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Hybride leertraject Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek in 
de (jeugd)zorg 
Zorgorganisaties kunnen veel leren van calamiteiten. Openheid over calamiteiten, is daarbij essentieel. 
Elke calamiteit is een feitelijk verhaal, met specifieke omstandigheden. Met onderzoek en analyse 
worden (structurele) gebeurtenissen, oorzaken en factoren met elkaar in verband gebracht. Een 
organisatie kan dan passende verbetermaatregelen bedenken om de zorg veiliger en beter te maken, 
en de kans te verkleinen dat het nog een keer gebeurt. Door interne calamiteitenonderzoekers op te 
leiden verhoogt de organisatie het eigen lerend vermogen en wordt actief gewerkt aan een cultuur 
waarin veilig leren van incidenten vanzelfsprekend is. 
 
Voor professionals die een calamiteitenonderzoek willen uitvoeren in hun eigen organisatie, hebben wij 
een hybride leertraject ontwikkeld waarin zij de kennis, vaardigheden en houding verwerven om dat 
samen met andere professionals te kunnen doen. In het leertraject wordt volgens de methodieken van 
PRISMA en SIRE alle 8 stappen van een calamiteitenonderzoek behandeld. Aan bod komen onder 
andere: 
 Achtergronden van PRISMA & SIRE, en de invloed van factoren op het ontstaan van incidenten 
 Opzet onderzoek: structuur en samenhang (8 stappenmodel)  
 Reconstructie tijdlijn maken, oefenen met eigen casuïstiek  
 Barrières en het gatenkaasmodel  
 Oorzakenanalyse: oorzakenboom en classificatie  
 Interviewtechnieken  
 Evaluatie en praktijkopdracht 
 
Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke situatie en de context van de sector in de 
zorg. Theorie, praktijk en speloefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele 
vragen en casuïstiek van de deelnemers. 
 
Voor wie? 
Het leertraject is geschikt voor beginnende calamiteitenonderzoekers in de zorg (jeugdzorg en Veilig 
Thuis, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, verslavingszorg, beschermd wonen en het sociaal 
domein). De deelnemers beschikken over basiskennis op post mbo-niveau en enige ervaring met 
incidentenanalyse. 
 
Hoe werkt het? 
Dit leertraject bestaat uit 3 bouwstenen zonder PE-punten of uit 5 bouwstenen met PE-punten.  
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Kennis, vaardigheden en houding 
In dit leertraject besteden we nadrukkelijk aandacht aan zowel de kennis als de vaardigheden als de 
beroepshouding. Je krijgt de kennis aangereikt om een Prisma plus calamiteitenonderzoek uit te 
kunnen voeren. Je ontwikkelt vaardigheden om het onderzoeksproces aan anderen over te dragen en 
de stappen gestructureerd te doorlopen. Je werkt aan een neutrale en onafhankelijk beroepshouding 
die waarderend is en die de schadelijke gevolgen van de calamiteit voor alle betrokkenen erkent. 
 

 
 BOUWSTEEN 1 E-LEARNING 

De deelnemers krijgen twee tot drie weken voor de live bijeenkomst met de trainer toegang tot ons 
leerplatform M’academy voor de e-learning die zij op de tijd en plaats die hen past zelf doorlopen. De 
gemiddelde doorlooptijd voor deze e-learning is 4 tot 6 uur. Deze e-learning is een compleet pakket 
aan modules, oefeningen, filmpjes en praktijkopdrachten en vele extra’s (formats voor onder andere 
de oorzakenboom en de tijdlijn) om een calamiteitenonderzoek uit te kunnen voeren. Het doorlopen 
van deze e-learning geeft toegang tot de live bijeenkomsten waarin concreet geoefend wordt met 
actuele casuïstiek. 
 

 
 BOUWSTEEN 2 DE READER ALS NASLAGWERK 

Alle deelnemers ontvangen twee tot drie weken voor de live bijeenkomst een reader via de post. Deze 
reader kan gebruikt worden naast de e-learning. 
 

 
 BOUWSTEEN 3 DE LIVE BIJEENKOMST 

Na afronding van de e-learning volgt een live bijeenkomst met de trainer van één dagdeel. Deze 
bijeenkomst kan worden ingericht als online meeting of als live bijeenkomst op locatie. In die 
bijeenkomst gaat het om casuïstiek, reflectie en oefening. Tijdens de e-learning hebben de 
deelnemers de mogelijkheid gehad om een portfolio te maken waarin zij aanvullende vragen, 
dilemma’s en knelpunten hebben geformuleerd. Deze komen ook aan bod tijdens de live bijeenkomst. 
 

 
 BOUWSTEEN 4 DE PRAKTIJKOPDRACHT 

Voor deelnemers die PE-punten (SKJ, NVO, NIP, V&V, Verpleegkundig specialisten, PE-online) willen 
behalen volgt een praktijkopdracht. Na afloop van de live bijeenkomst ontvangen de deelnemers van 
de trainer een praktijkopdracht en worden afspraken gemaakt binnen welke termijn zij die 
praktijkopdracht uitvoeren. 
 

 
 BOUWSTEEN 5 DE BESPREKING VAN DE PRAKTIJKOPDRACHT MET DE TRAINER 

Na afronding van de praktijkopdracht volgt een live bijeenkomst met de trainer van één dagdeel om 
de praktijkopdracht te bespreken. Daarnaast krijgen deelnemers twee uur supervisie op een 
eerstvolgend onderzoek. 
 
Tijdsinvestering 

 
 BOUWSTEEN E-LEARNING 4-6 UUR PLUS DE LIVE BIJEENKOMST 1 DAGDEEL 

 
 BOUWSTEEN PE PUNTEN 4-6 UUR PLUS LIVE BIJEENKOMST 1 DAGDEEL 
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Prijzen open inschrijving en incompany vrij van BTW 
Move professionals geeft trainingen per open inschrijving en incompany. Ons actuele aanbod en 
prijzen zijn te vinden op https://fd2.formdesk.com/moveprofessionals1/calamiteiteninschrijving  
Meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? 
Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden. Wij hanteren scherpe tarieven voor incompany 
leertrajecten! Move professionals is geaccrediteerd door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs 
(CRKBO) waardoor onze opleidingsactiviteiten vrijgesteld zijn van btw.  
 
Samengevat 

 
 
Nog vragen? 
Nog vragen? Laat het ons weten: info@moveprofessionals.nl  

 
  

www.moveprofessionals.nl 
info@moveprofessionals.nl 

 

 
Christiaan Krammlaan 2 
3571 AX Utrecht  

 

 
OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN? 

 
Move professionals is specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek. Wij houden ons bezig met organisatie- en 

veiligheidsvraagstukken in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de GGZ, de jeugdzorg en Veilig Thuis, het sociaal domein en 
het onderwijs. Ons aanbod is gericht op calamiteitenonderzoek, Prisma trainingen, organisatieadvies over veilige zorg, leren van 

incidenten en interim zorgbeleid. 
 

Meer weten over de waarde die Move professionals kan toevoegen aan uw organisatie? Kom met ons in contact. 
 

https://fd2.formdesk.com/moveprofessionals1/calamiteiteninschrijving
mailto:info@moveprofessionals.nl
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