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Context CZO Flex Level

Zorgmedewerkers

Professionals

Opleidings-

instellingen

Zorgnetwerken

zorginstellingen

Transformatie*
Registratie &
waardering

Inhoud & 
civiel effect

Vernieuwing
Toezicht



Belangrijk, veelbelovend, spannend.

417-1-2019CZO Flex-Level



Huidige situatie
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Huidige opleidingen voor 
specialistisch verpleegkundigen:

• Zijn integraal
• Niet modulair
• Niet context-afhankelijk
• Moeten geheel worden doorlopen
• Bij nieuw specialisme: opnieuw een 

volledig opleidingstraject; geen 
vrijstellingen

diploma diploma diploma diploma



Zorginstellingen ⃰

Opleidings-
instellingen ∆

Professionals +

NZA

V&VN

Branche en
Koepelorganisaties

AZN

NVZ

NFU

VBG

Actiz

HBO -V

MBO -V

LOOV

VGN

GGZ-NL

CSV

Min. OCW

IGJ

KNMG

FMS

NAPA

SBB

*
ziekenhuizen
umc’s
RAV-en
thuiszorginstellingen
verpleeghuizen
ZBC’s
categorale ziekenhuizen
Revalidatie instellingen
dialysecentra
∆
VBG en niet VBG-leden
+ 
V&VN (vakcommissies)
NVAM (anesthesiemedewerkers)
LVO (operatieassistenten)
NVMBR (MBRT-ers en radiologisch 
laboranten) 

Stakeholders

CZO

NVLO

VWS

Zorgthuisnl

Patiëntenfederatie



Roadmap fase A

•Kwartiermaken programma

•Projectplan

•Stakeholder analyse

•Risico analyse

•Subsidie aanvraag VWS

Voorbereidingsfase
juli-augustus 2018

•Communicatieplan

•Draagvlak

•Voorbereiding themaclusters

•Draagvlak creëren bij stakeholders

•Werkconferentie

Initiatiefase
september-december 2018

•Ontwikkeling EPA’s in de themaclusters

•Centrale werkplaats

•Voorbereiden toepassen EPA’s

•CZO Toetsing / Certificering Inrichting CZO structuur

•FZO (tijdelijke) Financieringsopzet

Realisatiefase
januari 2019-oktober 2019

Afrondingsfase
november – december 2019

• Borging
• Beheer
• Décharge



Deelprojecten CZO Flex-Level

Ontwikkelen EPA’s

(themaclusters)

Architectuur

Identificeren 

Beschrijven

Toepassen EPA’s

Beschrijving “anders 
leren”

EPA bewaar- en 
registratiesysteem

Opleidingsmateriaal 
voor 

onderwijsontwikkelaars 
en docenten

Beleidsmateriaal

CZO

Accreditatie

Registratie

Diplomering

Bekostiging

Grondslag

Wettelijke 
consequenties

Voorbereiden 

Hoofdfase B

Plan van aanpak

Begroting

VWS / NZa



Dank voor uw aandacht! 

CZO Flex Level is een

initiatief van NVZ en NFU 


