Het KMBV Toetscarrousel
Iedere zorgprofessional en zorgorganisatie in Nederland wil de beste
en meest verantwoorde zorg bieden aan haar cliënten. Naast het
zorgen voor de cliënt zijn ook de verpleegtechnische vaardigheden
een belangrijk onderdeel van het vak. Zorgorganisaties en
zorgprofessionals moeten ook op dit gebied hun bekwaamheid
aantonen en kwaliteit borgen. Daarnaast ontvangen ze vragen van
zorgverzekeraars, kwaliteitskaders en inspecties over dit thema.
Opleidingsinstituut KMBV, specialist in het toetsen van de verpleeg
technische vaardigheden van medewerkers, heeft hiervoor de volgende
methode ontwikkeld: het KMBV Toetscarrousel.
Werkwijze KMBV Toetscarrousel

Humanitas DMH zegt het volgende
over het KMBV toetscarrousel:
“Onze medewerkers waren erg onder
de indruk van de professionaliteit van
het KMBV Toetscarrousel. Deelnemers
die dachten op routine deel te kunnen
nemen redden het daar niet mee.
Deelnemers hebben meer bewustwording van hun eigen professionaliteit in handelen gecreëerd.”

Samen met de zorgorganisatie worden alle veelvoorkomende verpleegtechnische
vaardigheden, in combinatie met het aantal deelnemers en niveau, geïnventariseerd.
Daarna wordt overlegd of er nog aanvullende scholing of oefendagdelen nodig zijn.
Opleidingsinstituut KMBV maakt een passend maatwerk programma.
Bij veel vaardigheden en veel deelnemers wordt er gewerkt met een uitgebreid
toetscarrousel, waarbij meerdere beoordelaars op verschillende toets stations de
deelnemers op één of meer verpleegtechnische vaardigheden beoordelen. Tijdens
de toetsingen wordt gebruikt gemaakt van de protocollen van Vilans. Het KMBV
Toetscarrousel is jaarlijks in te zetten of bijvoorbeeld volgens een 3 jaarlijkse cyclus.
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Incompany: planning op afspraak, minder verleturen en reiskosten
Maatwerk op niveau en vaardigheden
Uit te breiden met vaardigheidsscholing of oefendagdelen
Theorietoetsing via e-learning mogelijk
Accreditatie in het Kwaliteitsregister V&V
KMBV certificaat
Ervaren toets assessoren die werkzaam zijn in de praktijk
Duidelijk overzicht toetsingskosten voor jaarlijkse kostenplanning

Klantervaringen
De volgende organisaties maken onder andere al gebruik van het KMBV toetscarrousel.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het KMBV Toets
carrousel? Of wilt u een offerte op maat
ontvangen? Neem dan contact op met onze
opleidingsadviseurs via 0570-760010 of
info@kmbv.nl
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