TRANSITIEROOSTER
CZO Flex Level - Oncologieverpleegkundige
Periode: september 2022 t/m februari 2023
Groepscode: ONCO2209
LZ-FO-3: Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in de
diagnostische fase
DAGEN
03

DATA LESDAGEN
maandag 12 september t/m woensdag 14 september 2022
Toetsdatum: maandag 03 oktober 2022 (toetstijd volgt later)

EPA Overstijgende Leeractiviteiten (EOL) Oncologie
DAGEN
05

DATA LESDAGEN
donderdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober 2022
+ maandag 17 oktober t/m woensdag 19 oktober 2022

LZ-FO-4: Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in de
behandelfase
DAGEN
03

DATA LESDAGEN
dinsdag 08 november t/m donderdag 10 november 2022
Toetsdatum: maandag 28 november 2022 (toetstijd volgt later)

LZ-FO-1: Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
DAGEN
03

DATA LESDAGEN
maandag 12 december t/m woensdag 14 december 2022

LZ-FO-2: Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
DAGEN

DATA LESDAGEN

03
maandag 09 januari t/m woensdag 11 januari 2023
*van deze 3 lesdagen komt mogelijk 1 lesdag te vervallen

LZ-ONCO-1: Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase
DAGEN

DATA LESDAGEN

03
woensdag 01 februari t/m vrijdag 03 februari 2023
*van deze 3 lesdagen komt mogelijk 1 lesdag te vervallen

Presentaties Deskundigheidsbevorderende Opdracht (DBO)
01

Versie: 31 mei 2022

dinsdag 28 februari 2023 (datum is onder voorbehoud, kan nog wijzigen)

TRANSITIEROOSTER
CZO Flex Level - Oncologieverpleegkundige
Toelichting Tumor onderwijs, zie blz. 3
Lesdagen Tumor onderwijs
BIG 5 tumorsoorten:
DAG

ONDERWERP

AFK.

DATUM

01

Mama CA tumoren

MCT

vrijdag 13 januari 2023

01

Thorocale Oncologie tumoren

TOT

woensdag 15 februari 2023

01

Gastro Intestinal tumoren

GIT

maandag 20 maart 2023

01

Huid tumoren

HUT

vrijdag 14 april 2023

01

Urologische tumoren

URO

maandag 15 mei 2023

ONDERWERP

AFK.

DATUM

01

Gynaecologische tumoren

GYT

maandag 22 mei 2023

01

Hematologische tumoren

HET

woensdag 31 mei 2023

01

Bot tumoren

BOT

woensdag 07 juni 2023

01

Neuro/Hersen tumoren

NHT

donderdag 15 juni 2023

01

Endocrine tumoren

ENT

dinsdag 20 juni 2023

01

KNO tumoren

KNO

maandag 26 juni 2023

Overige tumorsoorten:
DAG

De studenten treffen dezelfde coderingen straks ook aan in:
*Brightspace (= online leeromgeving)
*Scorion (= E-portfolio)
*Osiris (= online inschrijfsysteem)
Kern EPA’s voor de oncologie:
• LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
• LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
• LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in
de diagnostische fase
• LZ-FO-4 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in
de behandelfase
• LZ-ONCO-1 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase
Specifieke EPA
• LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een
hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling
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Toelichting:
Het transitierooster bestaat uit:
• de vijf Kern EPA’s
• EPA Overstijgende Leeractiviteiten (EOL) Oncologie
• een lesdag tumorsoort naar keuze
• een lesdag voor de presentaties Deskundigheidsbevorderende Opdracht (= DBO)
Om het CZO diploma Oncologieverpleegkundige te kunnen behalen, dient dit onderwijs met voldoende resultaat
afgerond te worden (samen met het praktijkleren).
NB.: Aangezien het project CZO Flex Level nog in transitie is, zullen eventuele wijzigingen later geïmplementeerd worden.

Bij de opzet van deze roosters is hiermee rekening gehouden:
• De hele groep doorloopt de opleiding in dezelfde volgorde van onderwijs.
• Elke student kan twee lesdagen tumorsoortonderwijs bijwonen. Zie bijgevoegd rooster; de BIG 5 van
tumorsoorten verwachten we meerdere keren per jaar aan te kunnen bieden (minimaal 2x per jaar, maar
indien nodig vaker). De overige tumorsoorten bieden we in ieder geval één keer per jaar aan, maar indien
nodig ook vaker. Voor alle tumorsoorten is in bijgevoegd rooster alvast één datum in 2023 gepland.
• Het is aan de praktijk om, voorafgaand aan de start van het EPA gestuurd onderwijs, samen met de student de
begeleidingsroute te bepalen. Hierdoor kan in de praktijk rekening gehouden worden met de planning.
In de opleidingsprijs is begrepen:
• Lesdagen kern EPA’s 1 t/m 5
• EPA Overstijgende Leeractiviteiten (EOL) Oncologie
• Lesdag voor de presentaties Deskundigheidsbevorderende Opdracht (= DBO)
• Twee lesdagen tumorsoortonderwijs (de student kan zelf kiezen welke lesdagen tumorsoorten men gaat
bijwonen)
NB.: Indien een student meer dan twee lesdagen tumorsoortonderwijs wil volgen, dan worden deze apart
gefactureerd.

