
CUMULUS 
De scholing van de toekomst is nu begonnen 



Persoonlijke scholingsapplicatie

Cumulus is een persoonlijke scholingsapplicatie met een hoog gebruiksgemak. 
Achter de eenvoudig te gebruiken tool gaat een geavanceerd artificial 
intelligence-systeem schuil. 

Cumulus schoolt de gebruiker en leert van de gebruiker. Het systeem selecteert de 
vervolgvragen en leerstof op basis van de gegeven antwoorden. 
Zo heeft iedereen zijn eigen ‘Cumulus-docent’.

Cumulus is een uitkomst voor de scholing van 
medewerkers in apotheken, zorginstellingen 
en ziekenhuizen, maar ook ideaal voor scholing 
in andere sectoren.

Kennisstapeling
Cumulus bouwt aan kennisstapeling door elke week een korte scholing van enkele 
minuten aan te bieden.

Scholing bestaat uit drie stappen gericht op kennisniveau: 

Daarnaast zijn vaardigheden en competenties van belang: evalueren, analyseren en creëren.
Door heel bewust te bouwen aan kennisstapeling met Cumulus wordt voor iedereen een 
fundament gelegd om tot competenties te komen.

Traditionele medicatiescholing voor zorgmedewerkers / apothekersassistenten is meer gericht 
op algemene farmaceutische kennis. E-learning is al een verbetering, maar echt maatwerk 
ontbreekt. Voor de één zijn de vragen te moeilijk, voor de ander te makkelijk. 

Of de scholing ook daadwerkelijk tot verbetering leidt, tot minder medicatiefouten, is boven-
dien meestal onduidelijk. Cumulus is ook daarom een mooie aanvulling op de bestaande 
scholingsmogelijkheden.  

ONTHOUDEN                  BEGRIJPEN               TOEPASSEN



Altijd bij de hand
Deze applicatie is zo opgesteld, dat je altijd en overal ‘even’ naar je nieuwe 
vragen kunt kijken. Thuis, in het openbaar vervoer, in je pauze of onderweg.

Individuele kennisbevordering
Cumulus is online en 24/7 actief. De deelnemer kan zelf bepalen wanneer hij de scholing 
volgt. Een onbeperkt aantal deelnemers kan tegelijk actief zijn. Naast algemene (farmaceuti-
sche) vragen zijn ook specifieke vragen die betrekking hebben op de werkomstandigheden 
van de individuele deelnemer mogelijk in eigen werksetting. 

Op jou afgestemd
Op basis van de antwoorden krijgt de deelnemer de volgende keer vragen die makkelijker of 
juist moeilijker zijn. Elke deelnemer wordt getraind op zijn individuele niveau en krijgt vra-
gen passend bij zijn behoefte.

Cumulus is veel meer dan een toetsingsinstrument. 
Cumulus geeft uitleg en tips op maat en bevordert 
de individuele kennisbevordering.

BENIEUWD?
SCAN DE QR EN VOLG DE INSTRUCTIE



Vragen
Per deelnemer is er sprake van specifieke functies en bijbehorende 
aandachtsgebieden. Door die te benoemen, kiest Cumulus automatisch 
vragen uit de juiste vragensets. 
Vragen zijn zowel algemeen van aard, over bijvoorbeeld ziektebeelden 
en geneesmiddelen, maar kunnen ook specifiek gaan over de werkwijze 
binnen een bepaalde organisatie. Er zijn ook open vragen ter inventarisatie. 
Ook kan gepeild worden in welke mate iemand het wel of niet eens is 
met een stelling. De vragen ter inventarisatie kunnen weer gebruikt 
worden om o.a. nieuwe vragen toe te voegen, waarmee er dus een 
feedbackloop ter verbetering van de kwaliteit ook is geïntegreerd.

Recente ontwikkelingen kunnen snel ingevoerd worden en al na een week 
getoetst worden. Een leidinggevende kan de extra vraag zelf toevoegen.

Het stapelen van vragenlijsten en daardoor eens in de paar weken Cumulus 
gebruiken, is niet mogelijk. Na enkele dagen vervallen de vragen. Elke week 
is er een nieuw scholingsmoment. 

Herhaling en vernieuwing
Vragen zijn een combinatie van herhaling en vernieuwing. Nieuwe medewerkers 
kunnen de eerste weken ook sneller geschoold worden, bijvoorbeeld dagelijks.
Is een vraag fout beantwoord, dan volgt een tip en is er een tweede mogelijkheid 
om de vraag te beantwoorden. Zowel bij goede als bij foute antwoorden volgt uitleg 
van het juiste antwoord. 

Afkijken is er niet bij. Collega’s krijgen niet dezelfde vragen op het hetzelfde 
moment. Bovendien wisselt de volgorde van de antwoorden.

Antwoorden
Niet alleen de deelnemer, ook de leidinggevende heeft inzage in de resulta-
ten. De leidinggevende ziet waar de lacunes zitten en kan daarop acteren.

De antwoorden geven inzicht in:
• het niveau en de ontwikkeling van de medewerker per specifiek aan-

dachtsgebied;
• het niveau van het team op een specifiek gebied;
• inzicht in kennis op procesniveau;
• inzicht in de kennis van een nieuwe medewerker (hij is bevoegd, maar is hij daarmee 

ook bekwaam?).

De individuele deelnemer krijgt dezelfde inzichten en wordt medeverantwoordelijk voor 
zijn eigen kennisniveau.
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Uniek

Cumulus is een persoonlijke scholingsapplicatie met een hoog gebruiksgemak. 

Hieronder de belangrijkste zaken van Cumulus op een rij:

• Scholing op maat, gericht op het niveau van de individuele deelnemer.

• Scholing op eigen, specifieke en/of lokale (werk)processen.

• Korte en continue scholing voor alle medewerkers. 

• Leidinggevende kan eenvoudig actuele vragen toevoegen en toetsen.  

En daarmee snel inspelen op nieuwe afspraken.

• Continu overzicht van de resultaten, zowel op individueel-, groeps- en  

locatieniveau als op onderwerp en procesniveau.

• Elke deelnemer krijgt inzicht in de eigen score per onderwerp en/of proces  

en daarmee ook verantwoordelijkheid voor verdieping naar een hoger niveau.

Op elk device 

Cumulus is als ‘applicatie’ te openen op alle devices.

Dus op computer, tablet en telefoon.
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UPLUS

Ons land heeft haar zorgprofessionals hard nodig. De zorgvraag wordt steeds uitdagender, 

het zorglandschap is continu in verandering. Er wordt veel gevraagd van het huidige 

personeel in de zorg. Ook met betrekking tot de farmaceutische zorg.

UPLUS is een landelijke netwerkorganisatie waarin meerdere zorgverleners samenwerken. 

Door haar ruime ervaring binnen zorginstellingen ziet UPLUS kansen voor het ontzorgen 

van zorgprofessionals.

UPLUS neemt initiatieven én biedt producten aan om de invulling van de farmaceutische 

zorg te optimaliseren. Eén van deze producten is de Cumulus scholingsapplicatie.

“Wolk Academie levert voor UPLUS een belangrijke bijdrage door waardecreatie 

vanuit dataonderzoek en opleidingen. Dat komt onze specialistische dienstverlening 

aan cliënten van zorginstellingen ten goede. Diepgaande kennis gebaseerd op een 

wetenschappelijk fundament vormt in de farmaceutische zorg een belangrijk 

onderdeel van de kwaliteit van ons bedrijf en haar medewerkers.”

Pieter Völker, algemeen directeur UPLUS

Onze kernwaarden

Meer informatie?
UPLUS Zorgdiensten BV
Veengang 21
8431 NJ  Oosterwolde

cumulus@uplus.nl

DESKUNDIG

INNOVATIEF PARTNERSHIP

DUURZAAM LOKAAL

Wolk Academie
Cumulus is ontwikkeld door Wolk Academie om 
beter kennis te delen in de farmaceutische keten.


