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Dit is een verkorte handleiding. Voor de leesbaarheid zijn daarom niet alle bijlagen toegevoegd.
Uitgebreidere toelichting is beschikbaar op Learn. Deze is voor studenten toegankelijk. De student
kan deze met de werkbegeleider doorlopen.
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INLEIDING
Je hebt in de afgelopen cursussen een belangrijke basis gelegd voor praktijkleren 2. In deze cursus staat
de rol van zorgverlener centraal. Het gaat over het verpleegkundig handelen waarbij je het klinisch
redeneren en de inzet van EBP toepast. Je richt je op het versterken van zelfmanagement ter behoud of
verbetering van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven.
De cursussen in het tweede jaar zijn geformuleerd in leeruitkomsten. Dat wil zeggen dat het voor jou
vooraf duidelijk is wat de leeropbrengst moet zijn van de cursus. Het beoordelingskader (rubric of
beoordelingsformulier) geeft daarbij aan wat het gewenste niveau moet zijn en wat en hoe er dan
getoetst wordt. De leeractiviteiten in deze cursus, die je deels zelf gaat formuleren, zijn ingericht op het
behalen van de leeruitkomsten.
Praktijkleren 2 is gericht op handelen en toepassen van de kennis en vaardigheden. Je hebt veel contact
met zorgvragers en verleent hulp/zorg/begeleiding bij de ondersteuningsvragen afgestemd op het
behandelplan/verpleegplan. Je werkt en leert samen met andere professionals aan optimale kwaliteit
van zorg. Je reflecteert voortdurend en methodisch op je eigen handelen in de samenwerking met de
zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische
aspecten van je keuzes en beslissingen. Je werkt onder supervisie van een HBO-verpleegkundige.
In iedere cursus van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Verpleegkunde staan
leeruitkomsten centraal die voortkomen uit competenties (C) met de daarbij behorende leerdoelen.
Deze competenties volgens de CanMEDS - ordening en de leerdoelen vanuit de kernbegrippen komen
rechtstreeks uit het Bachelor of Nursing 2020 opleidingsprofiel (2016). Je richt je in deze stage op de
volgende kernbegrippen en CanMEDS rollen (tabel 1).
De leeruitkomsten zijn geoperationaliseerd in leerdoelen (LD) . Voor alle leerdoelen geldt de niveau-eis
2: “Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke
context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze”

Tabel 1 CanMEDSrollen en kernbegrippen
CanMEDSrollen
Zorgverlener

Communicator
De samenwerkingspartner
De reflectieve EBP professional

Gezondheidsbevorderaar
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Kernbegrippen
Klinisch redeneren
Uitvoeren van zorg
Zelfmanagement versterken
Indiceren van zorg
Persoonsgerichte communicatie
Inzet informatie- en communicatietechnologie
Professionele relatie
Multi-professioneel samenwerken
Onderzoekend vermogen
Inzet EBP
Professionele reflectie
Morele sensitiviteit
Preventiegericht analyseren

3

STUDIEBELASTING
Deze module omvat 15 ECTS (420 uur). Per week moet je rekenen op globaal 40 uur
studiebelasting. Een groot deel hiervan breng je door op je stageplaats waar je betrokken bent bij de
uitvoering van de zorg (320 uur). De rest van de tijd gebruik je om je praktijkleerplan te schrijven en
verslag te doen van je leeractiviteiten.
Studenten uit het gecombineerde traject volgen gedurende vijf weken een kraamstage en gedurende vijf
weken een stage in een klinische setting. Samen omvat dit ook 15 ECTS (420 uur).

BEGELEIDING
Tijdens de stage krijg je een werkbegeleider1 vanuit de stageorganisatie toegewezen. Deze
werkbegeleider is jouw aanspreekpersoon en ondersteunt je tijdens de stage ten aanzien van je
leerproces en praktische en organisatorische zaken. Omdat de uitvoering van de begeleiding in de
praktijk per stageorganisatie op maat wordt gegeven kan deze per organisatie verschillen.
Via On Stage hoor je wie je begeleidend docent vanuit de HZ zal zijn tijdens je stage. Deze docent is
tevens (meestal) de contactpersoon voor de organisatie waar je stage loopt. De docent begeleidt het
hele stageproces. De begeleiding kan zowel indirect (via de mail) als direct in de praktijk zijn. Tijdens de
praktijkleerperiode zal de docent één keer de stageplaats bezoeken. Wanneer dit niet mogelijk is,
bijvoorbeeld bij een stageplaats buiten de regio, kan er door de student een skype- of telefonisch
gesprek georganiseerd worden. Wanneer je stage niet “lekker” loopt, dien je altijd contact op te nemen
met je werkbegeleider en je docent.

Wanneer je student bent van het gecombineerde traject werk je gedurende twee keer vijf weken aan je
leerproces en heb je te maken met verschillende praktische en organisatorische voorwaarden. Onder het
kopje "Opbouw praktijkleren" staan tips bij het opstellen van het praktijkleerplan. Mocht je er niet uit
komen hoe je precies aan je leerproces kunt werken, neem dan zelf het initiatief om contact op te nemen
met je stagedocent om dit te bespreken.

1

de meest voorkomende term is werkbegeleider. In sommige instellingen wordt ook de term praktijkbegeleider gebruikt.
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LEERUITKOMSTEN
Je werkt tijdens deze praktijkleerperiode aan twee leeruitkomsten: Professioneel zorg verlenen en
Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten. Voor alle leeruitkomsten geldt de
niveau-eis 2: “Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk
overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en invalshoeken, met beperkt
aangereikte werkwijze”. De relatie tussen de leeruitkomsten, leerdoelen en de CanMEDs rollen wordt in
het overzicht nader toegelicht in “Leeruitkomsten, leerdoelen en CanMEDSrollen” (op de Learnpagina
terug te vinden).

Leeruitkomst 7.1 Professioneel Zorgverlenen (10 EC)

Leeruitkomst 7. 2 Bevorderen van gezond gedrag in
samenwerking met de keten (5EC)
7.1.1 Je verleent binnen een redelijk overzichtelijke context 7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het bevorderen van
de complete zorg, gerelateerd aan de patiëntproblemen van gezond gedrag, bij één patiënt. Je gebruikt daarbij de eerste drie
de zorgvrager. Je handelt op een methodische en vaardige stappen van Intervention Mapping: Je laat zien dat je een
wijze. Je onderbouwt je handelen, waarbij je gebruik maakt gezondheidskundige analyse kunt maken, het TBP/ASE-model
van de stappen van het klinisch redeneren.
kunt toepassen op de situatie van de patiënt en tot een voorstel
voor een gezondheidskundige interventie kunt komen, passend
7.1.2 Je bevordert het zelfmanagement van de zorgvrager. bij de situatie van de zorgvrager.
Je past tijdens de zorgverlening de benodigde kennis en
vaardigheden toe. Je maakt hierbij gebruik van EBP.
7.2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg (in de keten)2
waarborgt. Je maakt hierbij gebruik van hedendaagse
7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het organiseren van communicatiemiddelen.
de zorg in laag en midden complexe situaties in afstemming
met zorgvragers en andere disciplines.
7.1.4 Je reflecteert voortdurend en methodisch op je eigen
handelen in de samenwerking met de zorgvrager en andere
zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige
en moreel-ethische aspecten van je keuzes en beslissingen.

2

”in de keten” is niet altijd van toepassing, is geen voorwaarde om voldoende/goed toe te kennen.

Praktijkleren leerjaar 2

07-12-2020, versie voor praktijk

5

TOETSING
De toekenning van studiepunten van cursus Praktijkleren 2 vindt plaats door de toetsing van de
integrale leeruitkomsten. Dit betekent dat kennis, vaardigheden en attitude niet als losstaande
onderdelen worden beoordeeld, maar als geheel wordt gezien. Door deze integrale toetsing binnen de
echte beroepssituaties, wordt de beoordeling van professioneel gedrag (attitude) automatisch
meegenomen. De toetsing vindt plaats door middel van een criteriumgericht interview (CGI) op school.
De wijze waarop de leeruitkomsten van Praktijkleren 2 worden getoetst en bijbehorende voorwaarden
staan beschreven in onderstaande tabjes: tussentijds voortgangsadvies, Criteriumgericht interview,
Voorwaarden voor toetsing (CGI).
Onder "Herkansing" vind je een toelichting op het herkansen van Praktijkleren 2.
CU22458V2 Titel: Praktijkleren leerjaar 2

Aantal EC’s:
15

Verplicht: ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: n.v.t
Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t.
Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze stage wordt in blok 7 en blok 8 van het tweede jaar aangeboden. De
competenties van het eerste leerjaar worden verder uitgebouwd. In deze stage staat de rol van zorgverlener centraal.
Het gaat over het verpleegkundig handelen waarbij je het klinisch redeneren en de inzet van EBP toepast, gericht op
versterken van zelfmanagement ter behoud of verbetering van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en
ziekte en kwaliteit van leven. De stage is gericht op handelen en toepassen van de kennis en vaardigheden. Je hebt veel
contact met zorgvragers en verleent hulp/zorg/begeleiding bij hun ondersteuningsvragen afgestemd op het
behandelplan/verpleegplan. Je werkt en leert samen met andere professionals aan optimale kwaliteit van zorg. Het
betreft 10 weken stage. Voor combi-studenten is de 10 weken stage onderverdeeld in een 5 weken kraamstage en 5
weken stage in een klinische setting.
Toets Vorm
Inhoud
Wegi Bodem- Planning
Inzage
Planning Inzage
nr
ngs cijfer toets in
werk (< 10 herkansing herkansing
factor
week
werkdagen in week
in week
na ontvangst
cijfer)
M S A Vorm
Week 16-17 of In overleg
1.
X
Criteriumgerich LD 1.1.3, LD 1.2.3, 100% 5,5
In overleg In overleg
t interview
LD 2.1.3, LD 3.1.3,
LD 4.1.3, LD 4.2.3,
Week 25-26-27LD 5.1.3, LD.
28
6.1.3, LD 7.1.3, LD
7.2.3, LD 9.2.3,
LD 10.1.3, LD
10.2.3, LD 14.1.3
Toets nr.
1
Aantal contacturen
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TUSSENTIJDS VOORTGANGSGESPREK
Als je ongeveer op de helft van je praktijkleerperiode ben, krijg je een voortgangsadvies van de praktijk
over de voortgang en de ontwikkeling van je leerproces.




Je maakt hiervoor aan het begin van je praktijkleerperiode zelf een afspraak met je
werkbegeleider én je begeleidend docent.
Ter voorbereiding op het tussentijdse voortgangsgesprek vul je een 'selfassessment' in van
jouw voortgang (zie mapje op de Learnpagina van deze cursus: 'formulieren bij deze cursus').
Zorg ervoor dat je werkbegeleider vooraf aan het gesprek het formulier 'Voortgangsadvies
praktijkleren 2' ter beschikking heeft en zich op die manier ook kan voorbereiden op het
gesprek.

De voortgang wordt opgemaakt aan de hand van het “Voortgangsadvies praktijkleren 2” (zie bijlage 2).
Het doel is om vast te stellen in hoeverre jouw voorgang voldoende op schema is, om de cursus met een
voldoende af te kunnen ronden. Door middel van feed-up en feed forward krijg je inzicht wat goed gaat
en waaraan en hoe je nog aandacht moet besteden om de leeruitkomsten te kunnen behalen en dus tot
een positieve eindbeoordeling te kunnen komen.
Je upload het definitieve voortgangsadvies na het gesprek in de daarvoor bestemde inleverbox op de
learnpagina (mapje 'inleveren toets').

CRITERIUMGERICHT INTERVIEW
Een criteriumgericht interview (CGI) is een half gestructureerd beoordelingsgesprek, waarin jij zelf
inbreng hebt om te laten zien dat je de gestelde leeruitkomst en bijbehorende competenties beheerst.
Of anders gezegd, je overtuigt de beoordelaar ervan dat je in verschillende beroepssituaties juist hebt
gehandeld, dus competent bent. Tijdens het CGI wordt getoetst in welke mate je de gestelde
competenties (waarop de leeruitkomst gebaseerd is) behorende bij Praktijkleren 2 op niveau 2 beheerst.
Hierbij kijk je naar de gestelde criteria in de rubrics (zie beoordelingsformulier bijlage 3).
Indien mogelijk en haalbaar wordt het eindgesprek in de praktijk, samen met de werkbegeleider en
docent uitgevoerd. Door middel van een CGI met je docent en werkbegeleider wordt je, aan de hand
van jouw ingebrachte dossier en de feedback die de werkbegeleider gaf, bevraagd.
Mocht het niet haalbaar zijn om het gesprek in de praktijk te laten plaatsvinden, dan kan er door de
docent gekozen worden voor een van de twee volgende opties:
1.

2.

Het gesprek vindt op school plaats, eventueel met een tweede docent erbij. Indien het gesprek
met één docent plaatsvindt op school, dan wordt er een (geluids-)opname van het CGI gemaakt
en gearchiveerd op de gebruikelijke wijze.
Het gesprek vindt online plaats via BBB of Teams, samen met de werkbegeleider. In sommige
situaties kan de docent besluiten om een tweede docent te laten aansluiten. Van het online CGI
wordt een opname gemaakt en op de gebruikelijke wijze gearchiveerd). In het geval van online
CGI volg je de instructie die op de Learnpagina staat onder het mapje "CGI's via BBB. Je wordt
hierover tijdig geïnformeerd door je stagedocent.

Voorwaarden voor toetsing
oordat je aan het CGI mag deelnemen, lever je uiterlijk één week voor het geplande CGI een dossier in
bij de begeleidend docent (via HZ Learn, mapje 'inleveren toets' --> CGI). Ook moet je tussentijdse
voortgangsadvies in het betreffende mapje 'tussentijds voortgangsadvies' ingeleverd zijn.
Praktijkleren leerjaar 2
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Het dossier is opgesteld conform het format Dossier Praktijkleren (zie Learnpagina, mapje 'formulieren
bij deze cursus'). Het dossier moet minimaal onderstaande onderdelen bevatten, de check naar
volledigheid wordt door de begeleidend docent voorafgaand aan het CGI vastgesteld en is een
voorwaarde voor deelname. Zie voor nadere informatie " Format dossier Praktijkleren". Het dossier zelf
wordt niet inhoudelijk beoordeeld, maar dient als basis voor het CGI. Het dossier voldoet aan de
minimale vormcriteria (zie Learnpagina).







Inleiding
Verzamelde bewijslast
Verslagen begeleidingsgesprekken
Reflectieverslagen leeruitkomsten
Reflectieverslag persoonlijke leerdoelen
Bijlagen: Praktijkleerplan, Presentielijst praktijkleren 2.

Voor de combistudenten die buiten de reguliere periode stage lopen wordt in samenspraak met de
docent een afspraak gemaakt over het inlevermoment.

HERKANSING
Wanneer er in de tussentijdse voortgangsevaluatie sprake was van onvoldoende voortgang en het CGI
onvoldoende is, dient de student tien weken stage te herkansen en af te sluiten met een CGI. Voor de
studenten van het combi-traject betekent dit laatste, dat het combitraject niet voortgezet kan worden.
Wanneer er in de tussentijdse voortgangsevaluatie voldoende voortgang was, maar het CGI is
onvoldoende, dan wordt er op maat gekeken of de student vijf weken of tien weken moet herkansen,
of alleen het CGI moet herkansen. Het besluit wordt genomen door de stagedocent in samenspraak
met eventueel de studieloopbaancoach van de student en/of de stagecoördinator. De inhoudelijke
uitwerking van het dossier praktijkleren 2 wordt meegenomen in dit besluit.
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OPBOUW PRAKTIJKLEREN
VOORBEREIDING, UITVOER EN EVALUATIE
Deze praktijkleerperiode ga je de competenties waaraan je op school gewerkt hebt in de praktijk
toepassen. Kernbegrippen uit eerdere jaren komen terug, er vindt een verdieping plaats waarbij de
complexiteit van de context toeneemt. Naast de beroepscompetenties werk je ook aan je persoonlijke
leerdoelen. Hoe je dat kunt aanpakken, staat in de onderstaande mapjes beschreven. We volgen
hiermee de stappen van de competentiecyclus (zie afbeelding hieronder).

STAP 1 ORIËNTEREN
Oriëntatie op de praktijkleerplaats
Je oriënteert je vooraf aan de praktijkleerperiode op de praktijkleerplaats. Oriënteer je globaal op jouw
praktijkleerplaats, door bijvoorbeeld de website van de organisatie te bekijken en achterliggende
theorie passend bij de instelling en de doelgroep te lezen.
Bereid je vijf vragen voor die je in de eerste week van je praktijkleerperiode beantwoord wil hebben.
Je verwerkt deze voorbereiding in de inleiding van je dossier.
Tevens maak je een afspraak met je begeleidend docent ter kennismaking.
Oriëntatie op praktijkleerplan (vooraf aan praktijkleerperiode)
Het praktijkleerplan (format bijlage 1) is een hulpmiddel om je tijdens je leerproces te ondersteunen.
Hierin staan de leeruitkomsten en leerdoelen waar je in Praktijkleren 2 aan werkt. Om je te
ondersteunen bij het behalen van de leeruitkomsten van deze praktijkleerperiode, formuleer je een
aantal leervragen die je tot leeractiviteiten aanzetten: wat ga je doen om de leervraag te kunnen
beantwoorden? Je zult meerdere activiteiten moeten ondernemen om aan de leeruitkomsten te kunnen
werken.
De leerresultaten zijn de uitwerking van je activiteiten, je "bewijsmateriaal". Je kunt gebruik maken van
een logboek, dat je dagelijks bijhoudt. Het is voor jezelf van belang om jouw leerproces goed vast te
leggen: je kunt de leerresultaten gebruiken als input voor je tussentijdse begeleidingsgesprekken,
reflectieverslagen en in je verantwoordingsdocument ter voorbereiding op je CGI.
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Persoonlijke leerdoelen
Je formuleert minimaal twee persoonlijke leerdoelen (SMART) en de bijbehorende activiteiten.
Neem de persoonlijke leerdoelen op in jouw praktijkleerplan. Dit mogen ook persoonlijk leerdoelen zijn
uit voorgaande jaren waar je dit jaar aan verder wilt werken.
Tijdens de begeleidingsgesprekken en het CGI breng je de ontwikkeling van jouw persoonlijke
leerdoelen ter sprake, in relatie tot je beroepscompetentie ontwikkeling.

STAP 2 PLANNEN
Het praktijkleren begint met een kennismakingsgesprek met jouw werkbegeleider. In de eerste week
van je praktijkleerperiode kun je bespreken of de ideeën die je hebt over de activiteiten en planning
voor het uitvoeren van de leervragen, haalbaar zijn op je praktijkleerplaats. Je gaat dit beschrijven en
plannen in je Praktijkleerplan (PLP), zie stap 1.
Beschrijf bij de leervragen welke activiteiten je gaat ondernemen om de leerdoelen te behalen en hoe je
het resultaat van je leeractiviteit vastlegt, met andere woorden: op welke wijze ga je het “bewijs”
verzamelen en vastleggen. Houd hierbij steeds voor ogen dat de uitwerking van je leervragen en de
bijbehorende activiteiten input zijn voor je dossier en CGI. Daarnaast vermeld je in de kolom “Planning”
wanneer je de leeractiviteit gaat uitvoeren (maak hier samen met je werkbegeleider een inschatting
van). Het is een dynamisch plan, het kan zijn dat je tussentijds je PLP bij moet stellen.
Bespreek je PLP aan het einde van de eerste week op haalbaarheid met je werkbegeleider. Je mag je PLP
ter feedback voorleggen aan je begeleidend docent
Tip voor combi-studenten: maak gebruik van de TIPS! (zie formulieren bij deze cursus)

STAP 3 UITVOER VAN ACTIVITEITEN
Je voert de leeractiviteiten uit volgens jouw opgestelde praktijkleerplan. Betrek je werkbegeleider bij de
uitvoering van je praktijkleerplan, zij geven jou feedback op de uitvoering. Leg deze feedback goed vast
in je dossier, zodat je dit als input kunt gebruiken voor je reflectieverslagen, bewijsmateriaal en ter
voorbereiding op je CGI. Wat betreft het participeren in de uitvoering van de zorg geldt dat je in principe
alles mag doen wat in de voorgaande cursussen is behandeld.
TIP: Laat het bewijsmateriaal als het "klaar" is, gelijk lezen door je werkbegeleider. Vraag om een paraaf
bij dit bewijsstuk. Dit scheelt tijd bij de afronding van je dossier.

STAP 4 EVALUEREN VAN ZORG
Tijdens de gehele praktijkleerperiode zijn er momenten van evaluatie. De praktijkleerperiode wordt
afgesloten met een beoordeling
Tussentijdse evaluatiemomenten
Tijdens je praktijkleerperiode vraag je regelmatig feedback op je handelen. Ook vinden er minimaal zes
begeleidingsgesprekken met de werkbegeleider plaats, waarbij de docent minimaal éénmaal aanwezig
is. Dit is inclusief het tussentijdse voortgangsadvies, bij voorkeur is je docent hierbij aanwezig. Je maakt
van alle begeleidingsgesprekken een samenvatting (voorzien van paraaf van je werkbegeleider) en
neemt deze op in je dossier.
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Tijdens de begeleidingsgesprekken komt de stand van zaken m.b.t de uitvoering van je praktijkleerplan
ter sprake. Je krijgt feed-up en feed forward, waardoor je eventueel je leeractiviteiten om de
leeruitkomsten van Praktijkleren 2 te behalen, kan aanvullen of bijstellen. Het praktijkleerplan is dus een
dynamisch document!
Beoordeling
Nadat je aan de voorwaardelijke eisen van de toets hebt voldaan (zie ook ‘toetsing’), vindt de toets
plaats in de weken conform afspraken in het UR (zie ook 'toetsing'). Het eindcijfer van Praktijkleren 2
wordt bepaald door het CGI (zie bijlage 3 Beoordelingsformulier CGI).
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BIJLAGE 1 PRAKTIJKLEERPLAN (FORMAT)
Naam student:
Datum:

CanMEDSrollen

Leeruitkomst en kernbegrippen

7.1 Professioneel zorg verlenen
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren;
Indiceren van zorg; Uitvoeren van zorg;
Zelfmanagement versterken; Inzet EBP;
Persoonsgericht communicatie; Coördinatie
van zorg; Professionele reflectie; Morele
sensitiviteit.

Zorgverlener, Communicator, Reflectieve EBP-professional

7.1.1 Je verleent binnen een redelijk
overzichtelijke context de complete zorg,
gerelateerd aan de patiëntproblemen van de
zorgvrager. Je handelt op een methodische en
vaardige wijze. Je onderbouwt je handelen,
waarbij je gebruik maakt van de stappen van
het klinisch redeneren.

Naam werkbegeleider:
(paraaf)
Docent:
Leervragen die aanzetten tot
leeractiviteiten.

Akkoord werkbegeleider

Te ondernemen
leeractiviteiten

Wat zijn je leervragen, op grond
waarvan je leeractiviteiten gaat
ondernemen, waardoor je de
leeruitkomst kan behalen?

Samen met
werkbegeleider bekijken
wat op de locatie waar jij
stage loopt haalbaar is.

Planning
In overleg met
werkbegeleider doen.

Op de learnpagina van
deze cursus staat een
aantal voorbeelden
genoemd, die je kunt
gebruiken ter inspiratie.
Je kunt gebruik maken
van de ‘opdracht
verpleegplan’, om deze
leeruitkomst met meer
diepgang uit te werken
(zie Learn).

7.1.2 Je bevordert het zelfmanagement van de
zorgvrager. Je past tijdens de zorgverlening de
benodigde kennis en vaardigheden toe. Je
maakt hierbij gebruik van EBP.
7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het
organiseren van de zorg in laag en midden
complexe situaties in afstemming met
zorgvragers en andere disciplines.
7.1.4 Je reflecteert voortdurend en methodisch
op je eigen handelen in de samenwerking met
de zorgvrager en andere zorgverleners en
betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en
moreel-ethische aspecten van je keuzes en
beslissingen.

Praktijkleren leerjaar 2
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Bij de uitwerking van
7.2.1 kun je gebruik
maken van de ‘opdracht
Gezond gedrag
bevorderen’(zie Learn).

Zorgverlener, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerkingspartner, Communicator.

7.2 Bevorderen van gezond gedrag in
samenwerking met de keten
Kernbegrippen (BN2020): Preventiegericht
analyseren; Bevorderen gezond gedrag;
Professionele Relatie; Gezamenlijke
besluitvorming; Multidisciplinaire
samenwerking; Continuïteit van zorg; Inzet
informatie- en communicatietechnologie.
7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het
bevorderen van gezond gedrag, bij één patiënt.
Je gebruikt daarbij de eerste drie stappen van
Intervention Mapping: Je laat zien dat je een
gezondheidskundige analyse kunt maken, het
TBP/ASE-model kunt toepassen op de situatie
van de patiënt en tot een voorstel voor een
gezondheidskundige interventie kunt komen,
passend bij de situatie van de patiënt.
7.2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg
(in de keten) waarborgt. Je maakt hierbij
gebruik van hedendaagse
communicatiemiddelen.
Begeleidingsgesprekken (inclusief
tussenevaluatie en eindadvies door
werkbegeleider)

Persoonlijke leerdoelen

Praktijkleren leerjaar 2
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Wat is de stand van zaken
m.b.t je leerproces?
Wat moet jij (nog) doen om
de doelen van je stage te
behalen?

Beschrijf leerdoel

Minimaal zes
begeleidingsgesprekken. Plan de
gesprekken in
overleg met je
werkbegeleider.
Stagedocent is
minimaal één keer
aanwezig (bij
voorkeur
tussenevaluatie).
Maak zo nodig gebruik
van het formulier “Hoe
formuleer ik
persoonlijke leerdoelen”
(zie Learn).

13

BIJLAGE 2 TUSSENTIJDS VOORTGANGSADVIES
Dit formulier wordt gebruikt bij de tussenevaluatie, waarbij gekeken wordt in hoeverre de student ‘op schema’ zit om de cursus met een voldoende af te sluiten. De nadruk ligt op het geven van
feedback (waar staat de student nu), feed-up (waar moet de student naar toewerken?) en feed forward (wat moet/kan de student doen om daar te komen?).

Naam Student:
Datum:

Begeleidende docent (examinator):
Tweede beoordelaar/werkbegeleider:

Leeruitkomst 7.1 Professioneel zorg verlenen
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren; Indiceren van zorg; Uitvoeren van zorg; Zelfmanagement versterken; Inzet EBP; Persoonsgericht communicatie; Coördinatie van zorg; Professionele
reflectie; Morele sensitiviteit. De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 2: Je toont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een
onderwerp vanuit meerdere aspecten en invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze.
*scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik
Onvoldoende
Voldoende
Goed
de score die van toepassing is.

7.1.1 Je verleent binnen een
redelijk overzichtelijke context de
complete zorg, gerelateerd aan
de patiëntproblemen van de
zorgvrager. Je handelt op een
methodische en vaardige wijze.
Je onderbouwt je handelen,
waarbij je gebruik maakt van de
stappen van het klinisch
redeneren.








Je handelt op basis van willekeurige
stappen, zonder inhoudelijke
samenhang en logica (je maakt niet of
onvoldoende gebruik van de stappen
van het klinisch redeneren).
Je neemt een besluit en informeert de
zorgvrager.
Je geeft geen of onvoldoende
onderbouwing bij de keuzes die je
maakt.
Je kennisbasis is onvoldoende






Je handelt vanuit een logische
klinische redenering, werkt in
volgorde de stappen af, en de
verschillende stappen worden
voldoende uitgediept.
Je neemt na elke stap van klinisch
redeneren een besluit in dialoog.
Je onderbouwt gemaakte
besluiten minimaal op basis van
kennis van de zorgvrager en één
van de andere gevraagde
aspecten (zie “goed”).







Je handelt op methodische en logische wijze vanuit een
holistisch mensbeeld, volgens de stappen van het klinisch
redeneren.
De verschillende stappen worden goed uitgediept.
Je neemt continu tussentijds besluiten, in dialoog met de
zorgvrager.
Je onderbouwt en ordent gemaakte besluiten op basis van
o classificatiesystemen
o verpleegkundige modellen
o richtlijnen
o eigen deskundigheid en kennis (anatomie, pathologie,
fysiologie, psychologie en farmacologie)

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de

Onvoldoende

Voldoende

Goed

score in die van toepassing is.

7.1.2 Je bevordert het
zelfmanagement van de zorgvrager.
Je past tijdens de zorgverlening de
benodigde kennis en vaardigheden
toe. Je maakt hierbij gebruik van EBP.






* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de

Je gebruikt geen of geen passende
gesprekstechniek
Je houdt te weinig rekening met de
context van de zorgvrager
Je bevordert nauwelijks het
zelfmanagement van de zorgvrager
Je maakt bij de besluitvorming
gebruik van slechts één van de
pijlers van EBP, of de besluitvorming
is niet te relateren aan de EBPmethodiek

Onvoldoende





Je voert het gesprek in interactie op maat
met de zorgvrager
Je bevordert het zelfmanagement
Je maakt bij de besluitvorming hoe te
handelen gebruik van twéé pijlers van de
EBP-methodiek







Voldoende

Je gebruikt passende gesprekstechnieken
Je voert deze in interactie op maat uit met de zorgvrager en
diens context.
Je bent ten allen tijde gericht op het versterken van het
zelfmanagement
Je maakt hierbij zichtbaar gebruik van methodiek ter behoud
van het zelfmanagement
Je werkt volgens de EBP-methodiek: je gebruikt hierbij alle drie
de pijlers van EBP.

Goed

score in die van toepassing is.

7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij
aan het organiseren van de zorg in
laag en midden complexe situaties in
afstemming met zorgvragers en
andere disciplines.






Je bent (nog) niet in staat om in
laag- en midden-complexe situaties
de zorg te coördineren.
Je levert (nog) geen bijdrage aan het
organiseren van de zorg.
Je zoekt onvoldoende afstemming
met (één of enkele) zorgvragers en
andere disciplines organiseren van
de zorg.






Bij de coördinatie van zorg (van één of
enkele zorgvragers) handel je vanuit het
belang van de zorgvrager.
Je laat zien dat je de verschillende
belangen van betrokkenen herkent en
benoemt.
Je hebt een bijdrage bij het organiseren
van de zorg.

Praktijkleren leerjaar 2
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Bij de coördinatie van zorg (van één of enkele zorgvragers)
handel je vanuit het belang van de zorgvrager.
Je laat zien dat je de verschillende belangen van betrokkenen
herkent en benoemt.
Je bent in staat om formele en informele ondersteuning van
(een of enkele) zorgvrager te organiseren en de continuïteit van
zorg te waarborgen.
Je maakt hierbij gebruik van passende hulpmiddelen
(bijvoorbeeld overdracht, rapportage enz.).
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de

Onvoldoende

Voldoende

Goed

score in die van toepassing is.

7.1.4 Je reflecteert voortdurend en
methodisch op je eigen handelen in
de samenwerking met de zorgvrager
en andere zorgverleners en betrekt
hierbij inhoudelijke, procesmatige en
moreel-ethische aspecten van je
keuzes en beslissingen.




Je reflecteert niet of onvoldoende
op je eigen handelen.
In je professionele gedrag is nog
onvoldoende te zien dat je de
beroepscode en beroepswaarden
onderschrijft.







Je reflecteert op je handelen en vraagt om
feedback.
Je laat zien dat je de feedback verwerkt in
je handelen/gedrag.
Je betrekt hierbij nog onvoldoende de
inhoudelijke, procesmatige en moreelethische aspecten van je keuzes en
beslissingen.
Je laat in je gedrag zien dat je de
beroepscode en beroepswaarden
onderschrijft.







Je reflecteert regelmatig op je eigen functioneren
Je betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreelethische aspecten van je keuzes en beslissingen.
Je vraagt om feedback en laat zien dat je de feedback
verwerkt (in je gedrag/handelen).
Je maakt hierbij gebruik van bijvoorbeeld de “starrt”methodiek.
Je laat in je gedrag zien dat je de beroepscode en
beroepswaarden onderschrijft.

Feedback, feed-up en feed forward Leeruitkomst 1
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Leeruitkomst 7.2 Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten
Kernbegrippen (BN2020): Preventiegericht analyseren; Bevorderen gezond gedrag; Professionele Relatie; Gezamenlijke besluitvorming; Multidisciplinaire samenwerking; Continuïteit van zorg; Inzet informatie- en
communicatietechnologie.
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 2: Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en
invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze.
* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die
van toepassing is.

Onvoldoende

Voldoende

Goed

7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het
bevorderen van gezond gedrag, bij één patiënt.
Je gebruikt daarbij de eerste drie stappen van
Intervention Mapping: Je laat zien dat je een
gezondheidskundige analyse kunt maken, het
TBP/ASE-model kunt toepassen op de situatie
van de patiënt en tot een voorstel voor een
gezondheidskundige interventie kunt komen,
passend bij de situatie van de zorgvrager.











Je geeft geen of onvoldoende
ondersteuning bij het realiseren van
een gezonde leefstijl in relatie tot de
(potentiele) gezondheidsproblematiek.
Je bent nog niet in staat om interventies
uit te voeren bij een individuele
zorgvrager met betrekking tot preventie
en gezondheidsvoorlichting.
OF:
Je voert wel interventies uit, maar je
maakt hierbij geen gebruik van de
methodiek Intervention Mapping
(stappen 1, 2 en 3).
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Je biedt ondersteuning bij het realiseren
van een gezonde leefstijl in relatie tot de
(potentiele) gezondheidsproblematiek.
Je onderbouwing is minimaal aanwezig.
Je voert interventies uit bij een individuele
zorgvrager met betrekking tot preventie
en gezondheidsvoorlichting. Hiervoor
breng je gedragsdeterminanten en
factoren die van invloed zijn op de
gezondheid in kaart.
Je maakt hierbij gebruik van de methodiek
Intervention Mapping (stappen 1, 2 en 3).
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Je biedt ondersteuning bij het realiseren van een gezonde
leefstijl in relatie tot de (potentiele)
gezondheidsproblematiek.
Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met relevantie
bronnen.
Je voert interventies uit bij een individuele zorgvrager
met betrekking tot preventie en gezondheidsvoorlichting.
Hiervoor breng je gedragsdeterminanten en factoren die
van invloed zijn op de gezondheid in kaart brengen
Je maakt hierbij gebruik van de methodiek Intervention
Mapping (stappen 1, 2 en 3).
Je onderbouwt je keuzes met relevante bronnen.
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die

Onvoldoende

Voldoende

Goed







van toepassing is.

2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg
(in de keten)* waarborgt. Je maakt hierbij
gebruik van hedendaagse
communicatiemiddelen.

Je laat (nog) niet zien dat je in staat bent
om de continuïteit in de keten te
waarborgen.



*”in de keten” is niet altijd van toepassing, is geen
voorwaarde om voldoende/goed toe te kennen.




Je hebt een open en gelijkwaardige
houding ten opzichte van de zorgvrager
en zijn systeem, collega’s,
multidisciplinaire systeem en andere
samenwerkingspartners.
Je stelt de zorgvrager met zijn zorgvraag
centraal
Je levert een bijdrage om ervoor te zorgen
dat het zorgproces (in de keten) zonder
onderbreking kan verlopen.
Je maakt hierbij gebruik van informatieen communicatietechnologie







Je hebt een open en gelijkwaardige houding ten opzichte
van de zorgvrager en zijn systeem, collega’s,
multidisciplinaire systeem en andere
samenwerkingspartners.
Je zorgt ervoor dat de communicatie tussen verschillende
zorgverleners goed verloopt
Je draagt de zorg op een efficiënte en effectieve wijze
over aan andere disciplines
Je stelt de zorgvrager met zijn zorgvraag centraal en
Je zorgt ervoor dat het zorgproces (in de keten) zonder
onderbreking kan verlopen
Je maakt hierbij gebruik van de juiste informatie- en
communicatietechnologie, om het zorgproces (in de
keten) op elkaar af te stemmen.

Feedback, feed-up en feed forward Leeruitkomst 2
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Persoonlijke leerdoelen

Feedback, feed-up en feed forward op de persoonlijke leerdoelen

Persoonlijke leerdoel 1
(beschrijf hier je leerdoel)

Persoonlijk leerdoel 2
(beschrijf hier je leerdoel)

Voldoende/Onvoldoende

Voortgangsadvies

Praktijkleren leerjaar 2
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Datum:
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BIJLAGE 3 BEOORDELINGSFORMULIER CGI
Criteriumgericht interview Praktijkleren 2 CU22458

In het CGI toon je aan in hoeverre je de leeruitkomsten behaald hebt. In dit beoordelingsformulier wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen en een daarbij passende score
toegekend op grond van de rubrics.
Voordat er overgegaan wordt tot beoordeling moet het dossier Praktijkleren conform de afspraken ingeleverd zijn via Learn.

Naam Student:
Datum:

Begeleidende docent (examinator):
Tweede beoordelaar/werkbegeleider:

Leeruitkomst 7.1 Professioneel zorg verlenen
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren; Indiceren van zorg; Uitvoeren van zorg; Zelfmanagement versterken; Inzet EBP; Persoonsgericht communicatie; Coördinatie van zorg; Professionele
reflectie; Morele sensitiviteit.
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 2: Je toont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en
invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze.
*scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score die van
Onvoldoende
0
Voldoende
12,5
Goed
20
toepassing is.

7.1.1 Je verleent binnen een redelijk overzichtelijke
context de complete zorg, gerelateerd aan de
patiëntproblemen van de zorgvrager. Je handelt op een
methodische en vaardige wijze. Je onderbouwt je
handelen, waarbij je gebruik maakt van de stappen van
het klinisch redeneren.








Je handelt op basis van
willekeurige stappen, zonder
inhoudelijke samenhang en
logica (je maakt niet of
onvoldoende gebruik van de
stappen van het klinisch
redeneren).
Je neemt een besluit en
informeert de zorgvrager.
Je geeft geen of onvoldoende
onderbouwing bij de keuzes
die je maakt.
Je kennisbasis is onvoldoende






Je handelt vanuit een logische
klinische redenering, werkt in
volgorde de stappen af, en de
verschillende stappen worden
voldoende uitgediept.
Je neemt na elke stap van
klinisch redeneren een besluit
in dialoog.
Je onderbouwt gemaakte
besluiten minimaal op basis van
kennis van de zorgvrager en
één van de andere gevraagde
aspecten (zie “goed”).







Je handelt op methodische en logische wijze vanuit een
holistisch mensbeeld, volgens de stappen van het
klinisch redeneren.
De verschillende stappen worden goed uitgediept.
Je neemt continu tussentijds besluiten, in dialoog met
de zorgvrager.
Je onderbouwt en ordent gemaakte besluiten op basis
van
o classificatiesystemen
o verpleegkundige modellen
o richtlijnen
o eigen deskundigheid en kennis (anatomie,
pathologie, fysiologie, psychologie en
farmacologie)

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de

Onvoldoende

0

Voldoende

7,5

Goed

15

score in die van toepassing is.

7.1.2 Je bevordert het
zelfmanagement van de zorgvrager.
Je past tijdens de zorgverlening de
benodigde kennis en vaardigheden
toe. Je maakt hierbij gebruik van EBP.






* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de

Je gebruikt geen of geen passende
gesprekstechniek
Je houdt te weinig rekening met de
context van de zorgvrager
Je bevordert nauwelijks het
zelfmanagement van de zorgvrager
Je maakt bij de besluitvorming
gebruik van slechts één van de
pijlers van EBP, of de besluitvorming
is niet te relateren aan de EBPmethodiek

Onvoldoende

0





Je voert het gesprek in interactie op maat
met de zorgvrager
Je bevordert het zelfmanagement
Je maakt bij de besluitvorming hoe te
handelen gebruik van twéé pijlers van de
EBP-methodiek







Voldoende

7,5

Je gebruikt passende gesprekstechnieken
Je voert deze in interactie op maat uit met de zorgvrager
en diens context.
Je bent ten allen tijde gericht op het versterken van het
zelfmanagement
Je maakt hierbij zichtbaar gebruik van methodiek ter
behoud van het zelfmanagement
Je werkt volgens de EBP-methodiek: je gebruikt hierbij
alle drie de pijlers van EBP.

Goed

15

score in die van toepassing is.

7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij
aan het organiseren van de zorg in
laag en midden complexe situaties in
afstemming met zorgvragers en
andere disciplines.






Je bent (nog) niet in staat om in
laag- en midden-complexe situaties
de zorg te coördineren.
Je levert (nog) geen bijdrage aan het
organiseren van de zorg.
Je zoekt onvoldoende afstemming
met (één of enkele) zorgvragers en
andere disciplines organiseren van
de zorg.






Bij de coördinatie van zorg (van één of
enkele zorgvragers) handel je vanuit het
belang van de zorgvrager.
Je laat zien dat je de verschillende
belangen van betrokkenen herkent en
benoemt.
Je hebt een bijdrage bij het organiseren
van de zorg.
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Bij de coördinatie van zorg (van één of enkele
zorgvragers) handel je vanuit het belang van de
zorgvrager.
Je laat zien dat je de verschillende belangen van
betrokkenen herkent en benoemt.
Je bent in staat om formele en informele ondersteuning
van (een of enkele) zorgvrager te organiseren en de
continuïteit van zorg te waarborgen.
Je maakt hierbij gebruik van passende hulpmiddelen
(bijvoorbeeld overdracht, rapportage enz.).
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de

Onvoldoende

0

Voldoende

12,5

Goed

20

score in die van toepassing is.

7.1.4 Je reflecteert voortdurend en
methodisch op je eigen handelen in
de samenwerking met de zorgvrager
en andere zorgverleners en betrekt
hierbij inhoudelijke, procesmatige en
moreel-ethische aspecten van je
keuzes en beslissingen.




Je reflecteert niet of onvoldoende
op je eigen handelen.
In je professionele gedrag is nog
onvoldoende te zien dat je de
beroepscode en beroepswaarden
onderschrijft.







Je reflecteert op je handelen en vraagt om
feedback.
Je laat zien dat je de feedback verwerkt in
je handelen/gedrag.
Je betrekt hierbij nog onvoldoende de
inhoudelijke, procesmatige en moreelethische aspecten van je keuzes en
beslissingen.
Je laat in je gedrag zien dat je de
beroepscode en beroepswaarden
onderschrijft.

Praktijkleren leerjaar 2
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Je reflecteert regelmatig op je eigen functioneren
Je betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreelethische aspecten van je keuzes en beslissingen.
Je vraagt om feedback en laat zien dat je de feedback
verwerkt (in je gedrag/handelen).
Je maakt hierbij gebruik van bijvoorbeeld de “starrt”methodiek.
Je laat in je gedrag zien dat je de beroepscode en
beroepswaarden onderschrijft.
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Leeruitkomst 7.2 Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten
Kernbegrippen (BN2020): Preventiegericht analyseren; Bevorderen gezond gedrag; Professionele Relatie; Gezamenlijke besluitvorming; Multidisciplinaire samenwerking; Continuïteit van zorg; Inzet
informatie- en communicatietechnologie.
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 2: Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten
en invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze.
* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in
die van toepassing is.

Onvoldoende

7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan
het bevorderen van gezond gedrag, bij één
patiënt. Je gebruikt daarbij de eerste drie
stappen van Intervention Mapping: Je laat
zien dat je een gezondheidskundige
analyse kunt maken, het TBP/ASE-model
kunt toepassen op de situatie van de
patiënt en tot een voorstel voor een
gezondheidskundige interventie kunt
komen, passend bij de situatie van de
zorgvrager.







0

Voldoende

Je geeft geen of onvoldoende
ondersteuning bij het realiseren van
een gezonde leefstijl in relatie tot de
(potentiele) gezondheidsproblematiek.
Je bent nog niet in staat om interventies
uit te voeren bij een individuele
zorgvrager met betrekking tot preventie
en gezondheidsvoorlichting.
OF:
Je voert wel interventies uit, maar je
maakt hierbij geen gebruik van de
methodiek Intervention Mapping
(stappen 1, 2 en 3).
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7,5

Je biedt ondersteuning bij het realiseren
van een gezonde leefstijl in relatie tot de
(potentiele) gezondheidsproblematiek.
Je onderbouwing is minimaal aanwezig.
Je voert interventies uit bij een individuele
zorgvrager met betrekking tot preventie
en gezondheidsvoorlichting. Hiervoor
breng je gedragsdeterminanten en
factoren die van invloed zijn op de
gezondheid in kaart.
Je maakt hierbij gebruik van de methodiek
Intervention Mapping (stappen 1, 2 en 3).

Goed
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Je biedt ondersteuning bij het realiseren van een
gezonde leefstijl in relatie tot de (potentiele)
gezondheidsproblematiek.
Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met
relevantie bronnen.
Je voert interventies uit bij een individuele
zorgvrager met betrekking tot preventie en
gezondheidsvoorlichting. Hiervoor breng je
gedragsdeterminanten en factoren die van
invloed zijn op de gezondheid in kaart brengen
Je maakt hierbij gebruik van de methodiek
Intervention Mapping (stappen 1, 2 en 3).
Je onderbouwt je keuzes met relevante bronnen.
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in

Onvoldoende

0

Voldoende

7,5

Goed

15

die van toepassing is.

7.2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van
zorg (in de keten)* waarborgt. Je maakt
hierbij gebruik van hedendaagse
communicatiemiddelen.



Je laat (nog) niet zien dat je in staat bent
om de continuïteit in de keten te
waarborgen.





*”in de keten” is niet altijd van toepassing, is
geen voorwaarde om voldoende/goed toe te
kennen.




Je hebt een open en gelijkwaardige
houding ten opzichte van de zorgvrager
en zijn systeem, collega’s,
multidisciplinaire systeem en andere
samenwerkingspartners.
Je stelt de zorgvrager met zijn zorgvraag
centraal
Je levert een bijdrage om ervoor te zorgen
dat het zorgproces (in de keten) zonder
onderbreking kan verlopen.
Je maakt hierbij gebruik van informatieen communicatietechnologie









Je hebt een open en gelijkwaardige houding ten
opzichte van de zorgvrager en zijn systeem,
collega’s, multidisciplinaire systeem en andere
samenwerkingspartners.
Je zorgt ervoor dat de communicatie tussen
verschillende zorgverleners goed verloopt
Je draagt de zorg op een efficiënte en effectieve
wijze over aan andere disciplines
Je stelt de zorgvrager met zijn zorgvraag centraal
en
Je zorgt ervoor dat het zorgproces (in de keten)
zonder onderbreking kan verlopen
Je maakt hierbij gebruik van de juiste informatieen communicatietechnologie, om het zorgproces
(in de keten) op elkaar af te stemmen.

Toelichting

Praktijkleren leerjaar 2
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Persoonlijke leerdoelen

Feedback op de persoonlijke leerdoelen: waar staat de student nu, en wat kan hij nog leren?

Persoonlijke leerdoel 1
(beschrijf hier je leerdoel)

Persoonlijk leerdoel 2
(beschrijf hier je leerdoel)

Cesuur:
Alle onderdelen moeten minimaal voldoende worden gescoord.
Totaal aantal te behalen punten is 100, bij 55 punten heeft de student een voldoende (5,5)
Als het dossier niet volgens voorwaarden is ingeleverd, dan wordt Niet Deelgenomen (ND) ingevoerd bij resultaten.

Praktijkleren leerjaar 2
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Totaalscore

Eindcijfer (totaalscore/10)
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