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Kernproject A hbo richt zich op de borging van 
onderwijs palliatieve zorg in het curriculum van hbo

KERNPROJECT A HBO

Onderwijsraamwerk 2.0 implementeren in de verschillende hbo-curricula. De opbouw van curricula is verschillend, 
de beschreven competenties uit het onderwijsraamwerk 2.0 passend te vertalen en implementeerbaar, zonder dat 
het te veel als ‘nieuw’ curriculum wordt ontvangen?

De grootste 
uitdaging voor 
komend jaar

Borging en standaardisatie van onderwijs palliatieve zorg in 
het curriculum van hbo-v. De basis vormt het onderwijs- 
raamwerk 2.0, waarin de gewenste competenties zijn vast- 

gelegd. Deze implementeren we in het curriculum van  
de hbo-v opleiding, de MANP en PA opleiding. De focus  
ligt vooral op het versterken van bestaand onderwijs in de  

context van palliatieve zorg. Met als doel: verpleegkundigen  
afleveren op de arbeidsmarkt met voldoende kennis en
vaardigheden over palliatieve zorg.

Het 
kernproject richt 

zich op

Onderwijs rondom palliatieve zorg is belangrijk zodat 
(toekomstig) verpleegkundigen, MANP en PA in het 

onderwijs stevige basiscompetenties palliatieve zorg 
hebben verworven zodat zij eerder het moment te 
laten herkennen om palliatieve zorg bespreekbaar te 

maken. En de dialoog hierover met meer kennis en  
vertrouwen tegemoet te treden.

Waarom 
vinden de team-

leden dit  
belangrijk?

1.  Alle 17 hogescholen hebben een 
contactpersoon geleverd. Deze  
belangrijke mijlpaal is behaald!

2.   De eindtermen uit onderwijsraam- 
werk 2.0 worden door contact- 
personen geïmplementeerd 

 
 
(volgens het implementatieplan)  
in het curriculum van de hbo-v  
waarbij aangesloten wordt bij 
bestaand onderwijs.

3.  De onderwijstoolbox met hulp- 
middelen voor docenten is  

 
 
gerealiseerd en in gebruik ge-
nomen op basis van het onderwijs-
raamwerk 2.0. Voor elke teamtaak 
uit het onderwijsraamwerk 2.0 
wordt een ondersteunend onder- 
wijsproduct geïncludeerd in de 
onderwijstoolbox

 Zichtbaar ‘gelabeld’ onderwijs 
     palliatieve zorg in het 
    curriculum hbo-v, MANP en 
 PA opleiding.

Wat is het 
eindresultaat 

dat het  
kernproject 
achterlaat?

De belangrijkste mijlpalen voor komend jaar


