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De Leergang Trainen en Toetsen wordt ook op
maat aangeboden, op basis van de reeds
ontwikkelde modules en de specifieke wensen
van de zorgorganisatie.

Nauwgezet Samenspel
Opleidingsinstituut KMBV onderscheidt zich van andere
aanbieders door juist het samenspel met zorgorganisaties
op te zoeken bij de ontwikkeling en uitvoering. Dat maakt
dat de trajecten goed inspelen op de context van de
zorgorganisatie en haar klanten. De leergang moet
immers gebaseerd zijn op de visie, strategie en uitgangs
punten van de zorgorganisatie en de klantsituatie
(zowel de financiers als de eindklanten). Uiteraard neemt
Opleidingsinstituut KMBV de ervaringen van tientallen
trajecten mee, zodat er een ideale mix ontstaat.

Borgen van
aantoonbare kwaliteit
In 2012 heeft Opleidingsinstituut KMBV als initiatiefnemer
de leergang Trainen en Toetsen ontwikkeld. Zij heeft
sindsdien landelijk al vele trainers en toetsers opgeleid.
Trainen en Toetsen is een inhoudelijk stevige én praktische
leergang voor verpleegkundigen of verzorgenden die
regelmatig collega’s trainen in verpleegtechnische
vaardigheden en/of toetsen en beoordelen om bekwaam
te blijven. Dit programma geeft deelnemers kennis en
concrete handvatten om het trainen en toetsen in de
praktijk professioneel toe te passen.

Basismodules Leergang Trainen en Toetsen
Module 1 Trainen van verpleegtechnische vaardigheden
Module 2 Toetsen van verpleegtechnische vaardigheden
Module 3 Proeve van bekwaamheid

Aanvullende optionele modules
Module 4 Objectief Intercollegiaal toetsen en getoetst
worden op verpleegtechnische vaardigheden
Module 5 Coachen in de zorg (NIEUW)
Module 6 Didactische vaardigheden: Klinische lessen
verzorgen (NIEUW)

Studieduur en studiebelasting
Het basisprogramma bestaat uit 2,5 lesdagen met daarbij
praktijkopdrachten (de proeve van bekwaamheid) in de
eigen werkomgeving. Tussen de lesdagen liggen ongeveer
2 weken. De doorlooptijd bedraagt hierdoor ongeveer
1,5 tot 2 maand. De deelnemers krijgen de eerste dag
uitleg over de proeve, zodat zij voldoende tijd hebben om
deze opdracht te plannen en uit te voeren.

Toetsing
De leergang wordt met positief resultaat afgesloten indien
aan de volgende criteria wordt voldaan:
• 100% aanwezigheid;
• actieve deelname aan tussentijdse opdrachten;
• proeve van bekwaamheid behaald.

STUDIE ADVIES OF VRAGEN?
Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u
bellen met 0570-760010 of mailen: info@kmbv.nl.

Doelstellingen
De deelnemer is in staat:
• vaardigheidsonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren;
• voorwaarden te scheppen voor een optimale train- en toetssituatie;
• de stappen in de WACKER-beoordelingscyclus toe te passen;
• verpleegtechnische vaardigheden te toetsen en te beoordelen;
• beoordelaarsfouten van zichzelf en anderen te herkennen en deze om
te buigen;
• effectief te communiceren en te rapporteren over de toetsresultaten;
• de eigen werkwijze rondom het trainen van vaardigheden en het
toetsen en beoordelen te verantwoorden.

Module 1 Trainen
Alle facetten van goed vaardigheidsonderwijs komen aan bod:
• Hoe zorg je voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de trainingen?
• Hoe voer je vaardigheidsonderwijs zo uit, dat de verpleegkundige/verzorgende
optimaal leert?
• Hoe geef je feedback bij een vaardigheidstraining?
Module 2 Toetsen
Vragen die aan bod komen zijn:
• Wat is een kwalitatief goede toets en toetssituatie?
• Welke competenties heeft een goede beoordelaar nodig?
• Hoe beoordeel je?
• Wie beoordeelt er?
• Wat zijn goede hulpmiddelen om tot een beoordeling te komen?
• Wat zijn valkuilen voor beoordelaars en hoe voorkom je die?

“Door deze leergang voel ik mij
zekerder in het structureren en
organiseren van het trainen en
toetsen. De geboden handvaten uit
theorie en praktijk zijn goed te
integreren binnen iedere organisatie.”
Greetje Molenaar, kinderverpleegkundige
Antonius Ziekenhuis Sneek

Module 3 Proeve van bekwaamheid
De opdrachten in de Leergang Trainen en Toetsen worden aangeboden via actieve
werkvormen, oefensituaties, samenwerken en zelfstandig leren. Daarnaast is er
gelegenheid om eigen accenten aan te geven (bijvoorbeeld toetsdocumenten uit
de eigen organisatie te bespreken) en ervaringen uit te wisselen. De leergang sluit
af met twee praktische opdrachten (één voor trainen en één voor toetsen) waarin
je je vaardigheden laat zien en verantwoordt.
Maatwerk
Het is mogelijk om van het bovenstaande programma alleen het traject tot toetser
te volgen (module 2) of om extra modules toe te voegen.
Optioneel Module 4 I ntercollegiaal toetsen en getoetst worden op
verpleegtechnische vaardigheden
Iedere trainer en toetser moet zelf bekwaam zijn in de handelingen die veel voorkomen in de eigen organisatie waar zij collega´s in trainen en toetsen. Tijdens deze
module wordt de deelnemer zelf in een skillslab intercollegiaal getoetst op diverse
verpleegtechnische vaardigheden. Daarnaast wordt de toetser in de praktijk gecoacht
door de docent op de uitvoering van het toetsen. Dit zorgt ervoor dat de toetser,
naast dat hij bekwaam is, zich ook bekwaam voelt als toetser.
Optioneel Module 5 Coachen in de zorg 		 NIEUW
Waar ga je mee aan de slag?
• Welke competenties als coach heb je nodig? Wat moet je als coach doen en laten?
• Wat is jouw rol als coach en welke houding hoort daarbij?
• Hoe kan je effectieve feedback geven en ontvangen?
• Hoe help je de ander ontwikkelen?
• Hoe pas je coaching toe volgens de oplossingsgerichte methodiek?
Optioneel Module 6 Didactische vaardigheden: Klinische lessen geven NIEUW
Waar ga je mee aan de slag?
• Hoe spreek je de motivatie aan?
• Welke leervoorkeuren zijn er?
• Welk (leer)doel wil je met je les bereiken?
• Welke werkvorm kies je en waarom?
• Hoe werk je met een lesplan bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
klinische lessen?

VERDIEPINGSDAG TRAINEN EN TOETSEN
De jaarlijks georganiseerde Verdiepingsdag
Trainen en Toetsen brengt verpleegkundigen
samen, die zich bezig houden met intercollegiale
toetsing. Tijdens deze dag kan men zich verder
verdiepen, professionaliseren en ontmoet
men andere verpleegkundigen van andere
organisaties.
Opleidingsinstituut KMBV organiseert de
Verdiepingsdag voor het opbouwen van
een netwerk rondom trainen en toetsen van
verpleegkundigen in de praktijk.
Doelstellingen Verdiepingsdag Trainen en Toetsen:
• 	Continueren en verdieping van de opgedane
kennis omtrent Trainen en Toetsen
Uitwisselen van praktijkervaringen
Opbouw kennisnetwerk Trainen en Toetsen
Nieuwe ontwikkelingen bespreken

Leden van V&VN krijgen korting op deelname
aan de Leergang Trainen en Toetsen.

Deze leergang is geaccrediteerd in het
Kwaliteitsregister V&V.

Kwaliteitsregister V&V
Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar u als
verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat u aan deskundigheidsbevordering doet. De opleidingen van Opleidingsinstituut KMBV zijn
geaccrediteerd. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld, waaraan u zich kunt spiegelen
en u kunt zien of u voldoende bekwaam bent.

Al 25 jaar toonaangevend in
opleidingen voor zorgprofessionals
met kwaliteit & passie.

Kenmerken van KMBV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgestemd op basis van nieuwste inzichten en ontwikkelingen
Uitvoering door ervaren praktijktrainers
Traint alleen wat nodig is
Relevante casuïstiek
Juiste combinatie van theorie en praktijk
Compacte trainingen
Certificering
Accreditatie Kwaliteitsregister V&V
BTW-vrij

Data en aanmelden
De data voor open inschrijving worden telkens geactualiseerd op
onze website: www.kmbv.nl.
Daar treft u ook de inschrijvingsmogelijkheden en kosten voor
deelname aan.

Opleidingsinstituut KMBV
Bezoekadres Stromarkt 8
Postbus 292
7400 AG Deventer
T (0570) 76 00 10
info@kmbv.nl

www.kmbv.nl

Opleidingsinstituut KMBV
heeft inmiddels duizenden
verpleegkundigen en
verzorgenden in de
thuiszorg opgeleid voor
tientallen zorgorganisaties
in Nederland.

