LearnLinq
Wat is LearnLinq?
LearnLinq is een applicatie waar je e-learnings, oftewel online leerpaden, kan volgen. Wij gebruikten
hiervoor Landsteiner, maar dat wordt nu vervangen door LearnLinq (hierover lees je verderop meer).
Er is een catalogus beschikbaar waar een enorme diversiteit aan leerpaden beschikbaar is, zowel op
gebied van aandoeningen als op het gebied van belangrijke vaardigheden en wetten.
In de titel van een leerpad staat een afkorting, gevolgd door een aantal cijfers. De afkortingen
betekenen:
•
•
•
•

BN= Branche Neutraal
TZ = Thuiszorg
VV = Verpleging en Verzorging
ZH = Ziekenhuis

Sommige leerpaden staan meerdere keren in de catalogus, waarbij de inhoud wel min of meer
overeenkomt maar de genoemde voorbeelden, foto’s en vragen gericht zijn op een bepaalde
branche. Je hoeft zo’n leerpad in dat geval niet in meerdere varianten te maken, kies degene die jij
het meest van toepassing vindt.
De cijfers die genoemd zijn achter de leerpaden zijn 3, 4 en/of 6. Deze geven aan voor welk niveau
verpleegkundigen het leerpad bedoeld is.
Een aantal vakgroepen heeft gereageerd op de oproep om aan te geven welke leerpaden zij graag
zouden willen kunnen volgen. Die zijn voor hen al klaargezet op hun persoonlijke pagina, links in het
menu onder “Leren” kun je die zien. Andere vakgroepen kunnen in de catalogus zoeken naar
interessante leerpaden en die volgen.
Voor iedereen geldt dat veruit de meeste leerpaden optioneel te volgen zijn, naar eigen behoefte en
inzicht. Bij de eerder genoemde oproep is bij veel leerpaden aangegeven dat deze verplicht zouden
moeten zijn, maar hier is uiteindelijk niet voor gekozen omdat het er teveel werden. ZorgBrug stelt er
net zoals voorheen maar een paar verplicht:
Welk leerpad is verplicht?
Medicatieveiligheid en medicatieverificatie TZ
Parenteralia klaarmaken en toedienen TZ
Rekenen: Parenteralia en infusie BN
Rekenen basiskennis BN
Klinisch redeneren
Privacy (titel maken we later bekend)
Reanimatie voor volwassenen TZ
Reanimatie voor volwassenen ZH
Ontruiming en communicatie ZH
Zorgvragers veilig verplaatsen

Voor wie?
TT
TT
TT, diabetes, VS
TT, diabetes, VS
Alle zorgverleners
Alle medewerkers
Alle medewerkers die primair in de 1e lijn
werken
Alle medewerkers die primair in het ziekenhuis
werken
Alle medewerkers
TT, DeWis

Tabel 1: Overzicht verplichte leerpaden

Voor een aantal leerpaden is naast een digitale toets ook een praktijkles/-toets nodig, denk
bijvoorbeeld aan Reanimatie. Ook dit zullen we in LearnLinq gaan inrichten. Je schrijft je dan via
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LearnLinq in op een bepaalde sessie in plaats van via een datumprikker, en ook het aftekenen
gebeurt via LearnLinq. Op dit moment zijn we deze momenten nog aan het plannen dus zie je die
echter niet. Wanneer je je wel kunt inschrijven zullen we je op de hoogte stellen.
Hoe log ik in bij LearnLinq?
Vanaf 1 februari kun je inloggen in LearnLinq via https://zorgbrug.learnlinq.com. Je gebruikersnaam
is gelijk aan je zakelijke e-mailadres. Als je voor het eerst wilt inloggen klik je op de knop
‘Wachtwoord vergeten’. Je krijgt dan een e-mail waarmee je zelf een nieuw wachtwoord kan kiezen.
Wanneer heb je een digitale toets behaald?
Alle leerpaden worden afgesloten met een digitale toets. Deze toets bestaat uit een aantal vragen,
die voor iedereen random worden gekozen uit een grote stapel vragen. Iedereen krijgt dus een
andere toets. Heb je meer dan 80% van de vragen goed, dan ben je geslaagd. Heb je minder dan 80%
goed, dan heb je de toets nog niet behaald en moet je een herkansing doen. Het is mogelijk om 2
herkansingen te doen, daarna blokkeert het leerpad. Als dat gebeurt, meldt het dan bij je
leidinggevende. Samen gaan jullie dan bespreken waarom het behalen niet lukt, en hoe ervoor
gezorgd kan worden dat het wél gaat lukken. Je leidinggevende zet het leerpad daarna weer voor je
open.
Wat gebeurt er met resultaten die in Landsteiner zijn behaald?
In de laatste week van januari zullen we alle positieve resultaten die in de laatste 5 jaar in
Landsteiner zijn behaald importeren in LearnLinq. Dit wordt een enorme klus, dus mogelijk is dit nog
niet gelijk op 1 februari voor iedereen afgerond. Zie je na 1 maart nog steeds jouw oude resultaten
niet terug? Trek dan even aan de bel bij Cora Kühnen.
Accreditatiepunten
Voor de meeste leerpaden krijgen verpleegkundigen accreditatiepunten bij het positief afsluiten van
de toets. Die accreditatiepunten worden automatisch in je Kwaliteitsregister bijgeschreven, mits je
via ZorgBrug lid bent van de V&VN.
Helaas geldt dit niet voor verpleegkundig specialisten. De meeste leerpaden zijn niet geaccrediteerd
voor VS-en. Onze collega Bernadette Mensch is betrokken bij een project bij de leverancier om hier
verandering in aan te brengen.
Vergoeding tijd
Het volgen van leerpaden valt (soms gedeeltelijk) onder werktijd. Dit staat beschreven in de
‘Uitvoeringsregeling vergoeding opleiding’. Als het leerpad bijdraagt aan opname in het
kwaliteitsregister mag de helft van de tijd tot 16 uur in werktijd worden gedaan. Als het leerpad moet
worden gedaan in opdracht van ZorgBrug, dan valt dat volledig binnen ZorgBrug tijd. Dit geldt voor
de leerpaden die verplicht worden gesteld, zoals in tabel 1 benoemd.
Jaargesprek
De resultaten zullen besproken worden tijdens de jaargesprekken. Dan wordt samen bekeken of je
nog op koers ligt om bevoegd en bekwaam te blijven voor je vak, en of er misschien ergens extra
aandacht nodig is.
Hoeveel accreditatiepunten moet ik eigenlijk halen?
Naast de herregistratie die iedere 5 jaar nodig is voor het BIG-register, is ook iedere 5 jaar
herregistratie in het Kwaliteitsregister van de V&VN nodig. Daarvoor moet je gedurende die 5 jaar als
verpleegkundige minimaal 184 punten nodig, waarvan 80 uit geaccrediteerde scholingen en de rest
uit overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).
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Vragen?
LearnLinq wordt beheerd door Cora Kühnen en Sandra van Roermund, dus je kunt bij hen terecht
met vragen of opmerkingen.
Heb je tijdens het maken van een toets een vraag of opmerking over een vraag? Meldt dit dan ín
LearnLinq. Je kan dit doen door naast de vraag op het
icoon te klikken. Zo wordt duidelijk over
welke vraag het gaat, want een vraag bij de beheerder stellen over bijvoorbeeld Vraag 7 heeft geen
zin omdat de vragen voor iedereen anders zijn.
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