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1. Aanleiding  
In fase A van het programma CZL Flex Level stond de ontwikkeling van EPA’s centraal. Bij deze 
ontwikkeling lag de focus op het leren op de werkplek - en daarmee niet op de inhoud van het 
theoretisch deel van de opleidingen. In de EPA’s zijn kennis, vaardigheden en gedrag summier 
omschreven.  
 
Tijdens de evaluatie van de eerste ervaringen met de implementatie van de BAZ, januari 2021, heeft 
de CZO-opleidingscommissie BAZ geconcludeerd dat er grote verschillen in de huidige BAZ-routes zijn. 
Een dringend advies van de commissie is op landelijke niveau afspraken te maken over de inhoud van 
het theoretisch deel, als houvast voor de opleiders. Dit advies is besproken tussen CZO Flex Level en 
VBG, met als conclusie dat dit advies breder dan de BAZ moet worden opgepakt. Dit houdt in dat voor 
alle opleidingsclusters AZ, MK en LZ (later ook MOO) de landelijke gedragen theorie wordt vastgesteld.  
 
Een tweede noodzaak om te komen tot landelijke en uniforme kaders ten aanzien van het theoretisch 
deel van de opleiding, is de ontwikkeling van beleid t.a.v. studiepuntensystematiek en vrijstellingen 
(eind 2021 gereed). Landelijke uniformiteit is hierbij het uitgangspunt. De studiepunten vormen op 
haar beurt weer de basis voor de nieuwe FZO-bekostigingssystematiek.  
 

2. Opdracht 
De opdracht is (met als streefdatum: 31 december 2021) te komen tot een landelijk gedragen 
theoretisch deel van EPA-gerichte opleidingen binnen de opleidingsclusters AZ, MK en LZ. Onder het 
theoretisch deel wordt verstaan de theorie horend bij een EPA of EPA-set en/ of een 
gemeenschappelijke theoretische basis, niet specifiek te koppelen aan een of meerdere EPA’s.  
 
NB: Binnen het opleidingscluster Acute Zorg betreft het theoretisch deel zowel de basis acute zorg 
(BAZ) als de zes uitstroomprofielen/ EPA-gerichte opleidingen  
 

3. Organisatorische uitgangspunten  
• Voor ieder cluster zijn er twee projectleiders, ook in het kader van continuïteit.   
• De projectleiders vallen onder verantwoordelijkheid van CZO Flex Level en handelen in 

opdracht van het programma en stemmen tussentijds de voortgang met CZO Flex Level af. 
• Het programmateam CZO Flex Level ondersteunt de projectleiders bij de voorbereiding, 

uitvoering en nazorg van de opdracht en zorgt voor besluitvorming door de stuurgroep. 
• Landelijke werkgroep wordt geformeerd uit (maximaal) een vertegenwoordiger per 

opleidingsinstelling* (zorgen voor voldoende variëteit). 
• De betreffende opleidingscommissies fungeren als tripartite klankbordgroep.  
• Besluitvorming over het landelijk gedragen theoretisch deel van de opleidingen vindt plaats in 

de stuurgroep van CZO Flex Level, via programmamanagement CZO Flex Level, inclusief de 
(eventuele) raadpleging van de advies- en bestuurscommissies van NFU en NVZ. 

 
*De vertegenwoordigers: 

+ zijn direct betrokken bij het herontwerp en implementatie van EPA-gerichte opleidingen; 



 
 

+ onderschrijven het belang van landelijke uniformiteit en stellen de strategische doelen van 
CZO Flex Level centraal (flexibele en vernieuwende CZO-opleidingen); 

+ zijn in staat een proactieve bijdrage aan de werkgroep te leveren door op hoofdlijnen en 
vanuit het algemeen belang mee te kunnen denken; 

+ hebben mandaat vanuit hun opleidingsinstituut.  
 

4. Procesaanpak 
De aanpak om te komen tot een landelijk gedragen theoretisch deel sluit zoveel mogelijk aan bij de 
eerdere totstandkoming van de generieke toetsinstrumenten voor de BAZ (oplevering begin 2021).  
 

§ Het expertiseteam van CZO Flex Level levert een format voor de landelijk gedragen theorie op 
§ Een aantal online en life werkbijeenkomsten vormt de basis voor de aanpak 
§ De voorbereiding, leiding en nazorg van deze bijeenkomsten ligt bij de projectleider(s) 
§ De organisatie, begeleiding en evaluatie van deze bijeenkomsten ligt bij CZO Flex Level 

 
 


