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Overzicht



EPA-titels maken



EPA’s zijn kenmerkende 
professionele activiteiten die 
het dagelijks werk van een 
zorgprofessional vormen.
Dat dagelijks werk wordt 
beschreven in een aantal 
hoofdactiviteiten; in de vorm 
van EPA-titels.

In deze werksessie formuleren 
de deelnemers op titelniveau 
de EPA’s die de student moet 
leren en zelfstandig moet 
kunnen uitvoeren aan het 
einde van de opleiding.

Checken met 
EPA-expertsBedenken Bespreken Controleren



Individueel

5 minuten

Post-its

Zwarte stift

Bedenk hoe je werkdag er 
gisteren uitzag, en eergisteren. 
Focus op het dagelijks werk.

Verdeel dat werk in 
minimaal 3 en maximaal 10
hoofdactiviteiten en schrijf die 
op losse post-its.

Wees niet te gedetailleerd:

• Gebruik woorden die ‘de buurvrouw’ 
(iemand zonder medische kennis) 
begrijpt.

• Gebruik minimaal 1 werkwoord per 
post-it (activiteit).

Checken met 
EPA-expertsBedenken Bespreken Controleren



Groepjes van 
max. 4 personen

40 minuten

Whiteboard/flip-
over en post-its

Zwarte stift

Plak post-its met dezelfde
activiteit direct bij elkaar
(clusteren).

Deelnemers stellen vragen 
voor een beter begrip. Er is 
nog geen discussie.

Bespreek de geclusterde 
activiteiten en voeg zo nodig 
samen.

Bedenk samen een concept 
EPA-titel per cluster van 
activiteiten.

Deze stap kan in meerdere groepjes 
worden gedaan. Een extra stap is dan 
het vergelijken en bespreken van de 
concept EPA-titels en het komen tot 
een lijst van concept EPA-titels.

Checken met 
EPA-expertsBedenken Bespreken Controleren



Een EPA-titel moet voldoen
aan bepaalde criteria.

Beantwoord gezamenlijk 
de controlevragen.

Ook belangrijk: iedere 
EPA-titel bevat een 
werkwoord

EPA-titel

Is het een activiteit die getoetst moet 
worden voordat de activiteit kan worden 
toevertrouwd? 

Checken met 
EPA-expertsBedenken Bespreken Controleren

Is de activiteit duidelijk 
afgebakend?

Is het een observeerbare 
activiteit?

Komt de activiteit voor in het 
dagelijks werk?

Kan de student de activiteit 
leren uitvoeren?

Is het een nieuwe activiteit 
voor een student van de 
opleiding?

Is de activiteit kenmerkend 
voor de functie waarvoor de 
student wordt opgeleid?

10 minuten



EPA-titel

Checken met 
EPA-expertsBedenken Bespreken Controleren

EPA-titels voorleggen aan EPA-experts. 
Commentaar bespreken en verwerken.

EPA-titels voorleggen aan klankbordgroep. 
Commentaar bespreken en verwerken.

Titels vaststellen.



EPA’s uitwerken



In een werksessie werken de 
deelnemers gezamenlijk een
EPA helemaal  uit. Deze EPA is
in concept  klaar en een 
voorbeeld voor de volgende
stap.

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk

EPA-titel



De deelnemers worden 
verdeeld in duo’s van 
een verpleegkundige/ 
medisch ondersteunende
professional en een opleider 
(theorie of praktijk).

Het uitwerken in duo’s 
bestaat uit:
1. Hoofdactiviteit concreet 

maken
2. Kennis, vaardigheden en 

gedrag uitwerken
3. CanMeds selecteren

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk

75 minuten per EPA

Uitwerken in duo’s



40 minuten

Laptop of pen en papier

Hoofdactiviteit 
concreet maken

Vul de EPA-titel in op het EPA-formulier.

Bespreek samen goed om welke activiteit het gaat en breng die ‘tot leven’:

• Bedenk een situatie die past bij het uitvoeren van de activiteit.

• Neem een patiënt als voorbeeld.

• Trek denkbeeldig een uniform aan.

Deel de hoofdactiviteit op in max. 10 deelactiviteiten:

• Wat doe je eerst?

• En dan? En dan?

• Beschrijf ook wat je als laatste doet voordat de activiteit is afgerond.

• Gebruik woorden die ‘de buurvrouw’ (iemand zonder medische kennis) begrijpt.

• Check of de activiteit een logisch begin en einde heeft.

Neem evt. beperkingen op: situatie of patiënten waarvoor EPA niet geldt?
Zijn er EPA’s voorwaardelijk? Wees kritisch, voorwaardelijkheden beperken de 
flexibiliteit.

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



De hoofdfunctie van de CanMEDs in EPA-gericht 
opleiden is het ondersteunen van en richting geven 
aan feedback. Per EPA kiest de opleider of 
werkbegeleider een tot max. vier CanMEDs waarop 
de begeleider de student feedback geeft t.a.v. deze 
beroepsactiviteit. Kies de CanMEDs die het meest 
van toepassing zijn voor het zelfstandig kunnen 
uitvoeren van deze activiteit. 

In de totale set aan EPA’s moeten alle 7 CanMEDs aan
de orde komen.

5 minuten

Laptop of pen en papier

CanMeds selecteren

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



Beschrijf welke kennis, vaardigheden en gedrag
nodig zijn om de activiteit uit te kunnen voeren.

Beschrijf alleen kennis, vaardigheden en 
gedrag die niet al in de vooropleiding aan de
orde zijn geweest.

Formuleer de kennis, vaardigheden en gedrag 
zo concreet mogelijk voor de functie.

30 minuten

Laptop of pen en papier

Kennis, vaardigheden 
en gedrag uitwerken

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



Noteer hier welke toetsinstrumenten 
worden ingezet om de voortgang van de 
student op deze EPA te monitoren.

Er worden meerdere toetsinstrumenten 
uit verschillende categorieën ingezet.
Houd daarbij ook nog ruimte voor 
individuele keuzes.

De toetsinstrumenten worden gekozen 
in gezamenlijk overleg tussen de 
zorginstelling en de opleidingsinstelling.

Kijk voor meer informatie over op 
czoflexlevel.nl/begeleiden-toetsen-en-
bekwaam-verklaren/

30 minuten

Laptop of pen en papier

Informatiebronnen & 
Voortgang uitwerken

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



De verwachting is dat de student bekwaam 
verklaard kan worden (supervisieniveau 4) 
voor deze EPA na...

[vul hier het aantal maanden in]

...maanden na de start van deze EPA.

5 minuten

Laptop of pen en papier

Fase en niveau 
uitwerken

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



Duo’s sturen hun concept-EPA 
naar alle deelnemers.

Deelnemers lezen de EPA’s, 
bereiden vragen voor en 
noteren evt. wijzigingen of 
aanvullingen.

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



Ieder duo licht de EPA toe.

Anderen stellen vragen en doen 
evt. voorstellen voor wijziging of 
aanvulling.

De hele set aan EPA’s wordt 
besproken:

• Wat zijn de kern-EPA’s en zijn er ook 
specifieke EPA’s? 

• Is er samenhang tussen de EPA’s?

• Zijn er inconsequenties?

• Voorkom dubbelingen

Huiswerk verdelen: duo’s
verwerken wijzigingen of
aanvullingen.

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



EPA-experts krijgen alle EPA’s 
toegestuurd.

In een bespreeksessie met 
deelnemers en EPA-experts 
worden de laatste puntjes op 
de i gezet.

EPA’s worden voorgelegd  
aan klankbordgroep en
commentaar wordt verwerkt.

Bij ingrijpende verandering 
EPA’s opnieuw voorleggen 
aan EPA-experts.

Uitwerken  
in duo’s

Centraal 
bespreken

Checken 
met expertsHuiswerk



Deze handleiding voor het maken van EPA-titels en EPA’s is 
gebaseerd op de handleiding EPA-ontwikkeling uit fase A en op de 
ervaring die in fase A en in de pilots in fase B is opgedaan.
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Alle materiaal dat is ontwikkeld in het kader van het programma 
CZO Flex level mag in de oorspronkelijke vorm vrij gebruikt 
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