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Inleiding
De basis acute zorg (BAZ) was nog geen CZO erkende opleiding én het is voor het eerst dat het CZOopleidingseisen formuleert op basis van het nieuwe stelsel (CZO Flex Level). Deze nieuwe
opleidingseisen zijn zorgvuldig tot stand gekomen, dit neemt niet weg dat er op onderdelen mogelijk
nog aspecten zijn die vragen oproepen of een nadere uitwerking vragen.
Vragen of opmerkingen over de opleidingseisen en deze toelichting kunnen gesteld worden aan het
CZO via de mail: opleidingseisen@czo.nl.
Vragen over de implementatie van de BAZ kunnen gesteld worden aan CZO Flex Level:
Hélène de Groot, projectleider implementatie CZO Flex Level,
h.degroot@nvz-ziekenhuizen.nl,
Telefoonnummer: 06 21100523 (ma t/m do).
1. Opleidingseisen basis acute zorg in relatie tot het nieuwe opleidingsstelsel (CZO Flex Level)
CZO Flex Level vernieuwt de CZO-erkende opleidingen en brengt ze onder in een flexibel en
samenhangend CZO-opleidingsstelsel. Daardoor worden studenten efficiënter opgeleid, ontstaan meer
in- en doorstroommogelijkheden en steeds meer gepersonaliseerde individuele leerroutes.
In het nieuwe stelsel is nog steeds sprake van opleidingen met een civiel effect (landelijk erkende
CZO-diploma’s).
Verkend is of het mogelijk is om het stelsel volledig te flexibiliseren, door geen diploma’s meer te
hanteren, maar flexibele leerroutes met persoonlijke profielen. De conclusie is dat dit zeker op korte
termijn niet haalbaar en wenselijk is. In het nieuwe stelsel wordt nog steeds opgeleid tot functies. De
flexibilisering vindt vooral plaats in de leerroutes naar diploma’s die landelijk erkend zijn en
samenhangen met de beroepsprofielen en expertisegebieden.
Uitgangspunten van het nieuwe stelsel zijn:
 Opleiden voor de specifieke werkcontext staat centraal;
 Het CZO-stelsel bestaat uit kwalificeerbare en certificeerbare leereenheden;
 EPA’s vormen de belangrijkste bouwstenen van het flexibel en samenhangend opleidingsstelsel.
Informatie over het nieuwe opleidingsstelsel staat op www.czoflexlevel.nl
2. Relatie opleidingseisen en EPA’s

CanMeds

De opleidingseisen zijn ruim omschreven. Ze geven een kader, gebaseerd op de CanMeds,
beroeps/functieprofielen, instroomeisen en landelijke wet- en regelgeving.
In CZO Flex Level is gekozen voor de volgende benaming van de CanMeds- competentiegebieden:
1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen
6. Leiderschap
7. Professionaliteit
Ondanks de behoefte om aan te sluiten op de initiële opleidingen mbo- en hbo-verpleegkunde, is
ervoor gekozen de CanMeds-competentiegebieden te hanteren in aangepaste vorm.
De reden hiervoor is dat deze vorm beter past bij CZO-opleidingen die de rol van zorgverlener niet
kennen. Ook zijn de benamingen in lijn gebracht met die bij de medische vervolgopleidingen.
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EPA’s en CanMeds
Het EPA-concept is geïntroduceerd om het begrip ‘competenties’ praktisch te vertalen naar het
opleiden op de werkvloer. EPA’s zijn beroepsactiviteiten, terwijl competenties een beschrijving zijn van
iemands capaciteiten (op basis van een integratie van kennis, vaardigheden en attituden).
Zie www.czoflexlevel.nl voor meer informatie.
Bij de ontwikkeling van BAZ EPA’s zijn alle CanMeds meegenomen. Dit betekent dat er geen ‘overige
leeractiviteiten’ zijn vereist. Uitgangspunt is dat een student aan de opleidingseisen voldoet
(deskundigheidsgebieden & eindtermen) als deze bekwaam is op supervisieniveau 4.
3. Toelichting supervisieniveau voor de basis acute zorg
Voor certificering van de BAZ wordt uitgegaan van supervisieniveau 4.
De EPA’s moeten behaald worden op een afdeling in de acute ketenzorg waar vitale functies bewaakt
worden.
Dit neemt niet weg dat als de zorgprofessional in een andere setting wordt ingezet met zorgvragers
met een hogere complexiteit, het de praktijk vrij staat om het supervisieniveau opnieuw toe te
vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een inwerktraject.
Een zorgprofessional kan natuurlijk ook opgeleid en ingezet worden op een lager supervisieniveau.
Bekwaamheid op lagere supervisieniveaus leidt echter niet tot een door CZO erkend certificaat
(civiel effect).
4. Vrijstellingen
De praktijkinstelling bepaalt samen met het opleidingsinstituut welke vrijstelling wordt gegeven. Het is
aan de werkgever om deze vrijstellingen toe te kennen.
In CZO Flex Level wordt wel verkend of voor veel voorkomende doorstroomtrajecten van de ene
functie naar een andere beschreven collectieve vrijstellingen mogelijk zijn.
5. Omvang van de opleiding basis acute zorg
De gemiddelde doorlooptijd voor de BAZ is 6 maanden bij een BIG geregistreerde verpleegkundige
(supervisieniveau 4, vijf basis EPA’s). De praktijk zal moeten uitwijzen of dit inderdaad klopt.
De variatie in opleidingsduur is naar verwachting groot, omdat het afhangt van de achtergrond van de
student (Eerder Verworven Competenties).
In CZO Flex Level wordt gewerkt aan een andere aanduiding, gebaseerd op European Credits (EC).
Als dit is uitgewerkt, gaan deze deel uit maken van de specifieke bepalingen in de opleidingseisen.
6. Certificering basis acute zorg
Het CZO geeft een certificaat af voor de basis acute zorg (BAZ) bij het behalen van alle basis EPA’s op
supervisieniveau 4, indien de zorginstelling en het opleidingsinstituut erkend zijn.
Voor losse BAZ EPA’s geeft het CZO geen certificaten. Opleidingsinstituten leggen zelf vast welke
EPA’s op welk supervisieniveau behaald zijn. Bij de instroom of de doorstroom bepaalt de
zorginstelling samen met het opleidingsinstituut waar vrijstelling geldt.
Een zorgprofessional kan natuurlijk ook opgeleid worden en aan de slag gaan op een lager
supervisieniveau of voor een beperkter aantal EPA’s. Bijvoorbeeld om te assisteren bij COVID-19 zorg.
Dit leidt echter niet tot een erkend certificaat. Vanuit dit behaalde niveau kan deze vervolgens wel
versneld een landelijke erkend certificaat voor de BAZ behalen.
Op het niveau van EPA’s (basis, kern, specifiek en functie overstijgend) geeft het CZO geen certificaat.
De mogelijkheid om op termijn wel landelijk EPA’s te certificeren houdt het CZO open.
Vooralsnog leggen opleidingsinstellingen vast welke EPA’s op welk supervisieniveau door de
zorgprofessional zijn behaald.
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7. Geen verplichte stages bij de opleiding tot basis acute zorg
In de opleidingseisen staan geen verplichte stages voor de BAZ. Het is aan de praktijkinstelling om te
bepalen wat nodig is in de specifieke context waar de zorgprofessional wordt ingezet om tot
supervisieniveau 4 te komen.
8. Doorstroom naar verpleegkundige vervolgopleidingen in de acute zorg
Anesthesiemedewerkers, Operatieassistenten en Medische Hulpverleners die de BAZ hebben gevolgd,
kunnen niet doorstromen naar de zes uitstroomprofielen (tenzij men een BIG geregistreerde
verpleegkundige is). Doorstroom op de onderdelen van de kern EPA’s wordt door CZO Flex Level
nader verkend.
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