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Inleiding  
Je hebt in de afgelopen cursussen een belangrijke basis gelegd voor Praktijkleren leerjaar 3. In deze 

cursus staat de rol van Zorgverlener en Gezondheidsbevorderaar centraal. Naast deze rollen zijn de 

rollen Communicator, Organisator, Samenwerkingspartner en Reflectieve EBP-professional van belang. 

Praktijkleren is gericht op handelen en toepassen van de kennis en vaardigheden. Je richt je op het 

versterken van zelfmanagement van de zorgvrager, rekening houdend met diversiteit. Daarnaast richt je 

je op het bevorderen van gezond gedrag. Je verleent zorg in samenspraak met de zorgvrager(s) en 

andere beroepsbeoefenaren in het netwerk, waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Je 

reflecteert voortdurend en methodisch op je eigen handelen. De leeruitkomsten in deze cursus zijn 

onlosmakelijk verbonden met je stage! Naast de leeruitkomsten van deze cursus, wordt er ook gewerkt 

aan de leeruitkomst “Het bevorderen van de kwaliteit van zorg” (CU40000, blok 9) en “Deskundigheid 

bevorderen” (CU40001, blok 10). 

Wat ga je in deze cursusleren, en waarom?  

Wat: De stage is gericht op handelen en toepassen van de kennis en vaardigheden in een complexe 

context. Je hebt veel contact met zorgvragers en verleent zorg en begeleiding bij de 

ondersteuningsvragen afgestemd op het behandelplan/verpleegplan. Je werkt en leert samen met 

andere professionals aan optimale kwaliteit van zorg, waarbij je de continuïteit van zorg waarborgt. Je 

reflecteert voortdurend en methodisch op je eigen handelen ten aanzien van de samenwerking met de 

zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische 

aspecten van je keuzes en beslissingen. Je bevordert gezond gedrag in een complexe context. Je werkt 

onder supervisie van een Bachelor-verpleegkundige. 

Je richt je in deze stage op de volgende kernbegrippen en CanMEDS rollen (tabel 1): 

Tabel 1 CanMEDSrollen en kernbegrippen 
 

CanMEDSrollen Kernbegrippen 
Zorgverlener Klinisch redeneren 

Uitvoeren van zorg 
Zelfmanagement versterken 

Communicator Persoonsgerichte communicatie 
Inzet informatie- en communicatietechnologie 

Organisator Coördinatie van zorg 

De samenwerkingspartner 
 

Professionele relatie 
Gezamenlijke besluitvorming 
Continuïteit van zorg 

De reflectieve EBP professional 
 

Inzet EBP 
Professionele reflectie 
Morele sensitiviteit 

Gezondheidsbevorderaar Preventiegericht analyseren 
Bevorderen van gezond gedrag 

 

Waarom: De zorg vraagt nu en in de toekomst om kritische en reflecterende Bachelor-

verpleegkundigen. Als verpleegkundige ben je breed inzetbaar in verschillende settingen. Je beweegt je 

in een maatschappij en zorgsector, waarin het denken in termen van zorg en ziekte verschuift naar 

denken in gedrag en gezondheid (Lambrechts, Grotendorst & van Merwijk, 2016). Je draagt bij aan het 

bevorderen van gezondheid van mensen door het ondersteunen van hun zelfmanagement, rekening te 

houdend met diversiteit . Om aan het einde van je opleiding te voldoen aan de eisen van de Wet BIG is 

het noodzakelijk om voldoende uren praktijkervaring op te doen en in contact te komen met 

verschillende soorten zorgvragers. 
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1. Organisatie en randvoorwaarden Stage 3  
Deze cursus valt in blok 9 en 10  van studiejaar 2018-2019 (zie tabel 2). In dit hoofdstuk wordt 

beschreven welke plaats de stage heeft in het derde leerjaar en worden de randvoorwaarden 

besproken. Vervolgens wordt er beschreven welke begeleiding je mag verwachten en tot slot wordt 

besproken hoe de beoordeling tot stand komt. 

Tabel 2: Jaaroverzicht cursussen leerjaar 3 Verpleegkunde 

Blok 9  Het bevorderen van de kwaliteit van zorg  CU40000 

Leeruitkomst Ects Sbu * 

Actief bijdragen aan kwaliteit van zorg op afdelingsniveau. 5 140 

Blok 10 Deskundigheid bevorderen CU40001 

Leeruitkomst Ects Sbu 

Actief bijdragen aan deskundigheidsbevordering. 5 140 

Blok 9 en 10  Praktijkleren leerjaar 3 CU40002 

Leeruitkomsten Ects Sbu 

LUK 1:  Klinisch redeneren binnen complexe zorgsituaties rekening 

houdend met diversiteit. 

10 280 

LUK 2:  Bevorderen van gezond gedrag op doelgroepenniveau. 10 280 

 Minor  

                  Ects Sbu 

 30  

Totaal studiejaar 60 1680 

*ects: european credits transfer system. Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 

studie-uren.  

** Sbu: studiebelastingsuren 

1.1 Competenties, leerdoelen, niveau en leeruitkomsten 
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). 

 

Deze leeruitkomsten zijn geoperationaliseerd in leerdoelen (LD). Voor alle leerdoelen geldt niveau-eis 3:  

“Je vertoont het leerdoel zelfstandig in een complexere context, meerdere onderwerpen met meerdere 

aspecten en/of invalshoeken, zonder een van te voren vastgestelde werkwijze (op toepassingsniveau)”. 

Zie voor de CanMEDSrollen en bijbehorende leerdoelen  bijlage 1. 
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1.2 Onderwijsvorm/werkvorm 
Je hebt tijdens het volgen van eerdere cursussen reeds kennisgemaakt met het student- en 

procesgericht onderwijsmodel (SPO) van HZ, als uitgangspunt voor haar onderwijsprogramma. Deze 

onderwijsvorm beoogt dat er een goede integratie van theorie en praktijk tot stand komt door 

authentieke casuïstiek als uitgangspunt te hanteren in de cursussen. Deze situaties ga je nu tijdens het 

praktijkleren tegenkomen. De transfer van theorie naar de praktijk staat centraal. De verkregen kennis, 

vaardigheden en attitude die je je eigen hebt gemaakt tijdens het binnenschools leren  

ga je nu toepassen in de praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
hc=hoorcollege; 

wc =werkcollege 
 

 

1.3 Studiebelasting 
Deze cursus omvat 20 ECTS (560 uur), over een periode van 20 weken. 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 (420 uur). Gedurende de hele praktijkleerperiode heb je 

één dag in de week een terugkomdag op school.  Als je op een leerafdeling stage gaat lopen, dan geldt 

dat de lesdag van de leerafdeling meetelt in je stage-uren. 
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1.4 Begeleiding van de werk/praktijkopleiders en de docent 
Tijdens de stage krijg je een werkbegeleider* 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 stagedocent vanuit de HZ zal zijn tijdens je stage. Deze stagedocent is tevens 

(meestal) de contactpersoon voor de organisatie waar je stage loopt. De stagedocent begeleidt het hele 

stageproces. De begeleiding kan zowel indirect (via de mail) als direct in de praktijk zijn. Tijdens de stage 

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 stagedocent.  

 

1.5 Toetsing 

De toekenning van studiepunten van de cursuspraktijkleren 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 

of (in overleg) in de praktijk. De wijze waarop de leeruitkomsten van de cursus Praktijkleren leerjaar 3 

worden getoetst en bijbehorende voorwaarden staan beschreven in paragraaf 1.5.1.  Het 

beoordelingsformulier is toegevoegd in bijlage 4. 

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 stagedocent. Deze voortgang wordt 

opgemaakt aan de hand van het “Adviesformulier Praktijk” (bijlage 5). Je krijgt op deze manier inzicht 

wat goed gaat en waaraan je nog aandacht moet besteden om de leeruitkomsten te kunnen behalen en 

dus tot een positief eindadvies te kunnen komen.  

 

 

 

 

 

 

 

* de meest voorkomende term is werkbegeleider. In sommige instellingen wordt ook de term praktijkbegeleider gebruikt. 
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Tabel 3: Toetsing volgens de uitvoeringsregeling 2018 – 2019 

CU40002 Titel: Praktijkleren leerjaar 3 Aantal EC’s: 20 Verplicht Voertaal: NL 
Voorwaarden voor deelname: Voorgaande stages zijn behaald. Stageleerplan 

Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Er is voldaan aan alle voorwaarden zoals beschreven in de paragraaf toetsing in het stagehandboek 

Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De rol van Zorgverlener en Gezondheidsbevorderaar staan in deze stage centraal. Naast de rol van Zorgverlener en 
Gezondheidsbevorderaar, zijn de rollen Communicator, Organisator, Samenwerkingspartner en Reflectieve EBP-professional van belang. Praktijkleren 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, waarbij je de continuïteit 
waarborgt. 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 bevordert gezond gedrag in een complexe situatie.   

Toets 
nr 

Vorm  Inhoud 
 

Wegings 
factor 

Bodem- 
cijfer 

Planning  
toets in 
week 

Inzage 
werk (< 10  
werkdagen 
na ontvangst 
cijfer)  

Planning 
herkansing 
in week 

Inzage herkansing 
in week 

 M S A Vorm        

1   X Criterium gericht interview  LD1.1.3; LD1.2.3; LD2.1.3; 

LD4.1.3; LD4.2.3; LD5.1.3; 

LD5.2.3; LD7.2.3; LD6.1.3: 

LD6.2.3; LD7.2.3; LD9.1.3; 

LD9.2.3; LD10.1.3; 

LD10.2.3;LD12.1.3; 

LD16.1.3 

100% 5,5 3-4  In 
overleg 

In overleg 

Toets nr. Wijze van beoordelen 

1 Individueel  

Aantal contacturen 65 klokuren (=41 timeslots) 

 

1.5.1 Specificatie en beoordeling toets  

Een criteriumgericht interview (CGI) is een half gestructureerd beoordelingsgesprek, waarin jij zelf 

inbreng hebt om te laten zien dat je de gestelde leeruitkomsten 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 leeruitkomsten gebaseerd zijn) behorende bij Stage 3 op niveau 3 beheerst. 

Hierbij kijk je naar de gestelde criteria in het beoordelingsformulier (bijlage 4). 

Op school word je aan de hand van jouw ingebrachte dossier en de feedback die de werkbegeleider gaf, 

door een  CGI met twee docenten** bevraagd. Hierbij wordt het advies van de praktijk meegenomen. In 

sommige situaties kan het CGI ook samen met de werkbegeleider en docent plaatsvinden in de 

stagepraktijk. 

* *als twee docenten organisatorisch niet haalbaar zijn, dan wordt het gesprek met één docent gevoerd. Het gesprek wordt 

dan opgenomen, of vindt plaats in bijzijn van jouw werkbegeleider. 
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Voorwaarden toetsing 
Voordat je aan het CGI mag deelnemen, lever je uiterlijk 14 januari 2019 een dossier in bij de 

stagedocent (via de documentenbalie). Het dossier is opgesteld conform “Beoordelingscriteria 

schrijfvaardigheden” (bijlage 6). Het dossier moet minimaal onderstaande onderdelen bevatten, de 

check naar volledigheid wordt door de stagedocent voorafgaand aan het beoordelingsinterview 

vastgesteld en is een voorwaarde voor deelname. 

 Een inleiding, waarin je beschrijft hoe je de voorbereiding op je stage hebt vormgegeven. 

 Het praktijkleerplan (tabel 4) beoordeeld op haalbaarheid (paraaf) door de werkbegeleider. 

 Een ingevuld formulier van minimaal zes begeleidingsgesprekken (bijlage 3) die met je 

werkbegeleider plaatsvonden. Dit is inclusief het voortgangsadviesgesprek en het 

eindadviesgesprek.  

 Minimaal zes verslagen van de begeleidingsgesprekken. 

 Een ingevuld en door de werkbegeleider ondertekend voortgangs- en eind ”Adviesformulier 

Praktijk” (bijlage 5 ). 

 Een verantwoordingsdocument (bewijslast) waarin duidelijk wordt hoe je aan de CanMEDS 

competentiegebieden en de leeruitkomsten hebt gewerkt. Hierin verwerk je ook jouw persoonlijke 

leerdoelen. Het verantwoordingsdocument bestaat uit maximaal 20 pagina’s. Laat het 

verantwoordingsdocument voor het einde van je stage op waarheid ondertekenen door je 

werkbegeleider (voor- en achternaam, datum en handtekening).  

Zorg ervoor dat je dit op tijd inlevert bij je werkbegeleider, zodat deze ook de tijd heeft om het door 

te nemen, maak hierover vooraf afspraken.  

 Een reflectieverslag van maximaal twee A4 per leeruitkomst (LUK 1 en LUK 2), maximaal vier 

pagina’s) volgens de STARRT methode, waarin je kritisch hebt gereflecteerd op je behaalde 

leeruitkomsten. En één A4 met een reflectie op je persoonlijke leerdoelen. 

 Een ingevulde en door de werkbegeleider getekende presentielijst (bijlage 2) waaruit blijkt dat er 

minimaal 420 uur stage is gelopen.  

1.5.2 Herkansing 

Wanneer het stagedossier niet binnen de gestelde termijn is ingeleverd of niet aan de gestelde criteria 

voldoet, dan wordt “niet deelgenomen” ingevoerd als resultaat voor de eerste kans. Het dossier moet 

dan binnen twee weken na de vastgestelde inleverdatum bij de stagedocent ingeleverd worden, waarna 

het CGI kan plaatsvinden.  

Wanneer het voortgangsadvies én het eindadvies van de praktijk negatief is en het CGI onvoldoende, 

dient de student de gehele stage te herkansen en af te sluiten met een CGI. Wanneer het 

voortgangsadvies óf het eindadvies van de praktijk onvoldoende is en het CGI onvoldoende is, dient de 

student 210 uur van de stage te herkansen en af te sluiten met een CGI. Wanneer zowel het 

voortgangsadvies als het eindadvies positief zijn, maar het CGI onvoldoende, dan wordt er op maat 

gekeken of de student 210 uur moet herkansen of alleen het CGI moet herkansen. De inhoud van het 

dossier (reflectieverslagen en verantwoordingsdocument) is leidend in dit besluit: als het dossier 

inhoudelijk van onvoldoende niveau is, dan dient de student 210 uur stage te herkansen en af te sluiten 

met CGI. Zie voor nadere uitleg over mogelijkheden van herkansen het Algemeen Stagehandboek. 
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1.6 Literatuur, bronnen en studiematerialen 
De literatuur waar je gebruik van kunt maken is hetzelfde als bij de cursussen die je hebt gevolgd met 

als toevoeging het algemeen stagehandboek (zie lesmateriaal op My.HZ). Natuurlijk maak je ook gebruik 

van doelgroep specifieke informatie. 

 Digitale BSL academy en Skills online 

 Verplichte literatuur (BSL): 

o Bos, M. (2013). Coaching en diversteit. Een pragmatische kijk op modellen die werken. 

Houten, Bohn Stafleu van Loghum. 

o Hoffman, E. (2013). Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-

model. Houten, Bohn, Stafleu van Loghum. 

o Van Staa, A., Mies, L., Ter Maten-Speksnijder, A. (2018). Verpleegkundige 

ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. 

o Sassen, B. (2017). Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen 

en verpleegkundig specialisten. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. 

 Aanbevolen literatuur 

o Rubio Reparez, L., Ardjosemito-Jethoe, S., Rijk, K. (red). (2017). Diversiteit in de 

samenleving. Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de Bacholor-

professional. Assen, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. 

o Nunez, C., Nunez Mahdi, R., Popma, L. (2017). Interculturele communicatie. Van 

ontkenning tot wederzijdse intergratie. Assen, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. 

o Loeffen, T., Tigchelaar, H. (2016). Retourtje inzicht. Creatief met diversiteit voor sociale 

professionals. Bussum, Uitgeverij Coutinho. 

 Carpenito-Moyet , L. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: 

Noordhoff Uitgevers. 

 Springer Totaalcollectie 

Collectie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg en 

welzijnszorg. Toegang binnen de HZ en thuis 

 Springerlink totaal collectie  

Thuistoegang: 

- Maak binnen de HZ een account aan. Klik rechtsboven op "Sign up/Login".  

- Log buiten de HZ in op link.springer.com/bsl. 

 Algemeen stagehandboek (lesmateriaal My.HZ) 

 http://www.viazorg.nl/fluenz/ 

 

  

http://link.springer.com/bsl
http://link.springer.com/bsl
http://www.viazorg.nl/fluenz/
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2. Opbouw en inhoud Stage 3 
Deze stage 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 dit hoofdstuk beschreven.  

 

2.1  Stap 1 Oriënteren: op school en tijdens de eerste stagedagen  
Ter voorbereiding op je stage oriënteer je je globaal op jouw stageplaats, door bijvoorbeeld de website 

van de organisatie te bekijken en achterliggende theorie passend bij de instelling en de doelgroep te 

lezen. Daarnaast bereid je vijf vragen voor die je in de eerste week van je stage beantwoord wil hebben. 

Je verwerkt deze voorbereiding in de inleiding van je dossier. Tevens maak je een afspraak met je 

stagedocent ter kennismaking. 

 

Oriënteer je op het praktijkleerplan in tabel 4. Het  praktijkleerplan is een hulpmiddel om je tijdens je 

leerproces te ondersteunen. Hierin staan de leeruitkomsten en leerdoelen waar je in Stage 3 aan werkt. 

Om je te ondersteunen bij het behalen van de leeruitkomsten van deze stage, 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 leeruitkomst te kunnen 

werken. De leerresultaten zijn de uitwerking van je activiteiten. Je legt deze vast, bijvoorbeeld in 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.  

 

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.  
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Tabel. 4  PRAKTIJKLEERPLAN voor Stage 3 

C
an

M
ED

Sr
o

lle
n

 

Leeruitkomst en kernbegrippen Leervragen die aanzetten tot 

leeractiviteiten.  

Wat zijn je leervragen, op grond 

waarvan je leeractiviteiten gaat 

ondernemen, waardoor je de 

leeruitkomst kan behalen? 

Te ondernemen 

leeractiviteiten 

Samen met 

werkbegeleider 

bekijken wat op de 

locatie waar jij stage 

loopt haalbaar is. 

 

Planning 

In overleg met 

werkbegeleider doen. 

 

Zo
rg

ve
rl

en
er

, C
o

m
m

u
n

ic
a

to
r,

 

Sa
m

en
w

er
ki

n
g

sp
a

rt
n

er
, R

ef
le

ct
ie

ve
 E

B
P

-

p
ro

fe
ss

io
n

a
l, 

O
rg

a
n

is
a

to
r.

 

Leeruitkomst 1 Klinisch redeneren binnen complexe 
zorgsituaties rekening houdend met diversiteit (10EC). 
Je verleent professionele zorg op basis van klinisch 
redeneren in complexe zorgsituaties met als doel het  
zelfmanagement van de zorgvrager te versterken, en tot 
afgestemde zorgverlening te komen voor de individuele 
zorgvrager. Je bent je bewust van de eigen normen en 
waarden. Je stemt de zorg af op de diversiteit van de 
zorgvrager . Je zoekt hierbij de afstemming met andere 
zorgverleners. 
 

Kernbegrippen: klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, 

zelfmanagement versterken, inzet ICT, persoonsgerichte 

communicatie, inzet EBP, professionele reflectie en 

morele sensitiviteit 

   

Zo
rg

ve
rl

en
er

, G
ez

o
n

d
h

ei
d

sb
ev

o
rd

er
a

a
r,

 
Sa

m
en

w
er

ki
n

g
sp

a
rt

n
er

, C
o

m
m

u
n

ic
a

to
r.

 

Leeruitkomst 2 Bevorderen van gezond gedrag op 

doelgroepenniveau (10 EC)  

Je levert zorg ter bevordering van gezond gedrag, vanuit 

de visie op positieve gezondheid, op basis van klinisch 

redeneren. Dit doe je in samenspraak met de 

zorgvrager(s) en andere beroepsbeoefenaren in het 

netwerk waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd 

is. Je zet hierbij bij voorkeur passende technologie in. 

 

Kernbegrippen: klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, 

zelfmanagement versterken, preventiegerichte analyse, 

professionele relatie, gezamenlijke besluitvorming, inzet 

ICT en persoonsgerichte communicatie. 

   

 Begeleidingsgesprekken (inclusief tussenevaluatie 

en eindadvies door praktijkbegeleider) 

  

  Minimaal zes 

begeleidings-

gesprekken.  

 Persoonlijke leerdoelen 

 

 

Beschrijf leerdoel   

 1.  

2. 

Evt. meer 

 

 
  



15 
 

2.2  Stap 2 Plannen: Praktijkleerplan week  1 en 2   
De stage begint met een kennismakingsgesprek met jouw werkbegeleider. In de eerste week van je 

stage kun je bespreken of de ideeën die je hebt over de activiteiten en planning voor het uitvoeren van 

de leervragen, haalbaar zijn op je stageplaats. Je gaat dit beschrijven en plannen in je praktijkleerplan.  

 

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 verantwoordingsdocument en CGI. Daarnaast vermeld je in 

de kolom “Planning” wanneer je de leeractiviteit gaat uitvoeren (maak hier samen met je 

werkbegeleider een inschatting van). In de eerste periode ben je met name gericht op LUK 1, in het 

tweede deel van je stage komt daar LUK 2 bij. Tussentijds is het dus noodzakelijk om je praktijkleerplan 

bij te stellen. 

 

Bespreek je praktijkleerplan aan het einde van de tweede week op haalbaarheid met je werkbegeleider. 

Je mag je praktijkleerplan ter feedback voorleggen aan je stagedocent. 

 

2.3  Stap 3 Uitvoeren van activiteiten volgens het praktijkleerplan 
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, 

verantwoordingsdocument en 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.  

 

2.4 Stap 4  Evalueren en beoordelen 
Tijdens je stage vinden minimaal zes begeleidingsgesprekken met de werkbegeleider plaats, waarbij de 

docent minimaal éénmaal aanwezig is. Dit is inclusief de tussenevaluatie en het eindadvies van de 

werkbegeleider.  

 

Tijdens de begeleidingsgesprekken komt de stand van zaken m.b.t de uitvoering van je praktijkleerplan 

ter sprake, waardoor je eventueel je leeractiviteiten om de leeruitkomsten van je stage te behalen, kan 

aanvullen of bijstellen. Het praktijkleerplan is dus een dynamisch document! 

 

Nadat je aan de voorwaardelijke eisen van de toets hebt voldaan (zie hoofdstuk 1.5 Toetsing), vindt de 

toets in week 3 of 4 op school (of indien haalbaar op jouw stage) plaats. Het eindcijfer van Stage 2 

wordt bepaald door het CGI. Het advies van de praktijk wordt hierin meegenomen.  

 

 

 

  

Tip: Laat je bewijsmateriaal als het 

“klaar” is gelijk lezen aan je 

werkbegeleider. Vraag om een paraaf 

bij dit bewijsstuk. Dat scheelt tijd bij 

het afronden van je 

verantwoordingsdocument. 
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Werkwijze CGI 

Bij dit CGI worden LUK 1 en LUK 2 op beheersingsniveau 3 afgetoetst. Het  CGI duurt maximaal 1,5 uur 

(inclusief beoordeling). Het interview wordt afgenomen door twee docenten of één docent en jouw 

werkbegeleider. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt het gesprek opgenomen. 

 

Het CGI zelf verloopt via een vast stramien en is onder te verdelen in drie fasen.  

o Fase 1: De inleiding.  Na de verwelkoming door docent(en) wordt nogmaals het doel 

van het interview en de werkwijze uiteengezet. Tevens worden wederzijdse 

verwachtingen uitgesproken en eventuele onduidelijkheden besproken. Inhoud en 

tijd worden vastgesteld.  

o Fase 2: Het interview. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de STARRT methodiek. 

Hierbij begint de student met de inbreng van concrete beroepssituaties, waarmee 

goed aangetoond kan  worden, dat de gevraagde leeruitkomsten en bijbehorende 

competenties beheerst worden . Vervolgens stellen de docent(en) vragen. 

o Fase 3: De afronding. De student wacht de student buiten de toetsruimte. 

Docent(en) stelt de beoordeling vast, hierin wordt het advies van de praktijk 

meegenomen. De student wordt binnengeroepen en de (ingevulde en 

ondertekenende) beoordeling wordt aan de student bekend gemaakt.  

 

Voorbereiden op het CGI 

Voor het CGI kun je je van te voren goed voorbereiden, hieronder staan enkele aandachtspunten: 

 Weet goed welke leeruitkomsten en bijbehorende competenties er tijdens deze stage worden 

getoetst en wat de beoordelingscriteria zijn (bijlage 4) 

 Maak gebruik van bijvoorbeeld een logboek om beroepssituaties te beschrijven, waarvan jij 

vindt dat je daarmee goed kunt aantonen dat je de gevraagde leeruitkomsten en bijbehorende 

competenties beheerst. Denk hierbij ook aan feedback die je kreeg.  

 Gebruik de feedback die je tijdens het voortgangs- en eindadvies gekregen hebt als input voor je 

reflectieverslag. 

 Oefen het interview met medestudenten. 

 Neem tijdens het interview de tijd om je antwoorden goed te onderbouwen. 

 Gebruik de ik-vorm, omdat jouw handelen in de beroepssituatie centraal staat. Je competent 

zijn en niet je ontwikkeling staat centraal. Het gaat erom dat er een beeld verkregen wordt van 

je werkelijke gedrag in de praktijk.  

 Je mag je verantwoordingsdocument meenemen naar het CGI. 
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Bijlage 1.  Leeruitkomsten, leerdoelen en CanMEDSrollen  
Praktijkleren leerjaar 3 

NIVEAU 3 
 Leeruitkomst 1  Klinisch redeneren binnen complexe zorgsituaties rekening houdend met diversiteit (10EC).  

Je verleent professionele zorg op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties met als doel het  zelfmanagement van de zorgvrager te 
versterken, en tot afgestemde zorgverlening te komen voor de individuele zorgvrager. Je bent je bewust van de eigen normen en waarden. Je stemt 
de zorg af op de diversiteit van de zorgvrager . Je zoekt hierbij de afstemming met andere zorgverleners. 

Leeruitkomst 2 Bevorderen van gezond gedrag op doelgroepenniveau (10 EC) 

Je levert zorg ter bevordering van gezond gedrag, vanuit de visie op positieve gezondheid, op basis van klinisch redeneren. Dit doe je in samenspraak 
met de zorgvrager(s) en andere beroepsbeoefenaren in het netwerk waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Je zet hierbij bij voorkeur 
passende technologie in. 

Leerdoelen in relatie tot CanMEDSrol en kernbegrippen 
Zorgverlener 
Klinisch redeneren  
LD 1.1.3 Je past kennis en vaardigheden en je beroepshouding toe om klinisch te redeneren door continu procesmatig gegevens te verzamelen en te analyseren 
gericht op het vaststellen van vragen en probleem klinisch redeneren  
Uitvoeren van zorg  
LD 1.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om integrale verpleegkundige zorg te verlenen (inclusief voorbehouden en risicovolle handelingen) 
met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.  
Zelfmanagement versterken  
LD 2.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om het zelfmanagement van mensen, hun naasten en hun sociale netwerk te ondersteunen, met als 
doel het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven.  
 
Communicator  
Inzet informatie- en communicatietechnologie (ICT)  
LD 4.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het toepassen van de nieuwste informatie- en communicatie-technologieën en bij het aanbieden 
van zorg op afstand (e-health) als aanvulling op het persoonlijk contact met de zorgvrager.  
 
Samenwerkingspartner  
Professionele relatie  
LD 5.1.3. Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het aangaan en onderhouden van contact met de zorgvrager, diens naasten en sociale netwerk, 
het onderhouden van langdurige zorgrelaties en het zorgvuldig afbouwen van de relatie daar waar dit noodzakelijk is. 
Gezamenlijke besluitvorming 
LD 5.2.3.Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het systematisch overleggen in dialoog met de zorgvrager en diens naasten over de te verlenen 
verpleegkundige zorg en zorgdragen voor een expliciete afweging van verschillende kennisbronnen en de waarden van de zorgvrager in het besluitvormingsproces. 
Continuïteit van zorg 
LD. 6.1.3. Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het handelen vanuit de eigen verpleegkundige deskundigheid en samenwerken op basis van 
gelijkwaardigheid met de eigen en andere disciplines binnen en buiten de gezondheidszorg met betrekking tot (multidisciplinaire) zorg en behandeldoelen. 
 
Reflectieve EBP-Professional 
Inzet EBP 
LD 7.2.3 Je past kennis en vaardigheden en je beroepshouding toe om in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens netwerk), collega's en andere disciplines (1) 
actief gezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen, (2) professionele expertise en (3) persoonlijke kennis, 
wensen en voorkeuren van de zorgvrager en/of diens netwerk tegen elkaar af te wegen. 
Professionele reflectie 
LD 9.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het kritisch te beschouwen van het eigen verpleegkundig gedrag in relatie tot beroepscode en 
beroepswaarden en het in (mono- en multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers betrokken en zorgvuldig argumenteren, rekening houdend met de emoties en 
belangen van de zorgvrager vanuit het besef dat zorg een morele-ethische praktijk behelst. 
Morele sensitiviteit 
LD 9.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding bij het tonen van een voortdurende gevoeligheid vanuit compassie voor de wensen en noden en daarbij 
behorende emoties van de zorgvrager en daarop te reageren met passend en persoonsgericht gedrag waarin de zorgvrager zich gehoord en begrepen voelt. 
 
Organisator 
Coördinatie van zorg 
LD 12.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het nemen van initiatief in het organiseren van de zorg om deze soepel in samenspraak met de 
zorgvrager en in onderlinge afstemming tussen de verschillende zorgverleners en zorgorganisaties volgens zorgplan te laten verlopen. 
 
Gezondheidsbevorderaar 
Preventiegericht analyseren 
LD 10.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om het gedrag en de omgeving van de zorgvrager dat leidt tot gezondheidsproblemen van 
zorgvragers en doelgroepen te analyseren. 
Bevorderen van gezond gedrag 
LD 10.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het bieden van ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) 
gezondheidsproblematiek. 
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Bijlage 2. Presentielijst Stage 3.  
 
Student: 
Studentnummer: 
 
Organisatie: 
Datum:     

 

 
Week- 

nummer 

 
Aantal uren aanwezig  
op de stageafdeling 

 

 
Reden van eventueel verzuim 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   

   

   

   

   

Totaal *  
 

*Het totaal van kolom 2 moet 420 uur zijn.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Naam student……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 

 
Naam werkbegeleider……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 
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Bijlage 3. Aftekenlijst begeleidingsgesprekken 
 
Organisatie:     
 
Naam student:      Naam werkbegeleider: 

 

Weeknummer + 
datum  

Aantal te voeren 
begeleidingsgesprekken 

 

Bevestigende handtekening werkbegeleider voor uitvoeren 
gesprek 

 Begeleidingsgesprek 1 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 2 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 3 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 4 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 5  

 Begeleidingsgesprek 6  

 Begeleidingsgesprek 7  

 Begeleidingsgesprek 8  

 

  



 
 

Bijlage 4. Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview Stage 3.  
In het CGI toon je aan in hoeverre je de leeruitkomsten behaald hebt. Je gebruikt daarbij je reflectieverslag en het verantwoordingsdocument. 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 aan de volgende eisen 

voldaan zijn: Het stagedossier is conform de afspraken, genoemd in par 1.5  van dit stagehandboek ingeleverd via de documentenbalie. 

.  

 

 

Leeruitkomst 1  Klinisch redeneren binnen complexe zorgsituaties rekening houdend met diversiteit (10EC). 
 Je verleent professionele zorg op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties met als doel het  zelfmanagement van de zorgvrager te versterken, en tot afgestemde zorgverlening te komen 
voor de individuele zorgvrager. Je bent je bewust van de eigen normen en waarden. Je stemt de zorg af op de diversiteit van de zorgvrager. Je zoekt hierbij de afstemming met andere zorgverleners. 
Kernbegrippen (BN2020): klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, zelfmanagement versterken, inzet ICT, professionele relatie, gezamenlijke besluitvorming, inzet EBP, professionele reflectie, 
morele sensitiviteit, coördinatie van zorg. 
 
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 3: “Je vertoont het leerdoel zelfstandig in een complexere context, meerdere onderwerpen met meerdere aspecten en/of invalshoeken, zonder 

een van te voren vastgestelde werkwijze (op toepassingsniveau)”. 

*scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score die 

van toepassing is. 
Onvoldoende  0 Voldoende  12,5 Goed  20 

1.1 Je verleent binnen een complexe context de 

complete, op de individuele zorgvrager afgestemde 

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. 

 Je neemt na elke stap van 
klinisch redeneren een besluit in 
dialoog, waarbij je zichtbaar 
rekening houdt met de 
diversiteit van deze unieke 
zorgvrager. 

 De verschillende stappen 
worden uitgediept:  

Je onderbouwt gemaakte besluiten 

minimaal op basis van twéé van de 

gevraagde aspecten (zie “goed”). 

 Je handelt op methodische en logische wijze vanuit een 
holistisch mensbeeld, volgens de stappen van het klinisch 
redeneren. 

 Je neemt continu tussentijds besluiten, in dialoog met de 
zorgvrager, waarbij je zichtbaar rekening houdt met de 
diversiteit van deze unieke zorgvrager.  

 De verschillende stappen worden goed uitgediept:  
Je onderbouwt en ordent gemaakte besluiten op basis van 

o classificatiesystemen 
o verpleegkundige modellen 
o richtlijnen/ebp 
o eigen deskundigheid 
o kennis (anatomie, pathologie, fysiologie, psychologie en 

farmacologie). 

Naam Student:        Organisatie: 
Groep:          Docent 1 (stagedocent): 
Datum:         Docent 2/werkbegeleider: 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die 

van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende  7,5 Goed 15 

1.2 Je bevordert  het zelfmanagement van de 

zorgvrager, je houdt rekening met diversiteit. Je past 

tijdens de zorgverlening  de benodigde kennis en 

vaardigheden toe.  Je maakt hierbij gebruik van EBP. 

 Je bevordert nauwelijks het 
zelfmanagement van de 
zorgvrager. 

 Je gebruikt geen of geen passende 
gesprekstechniek. 

 Je houdt te weinig rekening met 
de context 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 EBP-methodiek. 

 Je bent ten allen tijde gericht op het 

versterken van het zelfmanagement, 

waarbij je rekening houdt met de 

zorgvrager en diens context. In je 

werkwijze houd je rekening met 

diversiteit:  de unieke zorgvrager is je 

uitgangspunt. 

 Je past de fasen van versterken 

zelfmanagement toe ( achterhalen, 

adviseren, afspreken, assisteren, 

arrangeren). 

 Je past wel gesprekstechnieken toe, 

maar deze sluiten niet altijd aan bij 

het doel dat je wilt bereiken. 

 Je maakt bij de besluitvorming hoe te 

handelen gebruik van twéé pijlers van 

de EBP-methodiek. 

 Je bent ten allen tijde gericht op het versterken van het 

zelfmanagement, waarbij je rekening houdt met de 

zorgvrager en diens context. In je werkwijze houd je 

rekening met diversiteit:  de unieke zorgvrager is je 

uitgangspunt. 

 Je past de fasen van versterken zelfmanagement toe ( 

achterhalen, adviseren, afspreken, assisteren, 

arrangeren). Je gebruikt hierbij zichtbaar verschillenden 

hulpmiddelen (zoals het Zelfmanagement Web of 

ZelfredzaamheidsRadar als hulpmiddel bij 

“achterhalen” of het “doelenformulier” bij adviseren). 

 Je gebruikt gepaste gesprekstechnieken ( motivational 

interviewing, gezamenlijke besluitvorming enz.). 

 Je werkt volgens de EBP-methodiek: je gebruikt hierbij 

alle drie de pijlers van EBP. 

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die 

van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende 7,5 Goed 15 

1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het 

organiseren van de zorg complexe situaties in 

afstemming met zorgvragers en andere disciplines. 

 Je bent (nog) niet in staat om in 
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 bij het 
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 maakt gebruik van passende 
hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
overdracht, rapportage enz.). 

 Bij de coördinatie van zorg handel je vanuit het belang 
van de zorgvrager.  

 Als verpleegkundige ben je de spil tussen de 
verschillende betrokken zorgverleners (formele en 
informele zorg). Je zorgt ervoor dat er afstemming is 
tussen de verschillende zorgverleners en draagt zorg 
voor de continuïteit, in het belang van de zorgvrager. 

 Je maakt gebruik van passende hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld overdracht, rapportage enz.). 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in 

die van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende 12,5 Goed 20 

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 vraagt niet of nauwelijks om 
feedback op je gedrag en handelen 
en/of laat onvoldoende zien deze 
feedback te verwerken. 

 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 vraagt om feedback op je gedrag en 

handelen en laat zien dat je deze 

verwerkt. 

• Tijdens je reflectie laat je zien, dat je 

zowel de procesmatige als 

inhoudelijke en moreel-ethische 

aspecten kan benoemen, maar je hebt 

begeleiding nodig om deze nader te 

analyseren en  te komen tot 

handelingsalternatieven. 

• Je maakt hierbij gebruik van 

bijvoorbeeld de “starrt”-methodiek. 

• Je laat in je gedrag zien dat je de 

beroepscode en beroepswaarden 

onderschrijft. 

• Je vraagt om feedback op je gedrag en handelen en laat 

zien dat je deze verwerkt. 

• Tijdens je reflectie laat je zien, dat je zowel de 

procesmatige als inhoudelijke en moreel-ethische 

aspecten kan benoemen , deze kunt analyseren en kunt 

komen tot passende handelingsalternatieven. 

 Je maakt hierbij gebruik van bijvoorbeeld de “starrt”-
methodiek. 

 Je laat in je gedrag zien dat je de beroepscode en 
beroepswaarden onderschrijft.  

Toelichting beoordeling LUK 1 
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Leeruitkomst 2 Bevorderen van gezond gedrag op doelgroepenniveau (10 EC) 
Je levert zorg ter bevordering van gezond gedrag, vanuit de visie op Positieve Gezondheid, op basis van klinisch redeneren. Dit doe je in samenspraak met de zorgvrager(s) en 
andere beroepsbeoefenaren in het netwerk waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Je zet hierbij bij voorkeur passende technologie in. 
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren, uitvoer van zorg, persoonsgerichte communicatie; inzet ICT, professionele relatie, continuïteit van zorg, preventiegericht 
analyseren, bevorderen van gezond gedrag.  
 
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 3: “Je vertoont het leerdoel zelfstandig in een complexere context, meerdere onderwerpen met meerdere aspecten 
en/of invalshoeken, zonder een van te voren vastgestelde werkwijze (op toepassingsniveau)”. 

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die van 

toepassing is. 

Onvoldoende 0 Voldoende 7,5 Goed 15 

2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het bevorderen 

van gezond gedrag in een complexe situatie, vanuit de 

visie Positieve Gezondheid.  

 Je bent nog niet in staat om 
samen met de zorgvrager en 
met behulp van relevante 
methoden en bronnen te 
komen tot een 
beargumenteerde passende 
interventie om gezond gedrag 
te bevorderen. 

 

 Je brengt samen met de 
zorgvrager(s) de wensen en 
behoeften ten aanzien van 
gezondheid in kaart, waarbij je 
gebruik maakt van de pijlers van 
positieve gezondheid. 

 Je gebruikt een methodiek 
(bijvoorbeeld intervention 
mapping) om op basis van de 
inventarisatie tot (een) gepaste 
interventie(s) te komen om 
gezond gedrag te bevorderen.  

 Je maakt gebruik van passende 
hulpmiddelen of technologieën 
(maar je onderbouwt dit 
nauwelijks), of je 
beargumenteert welke 
technologie zou kunnen passen.  

 Je kunt de gemaakte keuzes 
onderbouwen met bronnen. 

 Je brengt samen met de zorgvrager(s) de wensen 
en behoeften ten aanzien van gezondheid in 
kaart, waarbij je gebruik maakt van de pijlers van 
positieve gezondheid. 

 Je gebruikt een methodiek (bijvoorbeeld 
intervention mapping) om op basis van de 
inventarisatie tot (een) gepaste interventie(s) te 
komen om gezond gedrag te bevorderen. Je hebt 
de verschillende stappen van de gebruikte 
methode grondig uitgewerkt. 

 Je onderbouwt het gebruik van passende 
hulpmiddelen of technologieën, of je 
beargumenteert welke technologie zou kunnen 
passen (in geval van geen technologie 
beschikbaar). 

 Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met 
relevante bronnen. 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die van 

toepassing is. 

Onvoldoende 0 voldoende 7,5 Goed 15 

2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg in een 

complexe situatie,  in de keten waarborgt.  

 

 

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

 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 
informatie- en 
communicatietechnologie. 

 Je biedt ondersteuning bij het realiseren en 

borgen van gezond gedrag in samenspraak met 

de zorgvrager(s) en andere beroepsbeoefenaren 

in de keten. 

 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. 

 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. 

Toelichting beoordeling LUK 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.  

Totaalscore  

Student en studentnummer: 
Docent: 
Datum:  

Handtekening docent: 
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Bijlage 5. Adviesformulier Praktijk voor stage 3.  
.  

 

 

  

Leeruitkomst 1  Klinisch redeneren binnen complexe zorgsituaties rekening houdend met diversiteit (10EC). 
 Je verleent professionele zorg op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties met als doel het  zelfmanagement van de zorgvrager te versterken, en tot afgestemde zorgverlening te komen 
voor de individuele zorgvrager. Je bent je bewust van de eigen normen en waarden. Je stemt de zorg af op de diversiteit van de zorgvrager. Je zoekt hierbij de afstemming met andere zorgverleners. 
Kernbegrippen (BN2020): klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, zelfmanagement versterken, inzet ICT, professionele relatie, gezamenlijke besluitvorming, inzet EBP, professionele reflectie, 
morele sensitiviteit, coördinatie van zorg. 
 
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 3: “Je vertoont het leerdoel zelfstandig in een complexere context, meerdere onderwerpen met meerdere aspecten en/of invalshoeken, zonder 

een van te voren vastgestelde werkwijze (op toepassingsniveau)”. 

*scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score die 

van toepassing is. 
Onvoldoende   Voldoende   Goed   

1.1 Je verleent binnen een complexe context de 

complete, op de individuele zorgvrager afgestemde 

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. 

 Je neemt na elke stap van 
klinisch redeneren een besluit in 
dialoog, waarbij je zichtbaar 
rekening houdt met de 
diversiteit van deze unieke 
zorgvrager. 

 De verschillende stappen 
worden uitgediept:  

Je onderbouwt gemaakte besluiten 

minimaal op basis van twéé van de 

gevraagde aspecten (zie “goed”). 

 Je handelt op methodische en logische wijze vanuit een 
holistisch mensbeeld, volgens de stappen van het klinisch 
redeneren. 

 Je neemt continu tussentijds besluiten, in dialoog met de 
zorgvrager, waarbij je zichtbaar rekening houdt met de 
diversiteit van deze unieke zorgvrager.  

 De verschillende stappen worden goed uitgediept:  
Je onderbouwt en ordent gemaakte besluiten op basis van 

o classificatiesystemen 
o verpleegkundige modellen 
o richtlijnen/ebp 
o eigen deskundigheid 
o kennis (anatomie, pathologie, fysiologie, psychologie en 

farmacologie). 

Naam Student:        Organisatie:      Datum: 
 
Groep:          Naam praktijkbegeleider:    Tussenevaluatie/Eindevaluatie * 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die 

van toepassing is. 
Onvoldoende  Voldoende   Goed  

1.2 Je bevordert  het zelfmanagement van de 

zorgvrager, je houdt rekening met diversiteit. Je past 

tijdens de zorgverlening  de benodigde kennis en 

vaardigheden toe.  Je maakt hierbij gebruik van EBP. 

 Je bevordert nauwelijks het 
zelfmanagement van de 
zorgvrager. 

 Je gebruikt geen of geen passende 
gesprekstechniek. 

 Je houdt te weinig rekening met 
de context 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 EBP-methodiek. 

 Je bent ten allen tijde gericht op het 

versterken van het zelfmanagement, 

waarbij je rekening houdt met de 

zorgvrager en diens context. In je 

werkwijze houd je rekening met 

diversiteit:  de unieke zorgvrager is je 

uitgangspunt. 

 Je past de fasen van versterken 

zelfmanagement toe ( achterhalen, 

adviseren, afspreken, assisteren, 

arrangeren). 

 Je past wel gesprekstechnieken toe, 

maar deze sluiten niet altijd aan bij 

het doel dat je wilt bereiken. 

 Je maakt bij de besluitvorming hoe te 

handelen gebruik van twéé pijlers van 

de EBP-methodiek. 

 Je bent ten allen tijde gericht op het versterken van het 

zelfmanagement, waarbij je rekening houdt met de 

zorgvrager en diens context. In je werkwijze houd je 

rekening met diversiteit:  de unieke zorgvrager is je 

uitgangspunt. 

 Je past de fasen van versterken zelfmanagement toe ( 

achterhalen, adviseren, afspreken, assisteren, 

arrangeren). Je gebruikt hierbij zichtbaar verschillenden 

hulpmiddelen (zoals het Zelfmanagement Web of 

ZelfredzaamheidsRadar als hulpmiddel bij 

“achterhalen” of het “doelenformulier” bij adviseren). 

 Je gebruikt gepaste gesprekstechnieken ( motivational 

interviewing, gezamenlijke besluitvorming enz.). 

 Je werkt volgens de EBP-methodiek: je gebruikt hierbij 

alle drie de pijlers van EBP. 

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die 

van toepassing is. 
Onvoldoende  Voldoende  Goed  

1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het 

organiseren van de zorg complexe situaties in 

afstemming met zorgvragers en andere disciplines. 

 Je bent (nog) niet in staat om in 
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 bij het 
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 maakt gebruik van passende 
hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
overdracht, rapportage enz.). 

 Bij de coördinatie van zorg handel je vanuit het belang 
van de zorgvrager.  

 Als verpleegkundige ben je de spil tussen de 
verschillende betrokken zorgverleners (formele en 
informele zorg). Je zorgt ervoor dat er afstemming is 
tussen de verschillende zorgverleners en draagt zorg 
voor de continuïteit, in het belang van de zorgvrager. 

 Je maakt gebruik van passende hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld overdracht, rapportage enz.). 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in 

die van toepassing is. 
Onvoldoende  Voldoende  Goed  

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 vraagt niet of nauwelijks om 
feedback op je gedrag en handelen 
en/of laat onvoldoende zien deze 
feedback te verwerken. 

 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 vraagt om feedback op je gedrag en 

handelen en laat zien dat je deze 

verwerkt. 

• Tijdens je reflectie laat je zien, dat je 

zowel de procesmatige als 

inhoudelijke en moreel-ethische 

aspecten kan benoemen, maar je hebt 

begeleiding nodig om deze nader te 

analyseren en  te komen tot 

handelingsalternatieven. 

• Je maakt hierbij gebruik van 

bijvoorbeeld de “starrt”-methodiek. 

• Je laat in je gedrag zien dat je de 

beroepscode en beroepswaarden 

onderschrijft. 

• Je vraagt om feedback op je gedrag en handelen en laat 

zien dat je deze verwerkt. 

• Tijdens je reflectie laat je zien, dat je zowel de 

procesmatige als inhoudelijke en moreel-ethische 

aspecten kan benoemen , deze kunt analyseren en kunt 

komen tot passende handelingsalternatieven. 

 Je maakt hierbij gebruik van bijvoorbeeld de “starrt”-
methodiek. 

 Je laat in je gedrag zien dat je de beroepscode en 
beroepswaarden onderschrijft.  

Toelichting advies LUK 1 
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Leeruitkomst 2 Bevorderen van gezond gedrag op doelgroepenniveau (10 EC) 
Je levert zorg ter bevordering van gezond gedrag, vanuit de visie op Positieve Gezondheid, op basis van klinisch redeneren. Dit doe je in samenspraak met de zorgvrager(s) en 
andere beroepsbeoefenaren in het netwerk waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Je zet hierbij bij voorkeur passende technologie in. 
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren, uitvoer van zorg, persoonsgerichte communicatie; inzet ICT, professionele relatie, continuïteit van zorg, preventiegericht 
analyseren, bevorderen van gezond gedrag.  
 
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 3: “Je vertoont het leerdoel zelfstandig in een complexere context, meerdere onderwerpen met meerdere aspecten 
en/of invalshoeken, zonder een van te voren vastgestelde werkwijze (op toepassingsniveau)”. 

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die van 

toepassing is. 

Onvoldoende  Voldoende  Goed  

2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het bevorderen 

van gezond gedrag in een complexe situatie, vanuit de 

visie Positieve Gezondheid.  

 Je bent nog niet in staat om 
samen met de zorgvrager en 
met behulp van relevante 
methoden en bronnen te 
komen tot een 
beargumenteerde passende 
interventie om gezond gedrag 
te bevorderen. 

 

 Je brengt samen met de 
zorgvrager(s) de wensen en 
behoeften ten aanzien van 
gezondheid in kaart, waarbij je 
gebruik maakt van de pijlers van 
positieve gezondheid. 

 Je gebruikt een methodiek 
(bijvoorbeeld intervention 
mapping) om op basis van de 
inventarisatie tot (een) gepaste 
interventie(s) te komen om 
gezond gedrag te bevorderen.  

 Je maakt gebruik van passende 
hulpmiddelen of technologieën 
(maar je onderbouwt dit 
nauwelijks), of je 
beargumenteert welke 
technologie zou kunnen passen.  

 Je kunt de gemaakte keuzes 
onderbouwen met bronnen. 

 Je brengt samen met de zorgvrager(s) de wensen 
en behoeften ten aanzien van gezondheid in 
kaart, waarbij je gebruik maakt van de pijlers van 
positieve gezondheid. 

 Je gebruikt een methodiek (bijvoorbeeld 
intervention mapping) om op basis van de 
inventarisatie tot (een) gepaste interventie(s) te 
komen om gezond gedrag te bevorderen. Je hebt 
de verschillende stappen van de gebruikte 
methode grondig uitgewerkt. 

 Je onderbouwt het gebruik van passende 
hulpmiddelen of technologieën, of je 
beargumenteert welke technologie zou kunnen 
passen (in geval van geen technologie 
beschikbaar). 

 Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met 
relevante bronnen. 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die van 

toepassing is. 

Onvoldoende  voldoende  Goed  

2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg in een 

complexe situatie,  in de keten waarborgt.  

 

 

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

 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 
informatie- en 
communicatietechnologie. 

 Je biedt ondersteuning bij het realiseren en 

borgen van gezond gedrag in samenspraak met 

de zorgvrager(s) en andere beroepsbeoefenaren 

in de keten. 

 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. 

 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. 

Toelichting beoordeling LUK 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) 

 

Tussentijds advies/Eindadvies (doorhalen wat niet van toepassing is)  
LUK 1  Onvoldoende – Voldoende - Goed 

 
LUK 2  Onvoldoende – Voldoende - Goed 

Student en studentnummer: 
Werkbegeleider: 
Datum: 

Handtekening werkbegeleider: 

  



 
 

Bijlage 6 Beoordelingscriteria Schrijfvaardigheden 
 

Beoordelingscriteria schrijfvaardigheden (generiek);  
Voorwaardelijk bij beoordeling van alle schrijfopdrachten 

 
 

Vormvoorschriften wel=1 
niet = 0 

wel=1 
niet = 0 

Digitaal bestand heeft de volgende naamstructuur:  
Naam student – Studentnummer – Productnaam – 1e/2e gelegenheid 

  

Voorblad met : cursusnaam + code, naam docent, naam student, studentnummer 
en inleverdatum 

  

Paginanummering is aanwezig   

Voorzien van een automatische inhoudsopgave gemaakt in WORD   

Lettertype is Calibri    

Lettergrootte van standaardtekst is 11 punts;    

Regelafstand is 1,15   

Afkortingen zijn correct gebruikt (eerste keer voluit, ook in de bronvermelding)   

Getallen zijn op de juiste manier weergegeven (APA = voluit tot 10 met 
uitzonderingen)/ (volgens de Nederlandse algemene stijlregels = voluit tot 20 met 
andere bijzonderheden, zie Scribbr / OnzeTaal) 

  

Tabellen/figuren hebben een nummer en een titel (boven de tabel, onder de 
figuur) 

  

Taalgebruik en zinsconstructie   

De tekst bevat juiste spelling en grammatica (max. 3 fouten per pagina)   

De tekst heeft een zakelijke schrijfstijl (formeel, objectief, geen spreektaal)   

De zinnen zijn helder, met actief taalgebruik en afwisselende zinslengte   

Er is gebruik gemaakt van de juiste interpunctie   

Samenhang en structuur   

Tekst is logisch geordend aan de hand van genummerde hoofdstukken en 
paragrafen (en alleen waar noodzakelijk subparagrafen). Trechtervorm is aanwezig 

  

Hoofdstukken/paragrafen (en subparagrafen) zijn voorzien van titels die de lading 
dekken. (Vermijd de vragende vorm in deze titels). 

  

Hoofdstukken/paragrafen (en subparagrafen) zijn opgebouwd uit alinea’s 
waartussen een witregel is opgenomen 

  

Alinea’s beginnen met een kernzin   

Er is onderlinge samenhang tussen de alinea’s   

Bronvermelding   

Er zijn voldoende bronnen gebruikt   

De gebruikte bronnen zijn actueel en relevant en hoogwaardig   

Bronvermelding in de tekst is volgens APA-richtlijnen   

Bronvermelding in de bronnenlijst is volgens APA-richtlijnen   

Cesuur   

In de eerste kolom moeten minimaal 15 van de 18 punten zijn behaald 
In de tweede kolom moeten minimaal 5 punten zijn behaald 

  

Product wordt nagekeken (ja/nee)  
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DEEL 2  LUK 1  
 

Klinisch redeneren binnen complexe 
zorgsituaties rekening houdend met 

diversiteit (10EC). 
 

 Je verleent professionele zorg op basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties 
met als doel het  zelfmanagement van de zorgvrager te versterken, en tot afgestemde 
zorgverlening te komen voor de individuele zorgvrager. Je bent je bewust van de eigen 
normen en waarden. Je stemt de zorg af op de diversiteit van de zorgvrager. Je zoekt 

hierbij de afstemming met andere zorgverleners 
  



 
 

Week 35 Introductieweek Praktijkleren leerjaar 3 LUK 1 

Centrale kernbegrippen: : persoonsgerichte communicatie, professionele relatie, morele sensitiviteit. 

 

TS 1, 2 en 3 

Lesdoelen 

 Je kunt benoemen wat er van jou verwacht wordt in deze cursus 

 Je kunt vanuit de beroepsechte situatie (gastsprekers) klinisch redeneren en komt tot het 

formuleren van een aantal problemen die te maken hebben met diversiteit. 

Voorbereiding  

1. Bestudeer de studiehandleiding Praktijkleren leerjaar 3  en in het bijzonder op 

Leeruitkomst 1 (LUK 1). Formuleer naar aanleiding hiervan eventuele vragen. 

2. Bestudeer H1 t/m 3 uit Coaching en diversiteit (BSL). 

3. Oriënteer je op “diversiteit in de zorg” (ga op zoek naar artikelen, websites enz). Maak 

een kort overzicht van je bevindingen.  

4. Neem vragen en bevindingen mee naar de bijeenkomst. 

Inhoud van les 

Deze twee timeslots staan in het teken van oriëntatie op de cursus Praktijkleren leerjaar 3, en in het 

bijzonder op LUK 1. Er komen gastsprekers, die jou gaan inspireren op het gebied van diversiteit.  

 

 

Week 36  

Centrale kernbegrippen: persoonsgerichte communicatie, professionele relatie, morele sensitiviteit.  

 

 

Lesdoelen 

 Je kunt benoemen wat het begrip “diversiteit” inhoudt en  hoe de verschillende aspecten 

van diversiteit beschreven worden. 

 Je kunt diverse theorieën benoemen rondom diversiteit. 

 Je kunt jouw interne diversiteiten en de diversiteiten binnen de (studie)groep benoemen. 

 Je kunt toelichten hoe diversiteit van invloed is op de professionele relatie. 

 

Voorbereiding  

1. Formuleer leervragen ten aanzien van de lesdoelen. 

2. Beantwoord de leervragen met behulp van BSL of andere relevante bronnen. 

3. Maak de opdracht “diversiteitspaspoort” (bijlage 7). 

4. Neem je uitwerking mee naar de les. 

 

Inhoud van de les 

In de les ga je in groepjes aan de slag met de gemaakte opdracht, om inzicht te krijgen in jouw eigen 

“diversiteiten” en de diversiteiten van jouw groepsgenoten. Er vindt een verdieping plaats van de 

gelezen stof, waarin verschillende theorieën over diversiteit aan bod zullen komen.  
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Week 37   

Centrale kernbegrippen: klinisch redeneren, persoonsgerichte communicatie, professionele relatie, gezamenlijke 

besluitvorming, professionele reflectie, morele sensitiviteit 

 

 

Lesdoelen 

 Je kunt de gebieden van het TOPOI model gebruiken in de professionele zorgverlenersrelatie. 

 Je kunt een analyse (op grond van een voorbeeld) uitvoeren op grond van het topoi-model. 

 Je zet gepaste interventies in op grond van de analyse. 

Voorbereiding  

1. Bestudeer Hoofdstuk 5, uit: Interculturele gespreksvoering 

2. Maak opdracht: Bekijk filmfragment “Puberruil”, waarin de Rotterdamse tienermoeder 

Priscilla vijf dagen ruilt van leven met de rijke Limburgse Romy. 

https://www.youtube.com/watch?v=NxL0vjXtmqk 

3. Analyseer het fragment op alle gebieden van het TOPOI-model: Taal en Ordening, Personen, 

Organisatie en Inzet. Maak gebruik van het format (zie bijlage 2) 

4. Neem de uitgewerkte opdracht mee naar de les 

Inhoud les 

In deze les wordt er naar aanleiding van de gemaakte opdracht, dieper ingegaan op de gebieden van 

het TOPOI-model en hoe je dit model kunt gebruiken in je professionele relatie met jouw zorgvrager. 

 

Week 38   

Centrale kernbegrippen: Klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, persoonsgerichte communicatie, professionele relatie, 

gezamenlijke besluitvorming,  professionele reflectie, morele sensitiviteit 

 

 

Lesdoelen 

 Je kunt met behulp van een casus uit de eigen beroepspraktijk (stage) bij een zorgvrager de 

diversiteiten in kaart brengen 

 Je stemt jouw handelen continu af met de zorgvrager, waarbij je rekening te houden met 

deze diversiteiten. 

 Je kunt reflecteren op je handelen met behulp van een intervisie-methode. 

Voorbereiding  

1. Maak opdracht “Verpleegplan” (bijlage 9). 

2. Bestudeer bijlage 10 Intervisie (“In andermans schoenen”). 

3. Neem je uitwerkingen mee naar de les. 

Inhoud les 

De ervaringen van het uitvoeren van de opdrachten wordt plenair besproken. Enerzijds met 

betrekking tot de analyse van het gesprek (TOPOI) en anderzijds met betrekking tot het 

verpleegplan. In het tweede deel van de les ga je aan de slag met intervisie. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NxL0vjXtmqk
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Week 39  

Centrale kernbegrippen: klinisch redeneren, zelfmanagement versterken 

 

 

Lesdoelen: 

 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om klinisch te redeneren.  

 Je kunt de aandacht voor zelfmanagement vanuit maatschappelijke ontwikkelingen verklaren. 

 Je kunt het begrip zelfmanagementondersteuning definiëren. 

 Je kunt vier verschillende verpleegkundige perspectieven op het ondersteunen van 

zelfmanagement benoemen. 

 Je past het 5A model toe om zelfmanagementondersteuning vorm te geven. 

 Je past instrumenten toe om de behoefte aan zelfmanagement te achterhalen. 

Voorbereiding 

Je hebt in het tweede jaar reeds kennis gemaakt met het thema zelfmanagement (LUK 5.1). Je hebt hierbij 

methodisch gewerkt en gebruik gemaakt van het  5A model. De komende weken ga je je kennis rondom 

dit onderwerp verbreden en verdiepen. Je maakt gebruik van (wetenschappelijke) bronnen die je 

raadpleegt via de BSL omgeving, filmpjes en databanken.  

Centraal in effectieve zelfmanagementondersteuning staat de interactie tussen jou en de patiënt. Je past 

de presentiebenadering (de grondhouding van de verpleegkundige) toe in de communicatie met de 

patiënt en hun naasten en je past (motiverende) gesprekstechnieken toe met behulp van 

gespreksmethodieken. 

 

1. Formuleer leervragen ten aanzien van de lesdoelen. 

2. Beantwoord de leervragen met behulp van BSL of andere relevante bronnen. 

3. Maak onderstaande opdracht. 

4. Neem je uitwerking mee naar de les. 

 

Voorbereidingsopdracht:  

Bij het realiseren van zelfmanagementondersteuning gaat de verpleegkundige in alle stappen van het 

klinisch redeneren na op welke wijze de patient (en zijn familie) wil en kan participeren in het 

zelfmanagement en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. 

 

Beschrijf  aan de hand van een praktijkvoorbeeld (casus) uit de stage een situatie waarbij jij of een collega 

het zelfmanagement van de patient hebt ondersteund. Geef antwoord op de volgende vragen 

 Welke vragen zijn gesteld om de behoefte aan zelfmanagementondersteuning te inventariseren? 

Leiden deze vragen tot een verpleegkundige diagnose? 

 Zijn er vragenlijsten of instrumenten gebruikt om de zorg die nodig is te achterhalen? Zo ja welke 

en waarom? 

 Is het 5A model herkenbaar in deze casus? Licht dit toe. 

 Is er sprake van gedeelde besluitvorming omtrent de doelen die zijn gesteld? Waaruit blijkt dat? 

Wordt er gewerkt met een doelenformulier? 

 Met welke aspecten van zelfmanagement en met welke adaptieve opgaven wordt deze patient 

geconfronteerd?  

 Welke zelfmanagementinterventies zijn uitgevoerd en door wie?  

 Hoe weet je of deze zelfmanagementinterventies effectief zijn? 
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 Welke bronnen heb je gebruikt om de informatie te verzamelen? 

Inhoud les  

De bijeenkomst wordt ingeleid door de docent. Je wordt bevraagd op de theorie (bestudeerde 

hoofdstukken) omtrent zelfmanagement (ondersteuning). Zorg dat je goed bent voorbereid! 

 

Opdracht 

Presenteer je casus uit de voorbereiding aan de studiegroep. Kies met je studiegroep één casus waarbij 

jullie aan de hand van de theorie de voorbereidingsvragen gaan doornemen. Wat zijn jullie bevindingen?  

De student die de casus heeft ingebracht geeft waar nodig extra toelichting. 

 

De bevindingen worden plenair gepresenteerd en besproken. 

 

Week 40  

Centrale kernbegrippen: Uitvoeren van zorg, zelfmanagement versterken, inzet EBP, Samenwerken, coördinatie van 

zorg 

 

 

Lesdoelen 

 Je benoemt de visie van de organisatie of instelling op zelfmanagement 

 Je benoemt welke factoren (micro-, meso- en macroniveau) van invloed zijn op het uitvoeren 

van een zelfmanagementinterventie. 

 Je benoemt welke gezondheidsvaardigheden een zorgvrager nodig heeft om adequaat 

zelfmanagement te realiseren. 

 Je benoemt hoe je door effectieve samenwerking met de zorgvrager betere persoonsgerichte 

zorg (en dus ook rekening houden met diversiteit) vanuit jezelf, het team of de organisatie 

kunt realiseren. 

 Je past EBP toe bij het kiezen van een zelfmanagementinterventie 

Voorbereiding 
1. Formuleer leervragen ten aanzien van de lesdoelen. 

2. Beantwoord de leervragen met behulp van BSL of andere relevante bronnen. 

3. Ga in je stage op zoek naar een casus waarin een zelfmanagementinterventie wordt 

uitgevoerd die erop gericht is de zorgvrager ervoor toe te rusten actief om te gaan de 

zijn/haar chronische aandoening, met als doel zo optimaal mogelijk te functioneren in het 

dagelijks leven. Beschrijf kort de situatie en interventie. 

4. Neem je uitwerking mee naar de les. 

 

Terugkoppeling naar aanleiding van de uitgewerkte leervragen. 

 

In tweetallen ga je aan de slag met één casus uit jullie stagepraktijk. 

Werk de onderstaande opdracht uit en neem dit mee naar de volgende bijeenkomst. 

- Beschrijf op grond van de stappen van klinisch redeneren hoe er tot de 

zelfmanagementinterventie gekomen is. 

- Beschrijf uitgebreid de gekozen zelfmanagementinterventie  
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- Sluit de interventie aan op de behoeften van de zorgvrager? 

- Is de interventie gericht op de zorgverlener, op de zorgvrager (andere professionals) of 

beide? 

- Uit welke onderdelen bestaat de zelfmanagementinterventie? 

- Ligt er een theoretisch model onder de interventie? 

- Zijn de effecten van de interventie onderzocht?  

 

Bereid een presentatie voor, volgende week worden de bevindingen aan elkaar gepresenteerd. 

 

Week 41  

Centrale kernbegrippen: persoonsgerichte communicatie, inzet communicatie en informatietechnologie, professionele 

relatie, professionele reflectie, morele sensitiviteit 

 

 

Lesdoelen 

 Je benoemt de eigen morele en ethische waarden 

 Je benoemt kenmerken van de presentiebenadering 

 Je vertelt waarom zelf-effectiviteit en de motivatie van de zorgvrager belangrijk zijn met 

betrekking tot  zelfmanagement 

 Je past motiverende of andere passende gesprekstechnieken toe in contact met de 

zorgvrager, diens naasten en sociaal netwerk 

 Je benoemt de stadia van gedragsverandering 

 Je zet communicatie- en informatietechnologie in bij het ondersteunen van zelfmanagement 

 

Voorbereiding 

Rond indien nodig de opdracht zelfmanagementinterventie af. 

1. Formuleer leervragen ten aanzien van de lesdoelen. 

2. Beantwoord de leervragen met behulp van BSL of andere relevante bronnen. 

3. Maak onderstaande opdrachten. 

4. Neem je uitwerkingen mee naar de les. 

 

Voorbereidingsopdracht 1 De fases van zorgen volgens de presentiebenadering toepassen. 

Centraal in zelfmanagementondersteuning staat de relatie tussen verpleegkundige en de zorgvrager. 

Deze is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dit vraagt van de verpleegkundige dat zij 

doelgericht en respectvol met de zorgvrager communiceert. 

Deze week ga je oefenen met de fases van zorgen volgens de presentiebenadering, de vier stappen 

van verbindend communiceren, de intentie waarmee je communiceert en de motiverende 

gespreksvoering.,   

Beschrijf  a.d.v. een praktijkvoorbeeld (casus) uit de stage een situatie waarbij je de zorgvrager niet te 

kunnen overtuigen van jouw mening over een specifiek aspect van zijn gezondheid. 

 Wat waren jouw waarden en normen in deze situatie? 
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 Wat was het verschil tussen de betekenis die jij aan de situatie gaf en deze van de patiënt? 

Wat deed dit met jou als (toekomstig) professional? Wat voelde je toen? Wat dacht je toen? 

 Hoe heb je gereageerd naar de patiënt? 

 Heb jij verduidelijkende vragen gesteld aan de patiënt? Wat maakte dat je dit wel of niet 

deed? 

 Neem de vier stadia van zorgen volgens de presentiebenadering nogmaals door. Waar liep 

het volgens jou goed?  

 Welke waarde of welk stadium nam je onvoldoende in acht? 

 

Voorbereidingsopdracht 2 Oefening behoeften of strategie? 

Bedenk situaties, bijvoorbeeld in contact met de patiënt of collega’s, waarbij een strategie wordt 

geuit als een behoefte. Achterhaal welke achterliggende behoeften in die situatie kunnen spelen.  

 

Inhoud les  

Presenteer in groepjes van vier aan elkaar de uitwerking uit de vorige bijeenkomst. 

 

De voorbereidingsopdrachten worden plenair besproken en aan de hand van de verschillende 

uitwerkingen wordt de presentiebenadering toegelicht.  

 

Met behulp van diverse oefeningen worden de volgende communicatieve vaardigheden in 

studiegroepen getraind:  

Present zijn, verbindend communiceren, empathisch luisteren, behoefte-ondersteunende 

communicatie of met motiverende gespreksvoering 

 

WEEK 42 LESVRIJE WEEK (HERFSTPERIODE) 
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Week 43 

Centrale kernbegrippen: klinisch redeneren, zelfmanagement versterken, morele sensitiviteit 

 

 

Lesdoelen 

 Je laat zien hoe je samenwerkt met zorgvrager en diens naasten op basis van gezamenlijke  

besluitvorming over de te verlenen zorg. 

 Je beschouwt kritisch je eigen gedrag in relatie tot de beroepscode, beroepswaarden in 

gesprek met de zorgvrager, diens familie.  

 Je laat zien dat je rekening houdt met de emoties en belangen van de zorgvrager vanuit het 

besef dat zorg een morele ethische praktijk behelst. 

Voorbereiding 

1. Formuleer leervragen ten aanzien van de lesdoelen. 

2. Beantwoord de leervragen met behulp van BSL of andere relevante bronnen. 

3. Maak onderstaande opdrachten. 

4. Neem je uitwerkingen mee naar de les. 

 

Voorbereidingsopdracht 1 

Maak de test zie bijlage 11  ‘Hoe ga jij om met ethische dilemma’s?’. 

Beantwoord op basis van de beschrijving van dilemma “Schoenmaker blijf bij je leest? 

Ethische-dilemma-s-bij-zelfmanagementondersteuning  

de volgende vragen: 

1. Voor welk van de gepresenteerde oplossingen zou jij kiezen als je in de schoenen van Hans 

staat en waarom? Of zou je een andere weg bewandelen en waarom? 

2. Je weet dat gedeelde besluitvorming een belangrijke plaats inneemt in de 

zelfmanagementondersteuning. Hoe ga je dit aanpakken bij Dahir? 

3. Heb je (tijdens de stage) ook weleens te maken gehad met een soortgelijk dilemma? Beschrijf 

de situatie en neem deze mee naar de bijeenkomst. 

 

Voorbereidingsopdracht 2 
In de eerste weken ben je aan de slag gegaan met het thema diversiteit. Als zorgverlener moet je 

leren omgaan met allerlei verschillen, omgaan met diversiteit dus. Selecteer op je stageplek een 

patiënt (of mantelzorger) waarbij je moet omgaan met deze verschillen en waarbij jij een ethisch 

dilemma ervaart bij de zelfmanagementondersteuning.  

1. Maak een korte casusbeschrijving van deze patiënt.  

2. Analyseer welke waarden er botsen tussen jou en deze patiënt. Waarover denken jullie 

verschillend?  

3. Wat maakt dat jullie elkaar moeilijk begrijpen/ verstaan?  

Inhoud les 

De voorbereidingsopdracht “Casus Hans” wordt plenair besproken. 

Je gaat in het studiegroepje aan de slag met de casus (uit voorbereidingsopdracht 2) die je hebt 

uitgewerkt in de voorbereidingsopdracht.  Ga methodisch reflecteren op het ethisch dilemma. 

 

https://mijn.bsl.nl/ethische-dilemma-s-bij-zelfmanagementondersteuning/15244826?fulltextView=true
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Bijlage 7 Diversiteitspaspoort1 
In deze opdracht ga je naar jezelf kijken vanuit jouw eigen “deelidentiteiten”. Je bent immers 

zoon/dochter van je ouders, teamgenoot in je sportteam, student Verpleegkunde op HZ, katholiek, 

protestants, gereformeerd, moslim, lid van een band… je bent graag met leeftijdsgenoten op stap, je 

woont naast een zorginstelling,… enzovoorts. 

De bedoeling is dat je deze deelidentiteiten van jezelf in beeld brengt: dat mag letterlijk (met behulp 

van afbeeldingen, knipsels, filmmateriaal..), maar ook gewoon in tekst of een combinatie van deze 

twee. Leef je uit!   

Wat moet er minimaal in je paspoort verwerkt zijn? 

1. Naam (voornaam/namen en achternaam/namen). Als je iets weet van de oorsprong van deze 

namen (waarom heb jij deze naam gekregen, wat betekent je naam?), dan mag je dat ook 

verwerken. 

2. Nationaliteit en geboorteplaats: heb je één of meerdere nationaliteiten? Wat betekent de 

nationaliteit voor jou? 

3. Woonplaats: waar woon je nu en kun je iets vertellen over waar je gewoond hebt? Wat 

betekent dat voor jou? 

4. Sekse: welke betekenis heeft dit voor jou? 

5. Geboortedatum, hoe kijk je naar vorige en toekomstige generaties? 

6. Een aantal belangrijke momenten/gebeurtenissen of plaatsen die een speciale betekenis voor 

jou hebben (inclusief toelichting). 

7. Wat zou je nog willen leren of meemaken met betrekking tot diversiteit in het kader van je 

eigen ontwikkeling  als toekomstige beroepsbeoefenaar? 

8. Welke competenties heb je hierbij nodig (kennis, vaardigheden en attitude)? 

 

Neem de uitwerking van deze opdracht mee naar de volgende les. 

  

                                                           
1 Vrij naar: Loeffen, T., Tigchelaar, H. (2016). Retourtje inzicht. Creatief met diversiteit voor sociale 
professionals. Bussum, Uitgeverij Coutinho. Blz. 89-90. 
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Bijlage 8 TOPOI Model 
Zie H 5.4.4 uit “Interculturele gespreksvoering” voor nadere toelichting. 

Voor opdracht in week 37 vul je alleen de “analyse” in. Voor de opdracht in week 38 vul je naast de 

analyse ook “interventies” in. 

TOPOI ANALYSE INTERVENTIES 

TAAL 
Spreken we elkaars taal? 
(verbaal/non-verbaal) 

  

ORDENING 
Communiceren we vanuit 
hetzelfde referentiekader? Wat is 
iemands werkelijkheid? 

  

PERSONEN 
Wie zijn de personen in het 
gesprek? Hoe verhouden deze 
personen zich tot elkaar? 

  

ORGANISATIE 
Is men op de hoogte van de wijze 
waarop iets is georganiseerd? 

  

INZET 
Zetten we ons genoeg in om 
elkaar te begrijpen? Bedoeling 
van het gesprek? Erkennen we 
elkaar? 
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Bijlage 9 Opdracht Verpleegplan 
Je gaat een gesprek voeren gericht op het achterhalen van het gezondheidsprobleem, om tot een 

verpleegplan te komen. Je doorloopt de stappen van het klinisch redeneren en gaat na in hoeverre de 

verschillende diversiteiten van invloed zijn op iedere stap van het klinisch redeneren. Je kiest hiervoor 

een zorgvrager (of mantelzorger) uit op jouw stageplaats. Maak aantekeningen bij dit gesprek, of maak 

een geluidsopname als de zorgvrager hiervoor toestemming geeft.  

1. Bereid het gesprek voor: welke vragen zou je willen stellen? Maak hierbij gebruik van de 

literatuur die je tot nu toe gelezen hebt, inspiratie die je hebt opgedaan bij de gastsprekers in 

de eerste les, je eigen diversiteitspaspoort enz.   

2. Maak bij het gesprek gebruik van je gesprekstechnieken, die je in voorgaande jaren geleerd 

hebt!  

3. Voer het gesprek uit (met toestemming van de zorgvrager), maak hierbij aantekeningen (of 

geluidsopname, mits toestemming). 

4. Analyseer het gesprek met behulp van het TOPOI model (bijlage 8).  

5. Stel een verpleegplan op voor maximaal twee verpleegkundige diagnoses. 

6. Neem de uitwerking mee naar de les. 
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Bijlage 10 Intervisie 
Intervisie is een methode om te reflecteren op je eigen handelen. Reflecteren is één van de HBO- 

competenties, maar is ook een competentie die binnen het verpleegkundig beroep een belangrijke 

plaats in neemt. Intervisie is een methode om terug te kijken op je eigen handelen, om via een 

gezamenlijke analyse en feedback uiteindelijk handvatten te krijgen hoe je de situatie een volgende 

keer anders zou kunnen aanpakken. Een belangrijk uitgangspunt in intervisie is dat je vertrouwelijk met 

de informatie die je binnen intervisie mee krijgt: wat er binnen een intervisie-sessie gezegd wordt blijft 

binnen de groep.  

Er zijn veel manieren om aan intervisie te doen, hieronder staat er één beschreven. 

Intervisiemodel “In andermans schoenen” 
 
Stap 1: De ervaring  
De inbrenger vertelt zijn ervaring. De volgende punten komen aan de orde:  
Feiten: Wat is er feitelijk gebeurd?  
Handeling: Wat heb je zelf gedaan?  
Gevoel en beleving: Wat betekent de situatie voor jou persoonlijk?  
Vraag: welke vraag moet verder onderzocht worden? 
 
Stap 2: Vragen stellen  
De deelnemers stellen verhelderende vragen en zorgen dat feiten, handeling, gevoel en beleving, nog te onderzoeken vraag 
(stap 1) aan de orde komen.  
 
Stap 3: Stap in de schoenen van  
De andere deelnemers stappen in de schoenen van de inbrenger. Zij leven zich in aan de hand van de volgende punten:  
Gevoel en beleving: Wat zou de situatie voor jou betekenen?  
Handeling: Wat zou jij doen als je in die situatie was?  
Oordeel: Hoe zou jij de gestelde vraag (stap 1) beantwoorden?  
Visie: 
Deelnemers luisteren en stellen verhelderende vragen. Geen discussie.  
 
Stap 4: De essentie  
Ieder neemt een paar minuten om te formuleren wat de essentie is en deelt dit met elkaar. De volgende vragen kunnen 
daarbij helpen:  
Wat gaat je aan het hart?  
Wat moet je ter harte nemen?  
Welke moed is er nodig om daaraan recht te doen?  
Wat moet er worden opgegeven?  
Wat heb je onder ogen te zien?  
Wat is nodig in (jouw deel van) de organisatie?  
 
Stap 5: Afronding  
Alle deelnemers vertellen tenslotte wat zij geleerd hebben. 
 

 

WERKWIJZE 

1. Intervisie in eigen studiegroep. 

2. Ieder brengt een situatie gerelateerd aan de opdracht “verpleegplan” in voor de intervisie, 

gezamenlijk wordt besloten welke situatie gebruikt zal worden voor de intervisie. 

3. Eén student neemt de rol van procesbegeleider op zich. Deze heeft geen inhoudelijke rol in de 

intervisie, maar stuurt bij waar nodig.  
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Bijlage 11 Test ‘Hoe ga jij om met ethische dilemma’s’ 2 
In bepaalde situaties kunnen waarden botsen: jij, als hulpverlener, vindt andere dingen 
belangrijk dan de patiënt. Met deze test kom je erachter hoe jij daarmee omgaat en wat daar 
nog beter aan kan. Beantwoord onderstaande vragen op gevoel en kies steeds het antwoord 
dat het beste past bij jouw mening. 
 
1. Ethische dilemma's in mijn dagelijkse werkzaamheden: 
V. kom ik amper tegen. 
R. probeer ik op te lossen door me te houden aan de regels van de organisatie. 
I. probeer ik op te lossen door me te richten op waar de patiënt behoefte aan heeft. 
M. probeer ik op te lossen door te rade te gaan bij mijn eigen principes over wat goede 
hulpverlening is. 
 
2. Maakt een patiënt keuzes die niet goed voor hem of haar zijn dan: 
V. zit ik daar niet zo mee. 
R. vind ik dat ik de plicht heb om de patiënt op andere gedachten te brengen. 
I. baseer ik mijn handelen op wat die ongezonde keuzes de patiënt in positieve zin opleveren. 
M. baseer ik mijn handelen op mijn eigen geweten. 
 
3. Stel, een patiënt wil langer hulp hebben dan strikt noodzakelijk. Wat doe je? 
I. Ik baseer mijn keuze voor wel of geen extra hulp op wat de patiënt nodig heeft om goed te 
kunnen leven. 
V. Ik maak er geen probleem van. Ik help mensen graag. 
M. Ik handel vanuit mijn eigen ideeën over wat ethisch verantwoord is in deze situatie. 
R. Als de wens ingaat tegen de gemaakte afspraken, meld ik dat bij mijn leidinggevende. 
 
4. Het belang van de autonomie van een patiënt en diens recht op zelfbeschikking: 
R. zie ik zeker. Toch weten mensen lang niet altijd wat goed voor hen is en hebben ze iemand 
nodig die hen daarin begeleidt. 
V. houden me niet erg bezig. 
I. vind ik heel groot. Mensen weten vaak prima wat goed voor ze is en ze hoeven niet onnodig 
betutteld te worden. 
M. hangt af van mijn persoonlijke inschatting van wat in de specifieke situatie rechtvaardig is. 
 
5. Gaat het om lastige vraagstukken in de zorg, dan vind ik dat: 
V. we met zijn allen niet zo moeilijk moeten doen. 
R. de overheid en zorginstellingen daar een duidelijk beleid in moeten voeren. De 
verantwoordelijkheid moet absoluut niet bij de individuele hulpverlener worden gelegd. 
M. iets wat elke hulpverlener zelf zo goed mogelijk naar eigen geweten moet oppakken. 
I. het welzijn van de patiënt altijd leidend moet zijn, niet geld, politiek of andere zaken. 
 
 
 
 
 
2 

                                                           
2 Overgenomen uit: Dijkstra P. (2016). Ethische dilemma’s. Van zorgen voor naar zorgen dat. Deel 5. 
Bijzijn XL; 2016 (5), 16-19. 
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Bijlage 12 Testuitslag ‘Hoe ga jij om met ethische dilemma’s?3 
 
Tel welke hoofdletter- de V, R, I of M- je het vaakst hebt omcirkeld en lees de beschrijving 
die hierbij hoort. 
 
MEESTAL DE V. 
Je hebt de neiging ethische dilemma’s niet te zien, te vermijden en/of te verbloemen. Het kan 
zijn dat je je, in bepaalde situaties, niet bewust bent van botsende waarden en belangen. 
Misschien zie je het ook wel, maar wil je liever geen 'gedoe' of ben je bang dat er conflicten 
ontstaan. 
TIP: Ethische dilemma's zijn niet alleen maar vervelend of een 'gedoe'. Je kunt er heel veel 
van leren. Praat eens met collega's over de zaken waar zij zoal tegenaan lopen en heb het 
er samen over. Dat zorgt ervoor datje ethische dilemma's beter herkent en weet wat je kunt 
doen als je ze tegenkomt. 
 
MEESTAL DE R. 
Bij ethische dilemma's ben je geneigd te kijken naar de regels. Welke regels en richtlijnen 
geven houvast? Op zich heel goed, maar niet voor alle situaties zijn regels. En soms zijn 
mensen belangrijker dan regels. Op elke regel is immers wel een uitzondering te bedenken. 
TIP: Schiet niet in de stress als regels te kort schieten. Probeer op andere manieren naar het 
probleem te kijken. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de patiënt of vanuit het 
perspectief van collega's. Dat levert allerlei ideeën op over hoe ermee om te gaan. 
 
MEESTAL DE I. 
Doet er zich een ethisch dilemma voor waarin een patiënt betrokken is, dan is voor jou de 
patiënt het allerbelangrijkste uitgangspunt Zorg moet voor jou, altijd gaan over waar een 
patiënt behoefte aan heeft en wat hij/zij nodig heeft om weer op eigen benen te staan. De 
kans is groot datje veel inlevingsvermogen hebt 
TIP: Rekening houden met de behoeften van de patiënt is heel belangrijk. Dat wil niet 
zeggen dat patiënten het ook altijd bij het rechte eind hebben. Het is de vraag of mensen 
altijd weten wat goed voor hen is of hoe ze dat op de beste manier kunnen bereiken. Soms 
kunnen ze daar wel wat hulp bij gebruiken. 
 
MEESTAL DE M. 
Ethische dilemma’s in je werk benader jij vanuit je eigen morele kompas. Je vindt het erg 
belangrijk dat jij achter je professionele keuzes en handelen slaat ook als stroken die 
misschien niet altijd met wat de organisatie of de samenleving 'normaal' vindt. Het 
belangrijkste is dat jij jezelf elke avond recht in de spiegel kunt aankijken. 
TIP: Niemand weet of begrijpt alles. Verwacht dat ook niet van jezelf. Ook de regels van de 
organisatie en de mening van collega's kunnen houvast geven als je er zelf niet uitkomt. 
 

                                                           
3 Overgenomen uit: Dijkstra P. (2016). Ethische dilemma’s. Van zorgen voor naar zorgen dat. Deel 5. 
Bijzijn XL; 2016 (5), 16-19. 
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DEEL 3 LUK 2  

 
Bevorderen van gezond gedrag op 

doelgroepenniveau (10 EC) 

 
Je levert zorg ter bevordering van gezond gedrag, vanuit de visie op Positieve Gezondheid, 

op basis van klinisch redeneren. Dit doe je in samenspraak met de zorgvrager(s) en andere 

beroepsbeoefenaren in het netwerk waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Je 

zet hierbij bij voorkeur passende technologie in. 
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Week 45 Introductieweek Praktijkleren leerjaar 3 LUK 2 
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; persoonsgerichte communicatie; professionele relatie; 

gezamenlijke besluitvorming; klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

 

Openingscollege 

Lesdoelen 

 Je kunt de eerste drie stappen van Intervention Mapping toepassen.  

 Je brengt samen met de zorgvrager(s) de wensen en behoeften ten aanzien van gezondheid 
in kaart. Je gebruikt hierbij de pijlers van positieve gezondheid. 

Casus 

Jari is net afgestudeerd als bachelorverpleegkundige  en werkt op de somatische afdeling 

in verpleeghuis Zonnestraal in Vlissingen. Op de afdeling wonen zorgvragers met diverse 

somatisch aandoeningen. De gemiddelde leeftijd is 75 jaar.  

 

Dhr. Gerestein (80 jaar), woont sinds een halfjaar in het verpleeghuis. Dhr. heeft flink overgewicht en 

dat zit hem dwars. Hij heeft hierdoor veel hulp nodig bij de dagelijkse verrichtingen (wassen, in en uit 

bed gaan enz. Hij zou graag minder afhankelijk van de zorgverleners willen zijn.  Jari heeft samen met 

dhr. een “spinnenweb” gemaakt op basis van de pijlers van positieve gezondheid. Hierin werd 

zichtbaar dat hij lager scoort op de pijler “dagelijks functioneren”.  

 

Dhr. Zit als gevolg van het overgewicht in de rolstoel. Dit geeft hem een veilig gevoel, bovendien vindt 

hij het ook wel gemakkelijk!  

 

Voorbereiding 

1. Verdiep je in de “visie” Positieve Gezondheid, in relatie tot het thema van deze cursus: 

bevorderen van gezond gedrag. 

2. Hoe ga je het gezondheidsprobleem achterhalen in deze casus? Hoe kom je tot passende 

interventies voor dhr. Gerestein?  

3. Fris je kennis op over Intervention Mapping, hier ben je in het tweede leerjaar al mee aan de 

slag geweest. Maak gebruik van de literatuur op BSL, of  andere internetbronnen.  

4. Lees bijlage 15 (Opdrachten LUK 2).  Voer opdracht 1 uit: beschrijf een beroepssituatie, 

waarbij je tot het einde van de cursus de stappen van intervention mapping kunt toepassen. 

De zorgvrager is een persoon op je stage of iemand uit eigen. 

5. Neem de uitwerkingen, en je eventuele vragen, mee naar het openingscollege. 

Inhoud van college 

We beginnen het college met de eerste oriëntatie op de behoefte en wensen van de zorgvrager ten 

aanzien van gezondheid, op basis van de pijlers van positieve gezondheid. Het is de stap voordat je 

met IM begint: je gaat éérst met de zorgvrager bekijken waar er behoefte aan  verandering is, in 

relatie tot het gezondheidsprobleem is. En of dit middels een gedragsverandering te bereiken is. Het 

tweede deel staat in het teken van Intervention Mapping.  We gaan aan de hand van jouw 

voorbereiding in vogelvlucht door het gehele model.  
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Week 46  
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; persoonsgerichte communicatie; gezamenlijke besluitvorming; 

klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

 

 

Lesdoelen 

 Je kunt op grond van de wensen en behoeften van de zorgvrager (eigen casus) 

inventaristeren op welke gedragsdeterminanten ingespeeld moet worden, om tot het 

gewenste gedrag te komen. 

 Je kunt na deze les de stappen 1 t/m 1.4 van Intervention Mapping afronden in de eigen 

casus. 

Voorbereiding  

1. Voer opdracht 2 uit (bijlage 15). Je gaat samen met een zorgvrager en met behulp van de 

pijlers van positieve gezondheid, de wensen en behoeften van deze zorgvrager inventariseren 

ten aanzien van het gezondheidsprobleem  (voor gehele opdracht zie bijlage).  

2. Neem de uitwerking mee naar de les. 

Inhoud les 

Je gaat in deze les verder met het analyseren van de casus. Je zult erachter komen, dat je in deze fase 

nog niet alle informatie hebt, die nodig is om stap 1 van IM af te ronden. Je moet dan opnieuw in 

gesprek met de zorgvrager, om de informatie die je nog nodig hebt te achterhalen. Op basis van de 

uitkomsten van het gesprek dat je met jouw zorgvrager gevoerd hebt, gaan we in de les 

inventariseren waar de gedragsverandering (voornamelijk) moet plaatsvinden (bij welke 

gedragsdeterminanten). 

 

Week 47   
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; persoonsgerichte communicatie; professionele relatie; 

gezamenlijke besluitvorming; klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

 

 

Lesdoelen 

 Je kunt de gedrags- en veranderdoelen, die nodig zijn om het einddoel te bereiken, 

beschrijven. 

Voorbereiding  

1. Bestudeer stap 2 van Intervention Mapping. 

2. Je hebt het needsassessment uitgevoerd en je gaat nu samen met je zorgvrager (of kennis) de 

gedrags- en veranderdoelen (doelenmatrix) opstellen (opdracht 3, zie bijlage 15). 

Neem je uitgewerkte doelenmatrix mee naar de bijeenkomst. 

Inhoud college 

Er komt een gastspreker vertellen over het gedragsmodel (TPB-ASE), gedrags- en veranderdoelen, 

met behulp van voorbeelden uit de praktijk.  
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Week 48 
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

 

 

Lesdoelen 

Je beschrijft theory based methoden en theorieën, om de intentie en het gedrag te veranderen. 

Voorbereiding  

1. Bestudeer stap 3 van Intervention Mapping en werk dit uit op jouw casus. 

2. Maak het eerste deel van opdracht 4 (zie bijlage 15) 

3. Formuleer vragen naar aanleiding van je doelenmatrix en je literatuurverkenning die je tot nu 

toe hebt uitgevoerd in relatie tot stap 3. 

Inhoud les 

In de studiegroep ga je de uitwerkingen uitwisselen. Vragen kunnen in de studiegroep en/of met de 

docent besproken worden. 

 

Week 49 

Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; inzet ICT, persoonsgerichte communicatie; professionele relatie; 

gezamenlijke besluitvorming; klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

 

 

Lesdoelen  

 Je ontwerpt een gezondheidskundige interventie. 

 Je maakt gebruik van zorgtechnologie indien van toepassing. 

Voorbereiding  

1. Bestudeer stap 4 van intervention mapping. 

2. Rond opdracht 4 af (zie bijlage 15). 

 

Je werkt verder aan stap 4 ontwerpen van de gezondheidskundige interventie.  

Je bespreekt de mogelijke en passende interventies met zorgvrager en of kennis. Vergeet hier ook niet 

de eventuele betrokken mantelzorger.  

Heb je de interventie ingezet op de goede determinant? Zo niet dan moet terug naar stap 1,2 of 3. 

 

Formuleer drie vragen over jouw ontwerp en neem deze mee naar de bijeenkomst. 

Inhoud les 

College over ontwerp van de interventies om gezondheidsgedrag te veranderen 
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Week 50 
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; persoonsgerichte communicatie; professionele relatie; 

gezamenlijke besluitvorming. 

  

 

Lesdoelen 

 Je beschrijft in een plan van aanpak hoe de gezondheidskundige interventies 

geïmplementeerd  worden. 

 Je beschrijft in een plan hoe de gezondheidskundige interventies geëvalueerd gaan worden. 

 

Voorbereiding  

1. Bestudeer stap 5 en 6 van Intervention Mapping. 

2. Maak opdracht 5. Je gaat in een plan van aanpak schrijven hoe de interventies 

geïmplementeerd en geëvalueerd moeten worden. Dit plan presenteer je tijdens de volgende 

bijeenkomst. 

 

Inhoud les 

Tijdens de les worden een aantal plannen gepresenteerd en door de student toegelicht. 

 

Week 51 
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; inzet ICT, persoonsgerichte communicatie; professionele relatie; 

gezamenlijke besluitvorming; klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

  

 

Lesdoelen 

 Je kan het proces  van Intervention Mapping toelichten aan de hand van een authentieke 

beroepssituatie. 

Voorbereiding 

Je bereidt een posterpresentie voor waarin je (creatief) in 10 minuten het hele proces van I.M. dat je 

de afgelopen weken hebt doorlopen toelicht. 

Deze presentatie geef je ook op jouw stageplaats. 

Inhoud les 

Tijdens de bijeenkomst worden de posters gepresenteerd. Iedereen moet een keer presenteren. Je 

geeft feedback op de presentator door middel van een tip en een top. 

 

Week 52 en week 1 LESVRIJE WEKEN (KERSTPERIODE) 
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Week 2 
Centrale kernbegrippen: Preventiegericht analyseren; inzet ICT, persoonsgerichte communicatie; professionele relatie; 

gezamenlijke besluitvorming; klinisch redeneren, uitvoer van zorg. 

  

 

Lesdoelen 

 Je toont aan dat je voorbereid bent op het CGI. 

Voorbereiding door student   

1. Bereidt je voor op het trainen van het CGI gesprek (zie DEEL 1 Stage).  

2. Formuleer vragen en onduidelijkheden en neem dit mee naar de les. 

3. Kijk nog eens naar de lesdoelen en de rubriks. Heb je deze behaald? 

4. Beschrijf tips en tops voor de evaluatie van LUK 2  

Inhoud les 

Tijdens de bijeenkomst wordt er geoefend met het CGI gesprek en wordt  LUK 2 geevalueerd. 
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Bijlage 15  Opdrachten LUK 2 
In deze cursus ga je met behulp van de stappen van Intervention Mapping en vanuit de visie op 

Positieve gezondheid zélf aan de slag met een zorgvrager of zorgvragers, met als doel gezond gedrag te 

bevorderen. Om al deze stappen goed te kunnen doorlopen heb je een (of meerdere) zorgvrager(s) 

nodig (“authentieke beroepssituatie”). Dit is bij voorkeur een zorgvrager van jouw stageplaats. Omdat 

dit niet altijd haalbaar is (bijvoorbeeld omdat zorgvragers kortdurend op jouw stageplaats verblijven), is 

het ook mogelijk om een “zorgvrager” uit je eigen netwerk te vragen om hieraan mee te werken. 

 

Opdracht 1 Beroepssituatie 

Beschrijf een beroepssituatie, waarbij je tot het einde van de cursus de stappen van intervention 

mapping kunt toepassen. Met andere woorden: je beschrijft een zorgvrager, die samen met jou bereid is 

om te werken aan een gedragsverandering in relatie met gezondheid. De zorgvrager is een persoon op je 

stage of iemand uit eigen netwerk. 

 

Belangrijk bij het kiezen van een geschikte zorgvrager: 

 De zorgvrager is bereid om samen met jou aan de slag te gaan met het bevorderen van zijn/haar 

gezonde gedrag (gedurende de komende 8 weken). 

 De zorgvrager is bereid om aan de hand van de pijlers van positieve gezondheid, samen met jou 

te inventariseren waar zijn/haar behoeftes en wensen liggen ten aanzien van zijn/haar 

gezondheid. 

 Samen bepalen jullie aan welke behoefte aan verandering gewerkt zal worden. Belangrijk is dat 

het om een gedragsverandering gaat. Dit is belangrijk, omdat de methode Intervention Mapping 

betrekking heeft op het veranderen van gedrag. 

 De zorgvrager is regelmatig beschikbaar gedurende deze periode, om met jou in gesprek te gaan 

over de stappen die er gezet zijn, of nog gezet moeten worden. 

 

Beschrijving beroepssituatie 

Beschrijf de zorgvrager in termen van socio-demografische gegevens (leeftijd, geslacht, werk, burgerlijke 

status, eventuele gezondheidsproblemen enz.). Je hoeft nog niet te weten waar de zorgvrager aan wil 

gaan werken! Geef ook aan welke relatie jij hebt met deze zorgvrager.  

Totaal ongeveer half A4’tje. Deze beschrijving is voor eigen gebruik. 

 

Opdracht 2. Inventarisatie wensen en behoeften ten aanzien van gezondheid 

Je stelt samen met de zorgvrager het gezondheidsprobleem vast. Vervolgens ga je met de zorgvrager in 

gesprek over de wensen en behoeften ten aanzien van gezondheid. Samen met de zorgvrager en met 

behulp van de pijlers van positieve gezondheid,  inventariseer je deze wensen en behoeften. 

Maak gebruik van https://mijnpositievegezondheid.nl/ of materiaal uit het gastcollege week 1. 

De uitwerking bestaat uit: 

1. Korte beschrijving van het gezondheidsprobleem. 

2. Het persoonlijke spinnenweb (daar is de link heel handig voor). 

https://mijnpositievegezondheid.nl/
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3. Beschrijving van de wensen/behoeften van de zorgvrager, naar aanleiding van het spinnenweb: 

waar zou de zorgvrager iets aan willen veranderen? Bedenk goed dat het moet gaan om een 

gedragsverandering, gerelateerd aan het gezondheidsprobleem van de zorgvrager. 

4. Beschrijf hoe je omgaat met de overige wensen en behoeften van deze zorgvrager. 

Neem de uitwerking mee naar de les. 

 

Opdracht 3 Stap 2 Doelenmatrix opstellen 

Je hebt samen met de zorgvrager het einddoel vastgesteld. In deze stap ga je gedragsdoelen formuleren, 

en de daarbij horende veranderdoelen om dit gedragsdoel te bereiken. De gedragsdoelen samen moeten 

leiden tot het einddoel. 

Maak een doelenmatrix voor jouw zorgvrager(s) en neem de uitwerking mee naar de les. 

 

Opdracht 4 Stap 3 Theorieën en Methoden, Stap 4 Ontwerp 

1. Je identificeert methoden en theorieën waarmee de gedragsdeterminanten van intentie en 

gedrag beïnvloed kunnen worden. Je ontwikkelt hiermee al een globaal idee van je 

gezondheidskundige interventie. Het is belangrijk om te onderzoeken of de methode/theorie past 

bij het gezondheidsprobleem waar jij de interventie voor aan het ontwerpen bent. Met andere 

woorden: de effectiviteit van de methode en/of theorie is aangetoond in relatie tot het 

gezondheidsprobleem. 

2. Nadat je stap 3 hebt afgerond, ga je aan de slag met het ontwerpen van de gezondheidskundige 

interventie. 

Je hebt waarschijnlijk meerdere interventies gevonden, die van toepassing kunnen zijn bij het 

gezondheidsprobleem. Het is niet vanzelfsprekend dat dit ook aansluit bij jouw zorgvrager.  

3. Bespreek de mogelijke en passende interventies met zorgvrager en of kennis. Vergeet hier ook 

niet de eventuele betrokken mantelzorger. Heb je de interventie ingezet op de goede 

determinant? Zo niet dan moet terug naar stap 1,2 of 3. 

4. Beschrijf op grond van bovenstaande stappen de gezondheidskundige interventie.  

 

Opdracht 5 Implementatie en evaluatie 

Je gaat in een plan van aanpak schrijven hoe de interventies geïmplementeerd en geëvalueerd moeten 

worden. Dit plan presenteer je tijdens de volgende bijeenkomst. 

1. Beschrijf in je implementatieplan hoe, door  wie en wat  er wanneer moet gebeuren om de kans 

van slagen van de gezondheidskundige interventie zo groot mogelijk te maken. Denk hierbij ook 

aan de voorwaarden die hiervoor nodig zijn vanuit de zorgvrager en vanuit de zorgverlener. 

Beschrijf jouw rol in de uitvoer van deze interventie. 

2. Beschrijf het evaluatieplan. Neem hierin de gedrags- en veranderdoelen op. Ontwikkel een plan 

voor evaluatie van de gezondheidskundige interventie en houd hierbij rekening met de 

procesevaluatie en de effectevaluatie (Sassen, 2014). 


