
	

Vanuit de praktijk voor de praktijk
In samenwerking met deskundigen uit de Cure & Care 

praktijk heeft The Competence Group deze unieke 

e-learning ontwikkeld. Hierin wordt eerst uitgebreid 

aandacht besteed aan de theorie met voorbeelden en 

oefeningen, gevolgd door toetsing. Kortom een training 

vanuit de praktijk voor 

de praktijk. 

De onderdelen die in 

de training behandeld 

worden zijn:

• grootheden &  

 eenheden

• bereiden

• toedienen

• doseringen

• infuussnelheden

• zuurstofcilinders

Generieke maatwerkoplossing
De training ‘Rekenen in de Zorg’ vormt een praktische 

exponent van ons e-learning aanbod. Onze e-learning 

kenmerkt zich door groot beheer- en onderhoudsgemak 

en de trainingen zijn eenvoudig te integreren in ons 

SMART Learning Management Systeem ‘TCG-Academy’ 

en andere leerportalen. Hierdoor kan de e-learning 

ook als onderdeel van een intelligent leerpad worden 

aangeboden.

Rekenen in de Zorg heeft continue aandacht nodig. Verpleegkundigen dienen dagelijks 
medicatie toe en moeten daarbij over een goede rekenvaardigheid beschikken. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het oplossen en verdunnen van medicatie, het instellen van de druppelsnelheid 
van een infuus en het berekenen van doseringen. Allemaal onderwerpen die in de e-learning 
‘Rekenen in de Zorg’ worden behandeld. 

Bij een intelligent leerpad wordt bijvoorbeeld een post-

assessment aan een theoretische training gekoppeld. 

De resultaten van de verschillende onderdelen worden 

in het systeem vastgelegd en kunnen beschikbaar 

worden gesteld aan de cursist, praktijkbegeleider, 

docent en/of management.

De inhoud van de  

e-learning wordt vanaf 

een centrale plaats 

actueel gehouden, 

terwijl de cursist de 

training continu als 

naslag kan gebruiken 

en/of deze periodiek 

in het kader van 

permanente scholing 

krijgt aangeboden.

Opleiden vanaf € 1,- per persoon
De kosten voor deze e-learning ‘Rekenen in de Zorg’ 

zijn zeer laag. TCG is door de samenwerking met 

deskundigen, haar ervaring in en de betrokkenheid 

met de zorgsector in staat om deze e-learning aan 

grote groepen cursisten aan te bieden vanaf € 1,- per 

persoon. Continue scholing van verpleegkundigen is 

dus eenvoudig te realiseren!

TCG E-learning

E-learning Rekenen in de Zorg



De e-learning begint met uitleg over algemene principes 

in het rekenen met grootheden en eenheden.

De uitleg over rekenen, bevat elementen uit de 

dagelijkse praktijk.

Aan de hand van voorbeelden worden algemene 

formules duidelijk gemaakt.

De e-learning module bevat zeer veel oefeningen en 

mogelijkheden tot toetsing.

De voordelen van deze e-learning
Met e-learning zijn leren en werken eenvoudig te inte-

greren en kan men op snelle wijze kennis verbreden en 

verdiepen. E-learning is altijd en overal beschikbaar en 

up-to-date. De e-learning ‘Rekenen in de Zorg’ heeft 

een gebruiksvriendelijke navigatie, is interactief, het 

maakt de rekenvaardigheid meetbaar en is door de lage 

kosten goed betaalbaar.

‘Rekenen in de Zorg’ is dus bruikbaar en beschikbaar 

voor elke organisatie. 
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