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Doelstelling  
Het uiteindelijk doel van het train-de-trainer programma van CZO Flex Level is dat de praktijk- en 
werkbegeleiders van de EPA-gerichte CZO-opleidingen in de zorginstellingen zijn getraind in de 
belangrijkste aspecten van het EPA-gericht opleiden.  
  
Opzet bijeenkomsten  
Het programma van zowel de netwerk- als lokale trainers bestaat uit vier online-bijeenkomsten: een 
startbijeenkomst (1) en drie verdiepende bijeenkomsten (2, 3 en 4). Na elke bijeenkomst is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het online-Trainerscafé. Voor de netwerktrainers is er daarnaast 
één terugkombijeenkomst.  
 
In de trainingen wordt gewerkt met de algemeen geldende principes van CZO Flex Level. De netwerk- 
en lokale trainers oefenen daarmee. In de trainingen wordt ook aandacht besteed aan het 
overbrengen van informatie en die principes op zo’n manier dat de praktijkopleiders en 
werkbegeleiders ze kunnen vertalen naar en toepassen in hún praktijk.  
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Startbijeenkomst  

 
Training 1: Begeleiders leren EPA-gericht op te leiden in de praktijk 
De volgende onderwerpen worden introducerend besproken:  

• Wat zijn EPA’s?  
• Waarin onderscheiden EPA’s zich van competenties?  
• Wat is er nodig aan toetsing bij het vaststellen van supervisieniveau?  
• Welke rol spelen vertrouwenscriteria bij het toevertrouwen?  

 
Verdiepende bijeenkomsten (3 x):  

Training 2: Praktijkbegeleiders ondersteunen bij de organisatie van EPA-gericht opleiden 
 

• Hoe bepaal je een praktijkroute aan de hand van EPA’s en hoe speel je in op versnellen en 
vertragen? Wat ‘moet’ er vanuit CZO Flex Level en welke ruimte is er voor de zorginstelling? 

• Hoe geef je praktisch ruimte aan flexibele routes en hoe zorg je ervoor dat de regie bij de 
student/professional in opleiding komt te liggen?  

• Hoe organiseer je begeleidingsgroepen en bekwaam verklaringen? 
• Hoe zorg je ervoor dat toevertrouwen echt leidt tot het afschaffen van supervisie? Hoe 

organiseer je dat praktisch én hoe zorg je ervoor dat de student het vertrouwen ook echt 
krijgt? 

  
Training 3: Begeleiders handvatten geven bij het monitoren van de voortgang 
 

• Welke toetsinstrumenten gebruik je bij het monitoren van de voortgang en op welk moment?  
• Hoe gebruik je die instrumenten? De trainers in opleiding gaan ermee aan de slag zodat zij de 

werkbegeleiders kunnen trainen in het gebruik van de instrumenten, vooral de case based 
discussie en korte praktijkobservaties komen aan bod.  

• Welke informatie geef je als begeleider aan de student / professional in opleiding (PIO) en aan 
de begeleidersgroep over de voortgang?  
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Training 4: toevertrouwen 
 

• Een OOG-bespreking, hoe gaat die in zijn werk? Daarmee wordt geoefend.  
• Welke rol hebben de vertrouwenscriteria en hoe weeg je die? 
• Hoe komen begeleiders tot een (gezamenlijk) oordeel?  

 
Terugkombijeenkomsten en/of Trainerscafé  
Voor de netwerktrainers is er een terugkombijeenkomst na de eerste verdiepende bijeenkomst.  
Na de start- en verdiepende bijeenkomsten is er de vrijblijvende mogelijkheid deel te nemen aan het 
Trainerscafé (maximaal 1,5 uur). Zowel voor de netwerktrainers als de lokale trainers. In het café 
kunnen deelnemers elkaar verdiepende vragen stellen, de aanpak van de eigen bijeenkomsten 
delen en elkaar dilemma’s voorleggen en bespreken. Het Trainerscafé wordt georganiseerd door CZO 
Flex Level, is facultatief en dus geen verplicht onderdeel van het programma. Er is geen inhoudelijke 
begeleiding maar wel een facilitator aanwezig in het Trainerscafé.  
 
 


