
 

 

Addendum ELOZ IV – H.7 Centraal cursusprogramma 

Geen verplichting tot het volgen van opleidingscursussen in een bepaald jaar 

 
Met ELOZ IV is het concept individualiseren geïntroduceerd. Individualiseren is op diverse vlakken te 

concretiseren;  

- de invulling van de leeractiviteiten t.b.v. het toevertrouwd krijgen van de EPA op niveau 4/5,  

- de invulling van de differentiatie  

- de vormgeving van het registratie onderzoek.  

- de invulling van het centraal cursorisch onderwijs 

Het centraal cursorisch onderwijs bestaat sinds ELOZ IV uit zowel verplichte als facultatieve cursussen (link H7 

ELOZ IV). Alle ELOZ IV opleidingscursussen kun je vinden op de NVZA cursussite (link). 

Uitgangspunt bij de vormgeving van het centraal cursorisch onderwijs is het borgen van unieke kennis en 

vaardigheden van de ziekenhuisapotheker en daarnaast het creëren van ruimte voor individualisering binnen 

het onderwijs binnen de opleiding. Het onderscheid tussen verplicht en facultatief is nadrukkelijk niet gemaakt 

op basis van de kwaliteit van de geboden cursussen. De kwaliteit van alle cursussen in het centraal cursorisch 

onderwijs wordt bewaakt door de Commissie Onderwijs en de Commissie van Deskundigen Accreditatie.  

Voor de verplichte cursussen moet je je inschrijven.  

De selectie van verplichte cursussen bestaat uit cursussen  

• Waarvan kennis redelijkerwijs niet op een andere manier te halen is. 

• Die betrekking hebben op inhoud, die niet gegarandeerd in ieder centrum geboden wordt. 

De invulling van het facultatieve deel van het opleidingsprogramma bepaalt de aios samen met zijn/haar 

opleider, uitgangspunt hierbij is het voldoen aan het verplicht aantal te behalen punten. 

 

In Hoofdstuk 7 van ELOZ IV is opgenomen dat een aantal (verplichte) opleidingscursussen gepland moet 

worden in het eerste opleidingsjaar en dat een aantal (verplichte en facultatieve) opleidingscursussen gepland 

moeten worden in het tweede en derde opleidingsjaar. Dit voldoet niet aan beoogde mogelijkheid tot 

individualiseren van de opleiding. 

 

Met dit addendum vervalt de verplichting tot het volgen van opleidingscursussen in een bepaald jaar. De aios 

ziekenhuisfarmacie – in afstemming met zijn/haar opleider – kan opleidingscursussen plannen en volgen op het 

moment dat het voor de aios in zijn/haar programma optimaal is. Dit betekent dat aios en opleider 

verantwoordelijk zijn voor het optimaal matchen van de cursussen aan het persoonlijk opleidingsplan van de 

aios en dat ook moeten onderbouwen.  

De verplichte cursussen moeten wel binnen de eerste 3 opleidingsjaren door de aios gevolgd zijn. 

 

Hiermee wordt een verdergaande keuzevrijheid geboden aan aios ziekenhuisfarmacie en hun opleiders om een 

individueel cursusprogramma samen te stellen.  

De verplichting in het aantal uren dat in het eerste, tweede en derde opleidingsjaar aan (verplichte en 

facultatieve) opleidingscursussen gevolgd dient te worden, te weten 60 uur per jaar, blijft gelijk. Er is echter 

ruimte om in het oriëntatie jaar facultatieve therapiecursussen te volgen die meegenomen kunnen worden in 

de 60 punten per jaar tijdens de verbredings- en verdiepingsfase. 

 

 

 

Voorstel NVZA opleidingsdirecteur, november 2022 

Akkoord SRC-ZF d.d. 29-11-2022 

Akkoord Concilium d.d. 15-12-2022 

Vastgesteld Centraal College Specialismen Farmacie d.d. 09-02-2023 

 

 

 

 

https://nvza-connect.nl/umbraco/bibliotheek/eloz-iv/
https://nvza-connect.nl/umbraco/bibliotheek/eloz-iv/
https://nvza.nl/cursus/cursussen/

