Assessment Center
Bachelor in de verpleegkunde

Wie kan deelnemen?
•
•
•
•

Je behaalde een MBO4 (NL) of HBO5-diploma verpleegkunde of bachelor vroedkunde
Je deed relevante werkervaring op als verpleegkundige
Je versterkte je competenties via deze werkervaring
Je wilt deze competenties op bachelorniveau laten erkennen

Dan kan je deelnemen aan het Assessment Center Verpleegkunde.
Ook andere zij-instromers, met relevante werkervaring binnen de verpleegkunde, kunnen deelnemen aan het Assessment Center Verpleegkunde.
Tijdens het assessment gaan wij na of jij op dit moment, met jouw huidige vaardigheden, in
staat bent om succesvol te werken als verpleegkundige op bachelorniveau.
We vergelijken jouw persoonlijk profiel met het competentieprofiel of leerresultatenkader dat
vereist is voor de 'bachelor in de verpleegkunde.'
Na afloop van het assessment krijg je een bewijs van bekwaamheid met de vermelding van
alle verworven competenties of leerresultaten. Op basis van dit bewijs krijg je bij je effectieve
inschrijving in de bacheloropleiding vrijstellingen toegekend.

Praktische details
Wanneer kan je deelnemen?
Je kan kiezen uit twee periodes waarin je kan deelnemen, telkens met vastgelegde data:
Indienen
portfolio

2e assessmentdag

Start bacheloropleiding

9 juni 2020
(of op afspraak)

1 september 2020

15 september 2020

september 2020

13 oktober 2020
(of op afspraak)

5 januari 2021

20 januari 2021

februari 2021

1e assessmentdag

Indien je een EVC-aanvraag doet voor de volledige bacheloropleiding in de Verpleegkunde
plannen we een extra assessmentdag in.
Wat is de kostprijs van een assessment?
Je betaalt 55 euro administratieve kosten bij de opstart van je dossier.
Afhankelijk van het soort assessment betaal je meer of minder:
• 590 euro voor volledige opleiding
• 50 euro per toets wanneer je slechts enkele leerresultaten wilt valideren (de mogelijke
toetsen vind je terug bij de rubriek ‘Inhoud van het Assessment’.)
Je betaalt enkel voor de assessments waar je effectief aan deelneemt. Deze beslissing kan je
herbekijken na assessmentdag 1.
Als je deelneemt aan het assessment en nadien inschrijft in de bacheloropleiding in de
Verpleegkunde, dan krijg je 20% korting op bovenstaande bedragen (via korting op je inschrijvingsgeld). Door het succesvol valideren van jouw competenties betaal je minder inschrijvingsgeld omdat je een aantal vrijstellingen krijgt.
Indien je een EVC-aanvraag doet voor professionele doeleinden, bv. een promotie, zonder
nadien in de opleiding in te schrijven, betaal je het volledige bedrag.

Inhoud van het assessment
Het programma bestaat uit verschillende toetsen, simulaties en een interview en neemt twee
dagen in beslag. Op de eerste assessmentdag neem je deel aan de Multiple short cases (MSC).
Indien je op basis van deze resultaten beslist de procedure verder te zetten, neem je deel aan
de 2e assessmentdag. Hiervoor dien je een portfolio in. Op de 2e assessmentdag nemen we
een interview en bijkomende assessments af (afhankelijk van je aanvraagdossier). Hier vind je
een overzicht van de assessments die worden afgenomen afhankelijk van de competenties of
leerresultaten die je wil laten beoordelen.
Assessmentdag 1
De Multiple Short Cases acute zorg (MSCa) bestaat uit verschillende korte, schriftelijke casussen in
de acute zorg. Hoofddoel is je klinisch redeneren te beoordelen en de transfer van je competenties
naar verschillende zorgcontexten. Ook preventie komt aan bod.
Assessmentdag 2
Het Portfolio met criteriumgericht interview is een zelf samengesteld dossier met bewijsstukken uit
je eigen praktijk om je verworven competenties aan te tonen. Op basis van je portfolio en andere
assessments wordt beslist welke competenties verder bevraagd worden in een interview.
De Voortgangstoets Zorg op maat is een digitale toets met 80 meerkeuzevragen die de beklijvende
kennis van zorg op maat nagaat. Zorg op maat wordt eveneens verder bevraagd in het portfolio. Met
de opdracht ethische casuïstiek wordt vanuit 2 ethische casussen en hun juridische context de competenties voor het toepassen van waarden en normen in de zorgcontexten nagegaan.
De toets Evidence Based Practice (EBP) gaat na in welke mate je vertrouwd bent met wetenschappelijke literatuur en in staat bent volgens de evidence based-methode binnen de verpleegkundige
praktijk te werken.
De Multiple Short Cases chronische zorg (MSCc) bestaat uit verschillende korte casussen in de chronische zorg.
Met de Opdracht Ethische Casuïstiek wordt vanuit 2 ethische casussen en hun juridische context de
competenties voor het toepassen van waarden en normen in de zorgcontexten nagegaan.
Tot slot kan ook een Simulatie onderdeel uitmaken van het assessment. In deze nagebootste praktijksituatie kom je in contact met een zorgvrager en worden competenties beoordeeld zoals je professionele relatie, klinisch redeneren, communicatie en reflectie. Afhankelijk van je dossier komt ook intraen interprofessioneel samenwerken, organiseren en coördineren en instructie/leiding geven aan bod.

Hoe kan je je voorbereiden?
Verzamel zoveel mogelijk kwalitatief bewijsmateriaal uit jouw eigen werkcontext en over je
eigen competenties voor het portfolio. Er is een EVC-gids ter beschikking die je meer uitleg
geeft over de procedure. We raden aan om contact op te nemen met de EVC-begeleider die
je helpt te reflecteren over jouw eigen competenties in het licht van de standaarden van de
bacheloropleiding in de Verpleegkunde. De begeleider bezorgt jou een Quickscan zodat je
samen met hem kan bepalen welke competenties of leerresultaten je wenst te valideren.
Op de eigenlijke assessmentdag kan je je weinig voorbereiden. Het is een dag waarop je de
kans krijgt om te laten zien wat je werkelijk kan en welke inzichten er bij jou gerijpt zijn. Deze
elementen zijn niet 'voor te bereiden' of 'op te frissen'. Begin vooral ontspannen en uitgerust
aan de dag, uit ervaring weten we dat de opdrachten dan veel vlotter verlopen.
Kortom: wees jezelf, dan ben je op jouw best.
EVC-begeleider
Odisee - Aalst

kathy.pletinckx@odisee.be

Odisee - Brussel

elise.vanhoucke@odisee.be

Odisee - Sint-Niklaas

katrien.dewilde@odisee.be

Thomas More - Lier

leen.vanpoppel@thomasmore.be

Thomas More - Mechelen

ann.demey@thomasmore.be

Thomas More - Turnhout

sophie.vosters@thomasmore.be

UCLL - Leuven

lieve.dewinter@ucll.be

UCLL - Genk

inge.smolders@ucll.be

Vives - Brugge

hanne.vancaillie@vives.be

Vives - Kortrijk

fien.hauspie@vives.be

Vives - Roeselare

wendy.verheyen@vives.be

Met algemene vragen kan je steeds terecht bij An Peeters, EVC-coördinator van de
Associatie KU Leuven via an.peeters@assocatie.kuleuven.be of op 016/32.09.06

Associatie KU Leuven
Schapenstraat 34, bus 5600
3000 LEUVEN, België
info@associatie.kuleuven.be

1

2

3

4

http://associatie.kuleuven.be/assessmentverpleegkunde

