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KERNVRAAG
Hoe kunnen we de studenten samen nog beter ondersteunen in hun 
ontwikkeling in de rol van Organiserend verpleegkundige?

Tips?

Eventuele vragen? 









Uitwisseling studentbegeleiding

Onderstaande kernbegrippen
staan centraal in Module 2

• 01. Klinisch redeneren

• 03. Indiceren van zorg

• 04. Uitvoeren van zorg

• 16. Preventiegericht analyseren

• 17.Gezondgedrag bevorderen

• 18. Verpleegkundig leiderschap

• 19. Verpleegkundig ondernemerschap

• 20. Coördineren van zorg

• 21. Veiligheid bevorderen

Kies enkele kernbegrippen en bespreek 
in de outbreak rooms de onderstaande 
vragen.

• Welke taken zou een 
verpleegkundige m.b.t. de 
kernbegrippen zelfstandig kunnen 
uitvoeren. Welke verwachtingen heb 
je t.a.v. de student wat betreft het 
propedeuseniveau? 

• Wat doe jij om de student de 
verpleegkundige bril op te laten 
zetten?

• Wat zijn voor jou belangrijke 
aspecten van het 
waarderingsformulier, waar let je 
op? Hoe geef je feedback?

• Hoe bepaal je het niveau van de 
student.





Vragen die je kunt stellen. 

Waar staat je student in de rol van organiserend verpleegkundige?

Wat kan hij/zij al? 

Wat zijn uitdagingen voor hem/haar? 

Wat kun je in deze rol verwachten van studenten? 





Casus voorbeeld
Jolanda is student verpleegkunde, werkzaam in een intramurale setting. Ze 
heeft geleerd dat je volgens de wet AVG informatie over medicatie, zoals op 
baxterzakjes, niet mag laten slingeren maar dat je ze moet vernietigen. Ze merkt 
op dat collega’s dat niet doen en wil dit bespreekbaar maken in het team. 



Casus 2
Stijn werkt als wijkverpleegkundige in opleiding in een zelfsturend team. Hij 
merkt dat collega’s bij het uitvoeren van transfers niet altijd de hulpmiddelen 
gebruiken die er zijn om de zorg te ontlasten. Hij besluit een voorlichting te 
geven over ARBO-wetgeving. 





Casus 3 
Rachida is verpleegkundige in een instelling in de psychiatrie op een afdeling 
met patiënten met schizofrenie. Het valt haar op dat veel bewoners overgewicht 
hebben. Ze gaat in gesprek met een aantal van deze zorgvragers over hun 
overgewicht en geeft vervolgens aan dat de deelnemers zichzelf te zwaar 
vinden en wel wat zouden willen afvallen. Ze ontwerpt een groepsvoorlichting. 





Wat vraagt het van de organisatie om studenten de ruimte te bieden om deze 
rol goed te ontwikkelen?  

Wat vraagt het van jou als begeleider? 



Beter voorkomen
dan herstellen. 


