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O²PZ DIGITAALVAN KENNISSYNTHESE NAAR EEN LANDELIJK PROGRAMMA 
‘OPTIMALISEREN ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG’ (O2PZ)
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Dit project wordt 
gefinancierd door:

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot 
het onderwijs in de palliatieve zorg??ONDERZOEKSVRAAG

ADVIEZEN

OPTIMALISEREN ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG (O2PZ) 
(1 okt. 2018 — 1 okt. 2021)

Richt een 
werkgroep in voor 

mbo-, hbo- en 
wo-onderwijs  

palliatieve zorg

Ontwikkel een 
framework 
voor bij- en 

nascholingen 
palliatieve zorg

Zet een netwerk 
van regionale 

onderwijsknoop-
punten op

Een in de basis goed 
ontwikkeld digitaal 
platform

 Een door alle  
  belanghebbende 
partijen inhoudelijk  
gedragen digitaal 
platform

Een digitaal 
platform dat 
geborgd is voor 
de komende 5 jaar

De belangrijkste mijlpalen voor komend jaar

Het eindresultaat is een digitaal 
platform met basisfunctionaliteit 
voor het vinden en aanbieden  
van opleidingen, onderwijs en 
onderwijsmaterialen voor  
verschillende doelgroepen.

Wat is het 
eindresultaat 

dat het  
kernproject 
achterlaat?

De behoefte aan palliatieve zorg zal sterk 
    toenemen de komende jaren en daar
   moeten we op voorbereid zijn door nu 
gericht aandacht te geven aan opleidingen,

onderwijs en onderzoek

Het creëren van (domein)naamsbekendheid,  
het enthousiasmeren van onderwijsaanbieders 
om zich te presenteren op onze website

Het borgen van het platform buiten het  
gesubsidieerde traject, is er een geschikt
verdienmodel? Wie gaat het beheer op  
zich nemen?

De grootste 
uitdaging voor 
komend jaar

Waarom 
vinden de  

teamleden dit  
belangrijk?

 

Het landelijk digitaal beschikbaar stellen van opleidingen, 
onderwijs en onderzoek op het gebied van palliatieve  
zorg aan studenten, docenten en zorgverleners via een  
digitaal platform.

Het 
kernproject richt 

zich op
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