlage 3  CanMEDS-rollen 
 

 


