Instructie examenplanning


https://medivus.remindobooking.com/register
Registreer voor een examen - Kies (stap 1 van 3)
- Selecteer een examencategorie: Let goed op dat je de juiste categorie kiest.
- Examen
- Herkansing Voor de herkansingen uitsluitend de examens met als aanduiding HERKANSING.
- Selecteer een examen: “maak een keuze uit de beschikbare examens”
Zorg ervoor dat je de juiste examens kiest die onder jouw opleiding vallen.
OVERZICHT EXAMENS
HZW

VIG

VPK

NL2 F Lezen/Luisteren

⋎

⋎

NL2F Schrijven

⋎

⋎

NL2F Spreken/Gesprekken voeren

⋎

⋎

Rekenen 2F

⋎

⋎

NL 3F Lezen/Luisteren

Keuzedeel

Keuzedeel

⋎

NL3F Schrijven

Keuzedeel

Keuzedeel

⋎

NL3F Spreken/Gesprekken voeren

Keuzedeel

Keuzedeel

⋎

Rekenen 3F

⋎

Engels B1 Lezen/Luisteren

Keuzedeel

Keuzedeel

⋎

Engels A2 Schrijven

Keuzedeel

Keuzedeel

⋎

Engels A2 Spreken/Gesprek voeren

Keuzedeel

Keuzedeel

⋎

Burgerschap

⋎

⋎

⋎

Loopbaan

⋎

⋎

⋎

Verantwoordingsverslag
Helpende Zorg en Welzijn - Examen DV-B1-K1-W1 Bereidt
werkzaamheden voor en stemt af (werkplanning)
Verzorgende IG - Examen VZ-B1-K1-W3 Stelt (mede) het zorgplan
op (verantwoording van zorgplan)
Verzorgende IG - Examen VZ-B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
(verantwoordingsverslag)
Verzorgende IG - Examen VZ-B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies
en instructie(verantwoordingsverslag)
Verzorgende IG - Examen VZ-P1-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht
op zelf- en samenredzaamheid (verantwoordingsverslag) VVT
Verzorgende IG - Examen VZ-P2-K1-W2 Communiceert met en
begeleidt doelgroepen in de GHZ (verantwoordingsverslag) GHZ
Verzorgende IG - Examen VZ-P3-K1-W2 Begeleidt een groep
zorgvragers en naastbetrokkenen (verantwoordingsverslag) GGZ
Verzorgende IG - Examen VZ-P4-K1-W2 Biedt zorg aan moeder en
kind (verantwoordingsverslag) Kraamzorg
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⋎
⋎
⋎
⋎
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Profiel
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Verpleegkundige - Examen VP-B1-K1-W10 Evalueert en legt de
verpleegkundige zorg vast (beroepsproduct)
Verpleegkundige - Examen VP-B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op
(verantwoording van verpleegplan)
Verpleegkundige - Examen VP-B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies
en instructie (verantwoordingsverslag)
Verpleegkundige - Examen VP-B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
(verantwoordingsverslag)
Verpleegkundige - Examen VP-P2-K1-W2 Werkt verbindend samen
met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
(verantwoordingsverslag)

⋎
⋎
⋎
⋎

⋎

- Selecteer een toetslocatie
- Kies een datum: “na het kiezen van een datum verschijnt onderin het scherm een tijd”
- Kies een tijd
Registreer voor een examen - Persoonlijke gegevens (stap 2 van 3)
- Vul je Persoonlijke gegevens en Contactinformatie in.
Alle informatie die je hier invult wordt gebruikt om een profiel aan te maken. Je kunt dit
profiel later gebruiken om je te registreren voor alle andere examens die beschikbaar zijn via
https://medivus.remindobooking.com.
- Let op: velden met een * zijn verplicht
- Bekijk de Algemene voorwaarden en klik bij akkoord op “Ga verder”
Registreer voor een examen – Betalen (stap 3 van 3)
- In dit scherm kan je ter controle nagaan of je het juiste examen hebt gekozen.
- Kies ́bevestiging boeking ́ om je inschrijving te voltooien.
- Na het voltooien verschijnt er een balk met: ´maak nog een boeking aan´.
- Je ontvangt van iedere boeking een bevestigingsmail. Bewaar deze goed! In deze mail
staan onderin je gebruikersnaam en wachtwoord die je nodig hebt om je andere
examenvakken in te plannen via https://medivus.remindobooking.com.
- Heb je geen mail ontvangen, neem dan contact met ons op.
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