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Programma

1. Opening en welkom
2. EPA’s in de praktijk
3. Toetsen in de praktijk 
4. Hoe werkt dit in jouw praktijk?
5. Terugkoppeling en afsluiting



CZO Flex Level
CZO Flex Level werkt aan een flexibel 
en vernieuwend CZO 
opleidingsstelsel voor (vervolg-) 
opleidingen voor verpleegkundigen 
en medisch ondersteunende 
zorgprofessionals.



Wat is een EPA?

q Een toetsinstrument

q Een synoniem voor competenties

q Een eenheid van het werk



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



Taak (EPA) 
die gedaan 
moet worden

Persoon met 
competenties



Vijf supervisieniveau
reflecteren groeiend vertrouwen in zelfstandigheid



Groei in bekwaamheid van één student

opleiding blijvende uitoefening

EPA4

(ten Cate et al, 2010)

EPA1

EPA2

EPA3

EPA5

Compe
tentie

Drempel

Verantwoorde bekwaamverklaring

Verlies van bekwaamheid



Hoe ziet een EPA-beschrijving eruit?



Kan je betrouwbaar 

toetsen 

op de werkplek?



Een betrouwbare toets

1. Gestandaardiseerd – gelijk voor alle kandidaten

2. Power om onderscheid te maken tussen individuen

3. Vergelijkbare scores bij herhaling

MARGREETJOHN

Slecht Excellent

Geslaagd



Drie informatiebronnen voor assessment en 
certificering

Gestandaardiseerde
kennistoetsen

Gestandaardiseerde skills 
toetsen

Evaluatie van werkplek
performance

☆ ☆
?



Toetsing van competenties is complex

Doet
(bijv. toetsing

in praktijk)

Laat zien
(bijv. simulatie)

Weet hoe
(bijv. e-learning)

weet
(bijv. e-learning)
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(gebaseerd op Miller, 1990)



Doel van toetsing op werkplek: retrospectief 
of prospectief?

Laat de student 
zien de stof uit de 
opleiding te 
beheersen?

Is de student klaar 
om toekomstige 
verantwoordelijk-
heden te dragen?

Einde opleiding



‘Entrustment’ als een toets-benadering

Een prospectief doel: vaststellen of student 
gereed is voor kritische 
verantwoordelijkheden

Aanpassing van het supervisieniveau als 
logisch gevolg



Van traditionele beoordeling naar 
supervisieniveaus

Cijfers
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Je mag:

5.  Supervisie aan anderen geven 

4.  Professionele activiteit zelfstandig uitvoeren 

3.  Professionele activiteit uitvoeren onder beperkte supervisie

2.  Professionele activiteit uitvoeren onder volledige supervisie 

1.  Professionele activiteit niet uitvoeren 



Vertrouwenscriteria
Criterium Toelichting
Specifieke

bekwaamheid

Competenties nodig om EPA uit te voeren

Integriteit Oprechtheid, eerlijkheid, juiste intenties

Betrouwbaarheid Nauwkeurig werken en voorspelbaar gedrag laten zien

Bescheidenheid Inzicht in eigen grenzen, bereidheid om hulp te vragen, open voor 

feedback

Proactieve instelling Zelfvertrouwen, actieve opstelling naar werk, collega’s en veiligheid



Instrument 1

Bijv. kennistoets

Instrument 2

Bijv. 3x korte 
praktijkobservatie 

Instrument 3

Bijv. beoordeling 
van een verslag

Resultaat Resultaat Resultaat Vertrouwenscriteria+ + +

formatieve beoordeling formatieve beoordeling formatieve beoordeling

EPA 1

Po
rt

fo
lio

Integratieve summatieve
beoordeling door meerdere 
begeleiders

Bekwaamheidsverklaring 
voor deze EPA aan deze 
student: ja/nee

Feedback n.a.v. 

summatieve

beoordeling 

Proces bekwaamverklaring EPA (bewerking van SOM, 2015)





Toetsinstrumenten

Kennistoets Korte praktijk-
observatie

Longitudinale 
praktijkobservatie

Beoordeling van 
producten

Zelfreflectie, -
evaluatie

Praktijk Cased Based
Discussion

KPB
Vaardigheids-
toets

360 graden 
feedback

CAT
Check invullen 
EPD

Reflectie

Onderwijs Theorietoets KPB (simulatie) Opdrachten en 
presentaties

Reflectieverslag 



Case-based/entrustment-based discussie
Gesprek van 10 a 15 minuten waarbij student: 

o uitlegt wat zij heeft gedaan

o verbanden legt met achtergrondkennis

o toelichting geeft over risico’s en mogelijke complicaties

o vertelt wat zij anders had gedaan als patiënt/situatie anders was geweest 

(cultuur, medische achtergrond, mentale of fysieke beperkingen, 

onverwachte bevindingen etc.)



Opdracht: wat is nodig?
• In groepen

• Noteren in Padlet

• Wat heb je nodig om de (nieuwe) toetsinstrumenten in de 
praktijk toe te passen?

• 15 minuten



Producten

Zie: www.czoflexlevel.nl

Animatie over werken met EPA’s: 
https://youtu.be/9IEgAl7pi_g

Animatie over bekwaam 
verklaren met EPA’s:
https://youtu.be/hdoOFW7isCs
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Dank voor uw aandacht! 

CZO Flex Level is een
initiatief van NVZ en NFU 


