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Programma 
1. Wat zijn EPA’s? 

2. EPA’s in de praktijk van de medische vervolgopleidingen 

3. Wat betekenen EPA’s voor de huidige opleidingspraktijk? 



Enige achtergrond 
• Geïntroduceerd in 2005 

• Gebruikt in groeiend 
aantal zorgopleidingen  

• Rol in “Anders kijken, 
anders leren, anders 
doen” 



EPA’s in veel (medische) opleidingen geïmplementeerd 



Aandacht in verpleegkunde begint 



Hoe vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk? 



Entrustable professional activity (EPA) 

Een professionele activiteit 

die je iemand (pas) toevertrouwt 

als hij/zij voldoende competent is 

 
Verandering van focus: van individuele 

competenties naar het werk dat moet worden 
gedaan 

 
(ten Cate, 2005) 

 



EPA 

Entrustable: 

• Gaat over de bekwaamheid om een professionele activiteit 

zonder (directe) supervisie veilig en efficiënt uit te voeren. 

• Brengt vertrouwen en supervisie in de beoordeling: iets wat 

intuïtief is voor begeleiders. 

• Entrustment is een ja-nee besluit. 

 

 



EPA 

• Concrete activiteiten die je moet “kunnen toevertrouwen” 

• Onderdeel professioneel werk van de zorgprofessional 

• Zelfstandig uitvoerbaar in beperkte tijd 

• Observeerbaar, beoordeelbaar 

• Vereist specifieke kennis, vaardigheid, attitude 

 



Competentie versus EPA 

Bijv. 

Vakkennis 

Communicatievaardigheid 

Professionele houding 

Competenties 

(ten Cate, 2013) 

Kenmerk van de persoon 

Kennis, vaardigheid en attitude 

EPA’s 

Kenmerk van het werk 

Uitvoeren van de taak 

Bijv.  

Toedienen van subcutane injectie 

Een verpleegkundige handeling 
instrueren aan een student 

Verplegen van een patiënt aan de 
beademingsmachine 



EPA-competentiematrix 
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indirect afleidbaar 

(ten Cate & Scheele, 2007) 



(Pool et al., 2018) 



Drie manieren waarop 
EPA’s kunnen bijdragen aan flexibilisering 

1. Verschil in duur: de ene student wordt sneller dan de ander 

bekwaam verklaard voor EPA 

2. Verschil in inhoud: in een opleiding werken met kern-EPA’s (voor 

iedereen) en specifieke EPA’s (afhankelijk van werk-context) 

3. Vrijstelling voor eerder verworven competenties: op basis van 

EPA-portfolio sneller bekwaam verklaard bij een opleiding met 

vergelijkbare EPA’s. 

 



Waarom EPA’s  
bij CZO-opleidingen - samenvatting 

• Het biedt een praktisch raamwerk om competenties integraal te 

beoordelen. 

• Het maakt opleidingsdoelen concreet voor studenten en 

begeleiders. 

• Het expliciteert het concept vertrouwen in praktijktoetsing. 

• Het biedt de mogelijkheid om werkplekcurricula te flexibiliseren. 

• Het is in lijn met wat in dagelijkse praktijk al gebeurt. 

 



Medische vervolgopleidingen: naar EPA 
gerichte curricula 
 Aanleiding: verkorting opleidingsduur: flexibilisering en 

individualisering 

 

 Herziening vrijwel alle landelijke opleidingsplannen naar EPA 

gerichte curricula en begeleiding van implementatie 

opleidingsplannen en pilots 

 



Hoe ziet een EPA beschrijving eruit? 



EPA’s en bekwaamverklaren in 3 minuten 

https://vimeo.com/168166816


Proces EPA-ontwikkeling      bekwaamverklaren 
• Doelen vastleggen in Individueel OpleidingsPlan (IOP) (aan de hand van EPA 

beschrijvingen) 

• Aios verzamelt onderbouwing voor niveau 4 

• Aios vraagt bij opleider bekwaamverklaring aan 

• Opleider inventariseert oordeel leden opleidingsgroep 

• Opleider deelt conclusie mee aan aios 

• Indien positief: bekwaamverklaring in (e-)portfolio 

 

 

 



Misverstanden over EPA’s en bekwaam 
verklaren 

Als je een EPA op niveau 4 hebt behaald…. 

hoef je het nooit meer te doen 

mag je geen supervisie/intercollegiaal consult meer vragen 

nee…. 

Met EPA’s “dek” je niet de hele opleiding, EPA’s zijn één van de bouwstenen in 

de opleiding.  

 

 





Vertrouwenscriteria 



Bekwaam verklaren : theorie en praktijk  

B EKWAAMV ERKL ARI NG  

GROEI NAAR ZELFSTANDIGHEID 

AI OS  

Verkleinen transitie 

Versnellen opleiding 
Ruimte voor profilering 

INDIVIDUALISERING 

Concreet, herkenbaar, 
toetsbaar 
Ontwikkelingsmotief 
Doelgerichte feedback 

GROEI NAAR ZELFSTANDIGHEID 

OVERZICHT EN TRANSPARANTIE Uniformiteit in behandeling 
Houvast t.a.v. mate van 
zelfstandigheid 

STUREN LEEPROCES EN 
DOELGERICHT OPLEIDEN 



Bekwaamverklaring in de praktijk – AIOS 

WAT VRAAGT HET VAN DE AIOS ?  

Exposure klinische presentaties 

Verzamelen concreet bewijs t.a.v. groei 

Actieve(re) houding 

V E R A N TWOORDEL I JKHEID  

Opleider(sgroep) :  faci l i terende rol  



Bekwaamverklaring in de praktijk – AIOS 

Mate zelfstandigheid AIOS o.b.v. 

eigen kunde i.p.v. willekeurige 

supervisor 

AIOS meer zelfbewust 

Zichtbare groei in zelfstandigheid P
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Overdraagbaarheid EPA tussen 

centra 

Daadwerkelijk “los laten” bij 

bekwaamverklaring 

Onduidelijkheid medicolegale 

aspecten 
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V E R A N D E R I N G  S U P E R V I S I E  N A  E P A  



Pilot overstijgende conclusies (1) 

• EPA’s bieden houvast bij monitoren (van groei), sturen en beoordelen van 

aios en handvatten voor meer gerichte feedback. 

• EPA’s vergroten de regie en het zelfvertrouwen bij aios. 

• EPA gericht beoordelen leidt tot een meer gestructureerd en objectiever 

beoordelingsproces en een meer gedragen, beter onderbouwd en gewogen 

oordeel o.b.v. een beter beeld van de prestaties van de aios. 

• Gestructureerd ontwikkelen en testen van EPA’s waardevol voor creëren 

draagvlak en praktisch werkbaar maken. 

 

 



Pilot overstijgende conclusies (2) 

• Betrek de diverse actoren in een zo vroeg mogelijk stadium. 

• Invoering van een EPA gericht curriculum vraagt zowel inhoudelijk als 

organisatorisch een goede voorbereiding en ondersteuning.  

• Scholing van het hele team is essentieel. 

• Invoering van opleiden gericht op bekwaamverklaren van EPA’s is een 

veranderingsproces: een iteratief proces dat continue evaluatie en bijstelling 

vereist.  

 

 

 



Naar uw eigen praktijk… 

Denk een paar minuten na over de volgende vragen: 

1. Wat verandert er concreet in uw praktijk met de 

komst van een EPA gebaseerd curriculum?  

2. Wat betekent dit voor uw rol binnen de 

opleiding/instelling? 

 

Bespreek uw antwoorden met uw buurman/buurvrouw 

 



Meer informatie 

• www.medischevervolgopleidingen.nl 

• Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE 

Guide No. 99 – O. ten Cate e.a. (2015).  

• Handreiking Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren. - Project Individualisering 

Opleidingsduur in samenwerking met prof. Th. ten Cate, prof. F. Scheele en dr. R. G. Hoff (2015).  

• Richtlijn bekwaamheidsverklaringen in de specialistenopleiding. – J.P. Lips, F. Scheele, M.G.K. 

Dijksterhuis, M. Westerman, Th.J ten Cate (2010) Tijdschrift voor medisch onderwijs.  

• Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die? I. Pool, T. Aantjes, W. 

Kleijer, Th. ten Cate (2018). Onderwijs en gezondheidszorg 42(7), p.17-21. 



Dank voor uw aandacht!  

CZO Flex Level is een 

initiatief van NVZ en NFU  


