


Agenda

Leren in een zorgorganisatie
• Introductie – Bas Tjiptawardana 

• KenniZ Academy
• Het belang van een opleidingsplan

• Het succes van Online leren in een zorgorganisatie - Lotte Evers 
• Draagvlak
• Implementatie
• Communicatie

• Instituut Verantwoord Medicijngebruik - Monique Dirven
• Leerlijn medicatie veiligheid
• E-learning en klassikaal 
• Certificering en accreditatiepunten



Van verantwoorden naar verantwoordelijkheid. 

• Het “oude” kwaliteitsbeleid bestond vooral uit het denken in

• Normen

• Protocollen

• Certificeren en diploma’s

• Tegenwoordig gaat het veel meer om organisaties te stimuleren over

• Wat ze doen.

• Waarom ze dingen doen.

• Hoe verbeteren. 

• Belangrijk is dat aantal basiszaken, zoals medicatieveiligheid op orde en inzichtelijk zijn.



Opleidingsplan





Samen leren opleiden. 

• KenniZ Academy

• Een innovatieve vorm van opleiden.

• Sluit aan bij de wensen van de zorgmedewerkers van nu.

• De vorm is flexibel 

• Accreditatie is belangrijk maar niet voor alle doeleinden

• Leren staat centraal, leer van elkaar d.m.v. lerende netwerken.



KenniZ Academy

• E-learnings
• We learnings
• Webinars
• Essentials
• Scans
• Leerlijnen
• Infosessies
• Workshops



Opleidingsplan

• Leerbehoefte in kaart brengen
• Individueel?
• Op maat?

• Interactief leren in je eigen tijd, tempo en plek?
• Belangrijk is dat een opleidingsplan aansluit bij de praktijk. 

• Betrek het zorgteam

• Focus
• Creëer een overzichtelijke matrix! 





v

De optimale 
leeromgeving

Welke factoren dragen bij
aan een succesvolle
implementatie van een
online leeromgeving?



Hoe implementeer ik een online academie



FASE 1
Doelstellingen formuleren

SMART

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch 

Tijdgebonden



Laagdrempeligheid

Herkenbaarheid

Wat leidt tot:
Ondersteuning

Draagvlak

FASE 2
Opzetten van een academie



Content

Leerlijnen

Organisatiestructuur

Rollen

FASE 3
Inrichten van een academie



Een feestelijke start met:

Workshop over een online cursus

Workshop content ontwikkelen

Cadeautje als symbool

Uitdelen van flyers

FASE 4
Lanceren van een academie



Communicatie

Waardeer het gebruik

Professionele afspraken

Actualiteit

FASE 5
Borgen van een academie

Blijf continu evalueren
en bijstellen….



Lotte Evers
Projectmanager
lotte.evers@skillstown.com
06 4003 2795

SkillsTown B.V.
Bogert 31-14

5612 LX  Eindhoven
088 141 00 00



Dag van de Zorgondernemer

Monique Dirven



Instituut Verantwoord Medicijngebruik

• Onafhankelijke stichting

• Betaalbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de 
geneesmiddelenvoorziening

• In de langdurige zorg: verbetering van de medicatieveiligheid

- Advisering bij medicatieprocessen 

- Scholing



Problemen met medicatie

• bij mensen die niet zelfstandig wonen

• een verminderde cognitie

• meerdere aandoeningen 

• meerdere geneesmiddelen



Medicatieveiligheid



Bevoegd en bekwaam

• Wat moet iemand kennen en kunnen
om op een verantwoorde manier een rol 
te spelen in het medicatieproces



Samenwerking met Kenniz

• Leerlijn Medicatieveiligheid:

• E-learning via Skillstown
• Basiskennis medicijngebruik
• Medicijngroepen

• Dag nascholing op locatie
• Medicatieproces
• Vaardigheden

• Daarna jaarlijks e-learningcursus 
(verdieping/verbreding/herhaling)









Hoe verder?

• Uitwerking details

• Start na de zomer

• September: inhoudelijke presentatie over medicatieveiligheid in 
kleinschalige zorg



Meer weten?

www.medicijngebruik.nl

Monique Dirven
m.dirven@medicijngebruik.nl
0888 – 800 456

http://www.medicijngebruik.nl/
mailto:m.dirven@medicijngebruik.nl


085 800 00 39 mail@kenniz.nl
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