
	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nieuw Train de Toetser 
Voorbehouden en risicovolle handelingen  
 
De kwaliteit van voorbehouden en risicovolle handelingen is een taak/verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en van 
de individuele medewerker.  
Het toetsen/borgen van deze kwaliteit wordt omschreven in VTH beleid en wordt uitgevoerd door een of meerdere 
medewerkers.  
Zorgorganisaties dienen hun kwaliteit hierin te verantwoorden en worden ge-audit op hun wijze van (structureel) 
toetsen/ borgen van de kwaliteit van voorbehouden en risicovolle handelingen door de Inspectie van de 
Gezondheidszorg.  
Met het volgen van de train de toetser borgen organisaties de kwaliteit van de toetser. 
 

Algemene doelstelling 
Door het volgen van deze train de toetser bent u in staat 
om in uw organisatie deskundig uitvoering te geven aan 
toetsen van medewerkers in voorbehouden en risicovolle 
handelingen. 

Doelgroep 
Verpleegkundigen/verzorgenden die een rol hebben in 
uitvoeren van het VTH beleid en toetsen van 
medewerkers. 

Programma 
• 2 dagen van 6 uur; (09.00-12.00 uur en 13.00 – 16.00 

uur) 
• Reader met huiswerkopdrachten.  

 

Bewijs van deelname/ Certificaat 
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname  

• Alle dagen aanwezig 
• Toetsen van een handeling 

• Incompany of open inschrijving 
 
Open inschrijving adres: 
Locatie: Korenstraat 2 a Hedel (bij ’s-Hertogenbosch) 

Studiebelasting  
Contact uren: 2 x 6 uur = 12 uur 
Huiswerk opdrachten: 2 x 2 uur = 4 uur 
 

Kosten 
€ 450,00 per persoon. 
De prijs van de cursus is incl. Reader/ lesmateriaal, koffie, 
thee. 
 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie 
www.avzn.nl 
Accreditatie: Accreditatie V en VN; 12 punten 

 

 
Programma per dag 



	

 
 

Dag 1 Voorbehouden en risicovolle handelingen 
 
Op lesdag 1 maken we kennis met elkaar, bespreken 
verwachtingen en maken we een start met het toetsen 
van vaardigheden. 
Inhoud: 
• Kennismaken, verwachtingen 
• Inventariseren van de huidige knelpunten in kwaliteit 

handelingen 
• Het proces van beoordelen (voorbereiding- uitvoering 

-evaluatie) 
o Beleid 
o Zo succesvol mogelijk op het toetsmoment 

komen  
o Vilans observatielijsten 
o Uniformiteit in beoordelen 
o Beoordelen per niveau 
o Cesuur bepalen: behaald of niet behaald 
o Wacker methode  
o Objectief beoordelen  

• Oefenen van beoordelen 
• Huiswerkopdracht 
 

Dag 2 Bekwaamheid toetsen 
Op dag 2 staat het praktisch oefenen in het toetsen van 
de handelingen centraal.  
Inhoud: 
• Vaardigheden toetsen: de deelnemers gaan elkaar 

beoordelen in een handeling 
o Cesuur hanteren  
o Niveau medewerker 

• Lastige situaties 
• Verschillen in beoordelen  
• Do’s en don ‘ts bij beoordelen 
• Feedforward 
• Hoe nu verder, wat is er nodig, wat is er nog te 

organiseren 
• Evaluatie en uitreiking van de certificaten. 
 

 
 

Interesse en wenst u informatie: mail naar norma@avzn.nl of bel: 0681340010 
 


