Toelatingsprocedure en toelatingscriteria
Datum

september 2015

De procedure
De jaargroep van de postinitiële master opleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg wordt
gevormd door zorgprofessionals die worden voorgedragen door Raad van Bestuur van hun instelling.
De toelatingscommissie beoordeelt van alle kandidaten op basis van onderstaande criteria of zij in
aanmerking komen voor een toelatingsgesprek. De commissie oordeelt alleen over documenten die
voor de deadline van 1 april 2016 en volgens de instructies van de commissie zijn aangeleverd. Bij
onvoorziene omstandigheden oordeelt de toelatingscommissie.
Na het gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of een kandidaat definitief tot de master kan
worden toegelaten.

De toelatingscriteria
Om in aanmerking te komen voor toelating tot de postinitiële master Kwaliteit en veiligheid in de
patiëntenzorg dient de kandidaat te voldoen aan de volgende criteria.

1. Benodigde documenten
CV
Motivatiebrief met daarin een potentieel onderwerp voor het kwaliteitsverbeterproject
in de eigen zorginstelling voor het tweede jaar van de master en de beoogd begeleider
uit de zorginstelling.
Voordrachtformulier met daarbij een aanbevelingsbrief van een extern referent (buiten
de directe werkomgeving van de kandidaat) en een motivatie van de eigen instelling
waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling van de kandidaat door middel van de
master past bij de plaats en perspectieven van deze persoon in de instelling.

Check
O
O

O

2. Vooropleiding
O De NVAO geaccrediteerde master geneeskunde
O De NVAO geaccrediteerde HBO masters:
o Master in Advanced Nursing Practice (opleiding
tot nursepractitioner (tot 2009) / verpleegkundig
specialist (sinds 2009))
o Master of Physician Assistant (opleiding tot
physician assistant)
O De NVAO geaccrediteerde WO masteropleidingen in
de
zorg,
zoals
verplegingswetenschappen
of
gezondheidswetenschappen.
O De NVAO geaccrediteerde HBO opleiding in zorg,
bijvoorbeeld verpleegkunde of verloskunde.

Voldaan aan toelatingscriterium 2
Voldaan aan toelatingscriterium 2

Voldaan aan toelatingscriterium 2, mits
vooraf gegaan door een HBO opleiding
in de zorg, bijvoorbeeld verpleegkunde
of verloskunde.
Voldaan aan toelatingscriterium 2, mits
kandidaat voldoet aan de volgende twee
criteria:
1. Kandidaat beschikt minimaal over een
Post HBO opleiding in zorg of
management met een studiebelasting
van 15 EC of meer, zoals de Post HBO
opleiding verpleegkundige gerontologie
geriatrie of maag, darm en lever
verpleegkundige. In plaats van een Post

1

O Andere dan de hierboven genoemde NVAO
geaccrediteerde master (HBO of universitair) of HBO
opleidingen

HBO opleiding mag de kandidaat ook
een WO-bachelor of WO-master titel
bezitten.
2. Kandidaat doorloopt met goed gevolg
een
wetenschappelijk
schakelprogramma. Zie hiervoor de
procedure voor het indienen van een
schakelprogramma.
Geen toelating

3. Werkervaring
Artsen
O Meer dan 3 jaar als geregistreerd huisarts of specialist
in de uitvoering van patiëntenzorg
O Minder dan 3 jaar als geregistreerd huisarts of
specialist in de uitvoering van patiëntenzorg

Voldaan aan toelatingscriterium 3, mits
nog steeds werkzaam in patiëntenzorg.
Geen toelating

Verpleegkundigen / paramedici
O Meer dan 3 jaar als verpleegkundige/paramedicus in de
uitvoering van patiëntenzorg, waarvan minimaal 1 jaar in
een leidinggevende functie (hoofd- of senior)
O Minder dan 3 jaar als verpleegkundige of paramedicus
in de uitvoering van patiëntenzorg

Voldaan aan toelatingscriterium 3, mits
nog steeds werkzaam in patiëntenzorg.
Geen toelating

4. Toelatingsgesprek
Er is voldaan aan toelatingscriterium 4 als de commissie oordeelt dat de kandidaat
Check
In het toelatingsgesprek:
Blijk geeft van grote motivatie voor deze opleiding
Projectleiderservaring heeft
Overtuigend onderbouwt hoe hij/zij deze opleiding gaat
combineren met zijn/haar werk en privéleven. Hierbij
geeft de kandidaat aan zich bewust te zijn van de
omvangrijke studiebelasting en grote mate van vereiste
zelfdiscipline. Ook geeft hij aan minimaal 2 dagen per
week te kunnen besteden aan deze opleiding, waarvan 1
dag door de werkgever is vrijgesteld.
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