Oefen met
Rekenjebeter!

Verpleegkundig rekenen
verankerd in uw organisatie

Van de druppelsnelheid van een infuus tot het klaarmaken van een injectie het maken van berekeningen om de hoeveelheid medicijnen voor een patiënt
te bepalen is onlosmakelijk verbonden met uw dagelijkse praktijk. En niet te
vergeten cruciaal voor het welzijn van uw patiënt of cliënt. Zorg daarom dat
het verpleegkundig rekenen verankerd zit in uw organisatie en faciliteer uw
verpleegkundig personeel in het oefenen van hun rekenvaardigheid!

Vergroot het slagingspercentage met de combinatie
van oefenen en toetsen
Een goede voorbereiding is immers het halve werk!
Wij bieden met Rekenjebeter en de online Toets Verpleegkundig Rekenen (TVR) een compleet aanbod voor
verpleegkundigen. Online oefenen wanneer het uw personeel het beste uitkomt. De verpleegkundige
rekenvaardigheid van uw personeel kunt u met Rekenjebeter op een makkelijke manier op niveau brengen
en houden.
Met het afnemen van de Toets Verpleegkundig Rekenen borgt u de kwaliteit en zorgvuldigheid van uw
personeel. De toets meet de verpleegkundig rekenvaardigheid op mbo-niveau 4 en op hbo-v niveau 5. Met het
behalen van de Toets Verpleegkundig Rekenen is uw verpleegkundig personeel aantoonbaar bekwaam.

Werk met vaardig personeel
• Borgen van kwaliteit en zorgvuldigheid
• Laat de buitenwereld zien dat de rekenkundige kennis van hoog niveau is en up to date
• Risico reductie: u wilt zeker weten dat de patiënten in uw ziekenhuis de juiste hoeveelheid medicijnen
krijgen en dat u er als werkgever alles aan gedaan hebt om dat te faciliteren
• De toets is adaptief en digitaal: zo krijgt iedere deelnemer een toets op maat op het meest geschikte
moment

De beste voorbereiding: oefenen en toetsen
• Compleet aanbod: met Rekenjebeter op eenvoudige wijze de verpleegkundige
rekenvaardigheid op niveau brengen en houden
• Vergroot het slagingspercentage: online oefenen waar en wanneer dat het beste
uitkomt met toegankelijke oefentoetsen in een online game
• Combineer oefenen en examen en ontvang een interessant aanbod

Heeft u interesse?
Vraag uw offerte aan bij Alieke
Ook voor meer informatie of vragen kunt u bij Alieke terecht. Zij helpt u graag.
Alieke Vreeman, Accountbureau.
Telefoon (026) 352 78 12 of via mail citoconsult@cito.nl
Kijk voor meer informatie ook op cito.nl/verpleegkundigrekenen
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Wij zijn Cito

Cito is dé toetsprofessional van Nederland. Gedreven werken we al sinds 1968 vanuit onze maatschappelijke
missie ‘gelijke kansen voor iedereen’. Dagelijks bundelen onze 500 medewerkers hun krachten met ruim
2000 (onderwijs)professionals om de talenten en mogelijkheden van leerlingen en werknemers te volgen en
te meten. Jaarlijks ontwikkelen we zo’n 500 toetsen en examens. Ook zetten we onze expertise graag in voor
trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling. Dit doen we voor onderwijs, bedrijven en overheden.

