
Training on the job voor arts- en verpleegkundiginstructeurs Van 
Wiechenonderzoek 
 
 
Tijdens de training wordt een aantal kinderen van verschillende leeftijden door de 
arts- en verpleegkundiginstructeur onderzocht onder supervisie van de docent. De 
docent heeft een voorbeeldfunctie voor de cursisten, die later zelf de training on the 
job zullen verzorgen. Tijdens de cursus worden bijna alle onderzoeksmomenten van 
het Van Wiechenonderzoek getraind, omdat beide disciplines deelnemen. 
 
Leerdoelen 
 
A. Leerdoelen artsinstructeurs: 

• In staat zijn op deskundige wijze het Van Wiechenonderzoek uit te voeren, te 
beoordelen, te registreren en te interpreteren 

• In staat zijn op deskundige wijze feedback te geven op de genoemde aspecten 
van het Van Wiechenonderzoek 

B. Leerdoelen verpleegkundiginstructeurs: 
• In staat zijn de kenmerken die tot de taak van de verpleegkundige JGZ behoren 

op deskundige wijze uit te voeren, te beoordelen en te registreren 
• In staat zijn op deskundige wijze feedback te geven op de uitvoering van het 

Van Wiechenonderzoek 
• In staat zijn op deskundige wijze de criteria voor verwijzing naar de arts JGZ te 

hanteren 
 
Werkvormen 
 

• Vaardigheid trainen ten aanzien van uitvoering, beoordeling, registratie en 
interpretatie van ontwikkelingskenmerken 

• Voorbeeld van feedback geven en ontvangen bij voornoemde aspecten door de 
docent 

• Casusbespreking 
 
Cursusopzet 
 
Doelgroep:  Artsen JGZ met als staftaak/aandachtsveld “het Van 

Wiechenonderzoek”, die de cursus vermeld onder ‘Instructie 
geven over het Van Wiechenonderzoek voor instructeurs’ met 
succes hebben gevolgd 

  Verpleegkundigen JGZ met als staftaak/aandachtsveld “het 
Van Wiechenonderzoek”, die de cursus vermeld onder 
‘Instructie geven over het Van Wiechenonderzoek voor 
instructeurs’ met succes hebben gevolgd. 

 
Aantal deelnemer: Maximaal 4 deelnemers per groep 
 
Cursusduur:  4:50 uur 
 
Docent:  Geautoriseerd door de Commissie Ontwikkelingsonderzoek 
 
Cursusdata:   Op aanvraag 
 
Locatie:   Zorgorganisatie of GGD 
 



Autorisatie:  De artsinstructeurs zijn geautoriseerd om certificaten af te 
geven aan artsen JGZ en verpleegkundigen JGZ die als 
uitvoerenden de cursus ‘Van Wiechenonderzoek’ met goed 
gevolg hebben afgelegd. Zij mogen certificeren en 
hercertificeren als de artsen JGZ en verpleegkundigen JGZ 
hebben voldaan aan de eisen die de Commissie 
Ontwikkelingsonderzoek stelt voor (her)certificering. 
Verpleegkundiginstructeurs mogen hercertificeren als de 
verpleegkundigen JGZ hebben voldaan aan de eisen die de 
Commissie Ontwikkelingsonderzoek stelt voor hercertificering. 

 
Accreditatie ABSG:  Wordt i.s.m. de Commissie Ontwikkelingsonderzoek door het 

Centrum Jeugdgezondheid aangevraagd 
 
Kosten:   € 200 euro per uur (exclusief kilometervergoeding docent:  

€ 0,64 voor reistijd en reiskosten) 
 
 


