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Voorwoord 
Beste lezer, 

Voor u ligt de handleiding voor de praktijk aangaande beroepssituatie 14. Deze handleiding is 
geschreven om u mee te nemen in het proces wat de studenten tijdens het tweede semester van 
hun derde studiejaar doorlopen. De aanleiding van deze handleiding is de relatie tussen de 
beroepssituatie en de praktijk. Studenten gaan binnen hun eigen stageplek/ werkplek aan de slag 
met de projectopdracht.  

In beroepssituatie 14 staat het thema kwaliteit en innovatie centraal. Het doel van het 
afstudeerproject is dat studenten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
binnen de verpleegkundige beroepspraktijk. 

BS14 daagt studenten uit om een adequate probleemstelling te leren formuleren, te bepalen wat een 
goede interventie is in een specifiek praktijkprobleem, en een advies te schrijven hoe deze 
interventie dan effectief geïmplementeerd kan worden. 

Door het (leren!) uitvoeren van bovenstaande zaken worden studenten uitgedaagd zich te 
ontwikkelen tot het vereiste competentieniveau van de startbekwame hbo- professional. Daarmee 
zijn zij klaar om op de arbeidsmarkt hun professionele rollen met betrekking tot 
kwaliteitsbevorderaar, reflectieve EBP- professional en organisator ten uitvoer te brengen. Dit ten 
behoeve van verbetering van kwaliteit van zorg in de teams en instellingen waarin zij dan werkzaam 
zijn. 

Om de opzet van de beroepssituatie te verduidelijken is deze handleiding tot stand gekomen. 

Daarnaast gaan we ook in op de rol van de student, de rol van de praktijk (meedenken, en 

accorderen op waarheid) en de rol van de docenten (coachen en beoordelen). 

Mocht u nog informatie missen of andere feedback hebben aangaande deze beroepssituatie 

vernemen wij deze graag. 

Wij wensen u veel leesplezier, 

Onderwijsverantwoordelijken Beroepssituatie 14 

Sacha Popping popping.s@hsleiden.nl 
Sven Rooijakkers rooijkakkers.s@hsleiden.nl  
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Introductie beroepssituatie  
Binnen de zorgverlening wordt er continue gekeken naar wat kan beter. Er wordt veel veranderd en 
verbeterd. Maar wie bepaalt nu dat een verandering ook een verbetering is? Wie maakt dat de 
gewenste verbetering daadwerkelijk tot stand kan komen, goed geëvalueerd en geborgd kan 
worden? Hbo opgeleide verpleegkundigen zijn bij uitstek de professionals in de zorg die daarbij een 
belangrijk rol kunnen en moeten spelen. Zij staan dichtbij de zorgvrager, werken nauw samen met 
hun team en tal van andere professionals in de zorg. Het is dus van belang dat de student al tijdens 
de opleiding met die rol oefent, en aantoont dat zij de belangrijke basiskennis en vaardigheden 
daarvoor beheerst.   
  
In dit afstudeerproject gaat een student een praktijkprobleem analyseren in de zorginstelling waar de 
student stage loopt/ werkt. De student gaat op zoek naar passende interventies in de literatuur, die 
kunnen helpen dat praktijkprobleem op te lossen. Zij zullen ervaren dat voor veel praktijkproblemen 
namelijk al evidence based interventies zijn ontwikkeld of best practices zijn beschreven. Het is van 
belang om de literatuur en/of best practices kritisch te beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid 
binnen de context van het team/instelling waar dit praktijkprobleem speelt. Dat kan alleen als de 
student ook oog heeft voor de cultuur en het verandervermogen van een team en of organisatie. 
Alleen als er een goede analyse is toegepast, en men weet waar de mogelijke knelpunten te 
verwachten zijn, is men in staat om een advies uit te brengen voor de implementatie van een 
betreffende interventie en dus een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
verpleegkundige zorg.   
  
In dit afstudeerproject doorloopt de student op methodische wijze de stappen van een 
implementatietraject waarbij het onderzoekend vermogen centraal staat. Hierbij gebruikt de student 
de aangeleerde kennis en vaardigheden met betrekking tot EBP en kwaliteitszorg.  
  
Het afstudeerproject duurt 20 weken. Al tijdens beroepssituatie 13 start de student met 
voorbereidingsactiviteiten gericht op het schrijven van het projectvoorstel en het op peil brengen 
van de benodigde kennis en onderzoeksvaardigheden. In het tweede semester van het derde jaar 
werkt de student daadwerkelijk aan het afstudeerproject. De kennislabs en de bijeenkomsten met de 
leergroep, ondersteunen dat proces, waarbij de docent de rol van coach heeft. De projectopdracht 
eindigt met een projectdocument waarin een implementatie advies wordt gegeven aan de praktijk 
wat ook daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. Daarnaast geven studenten een 
posterpresentatie ter afsluiting van BS14 Hierdoor kunnen studenten het implementatieproject 
uitdragen en uitdragen hoe ze zich als verpleegkundig leider hebben ontwikkeld t.a.v. het zorgproces 
verbeteren.  
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Praktijkprojecten  
Kwaliteit en innovatie begint bij het erkennen van de noodzaak/belang ervan door de organisatie.  
Het praktijkprobleem waaraan de student gaat werken komt uit de verpleegkundige praktijk. De 
student gaat binnen zijn stageplek op zoek naar een praktijkprobleem. Uiteraard doet de student dit 
in goed overleg met zijn opleiders, teamleider of kwaliteitsverpleegkundigen. Van studenten wordt 
verwacht dat ze leiderschap tonen door zelf actief met voorstellen te komen. Dit praktijkprobleem 
werken studenten uit in het projectvoorstel. Het uiteindelijke projectvoorstel dienen de studenten in 
via Gradework. Het projectvoorstel moet ondertekend worden door de praktijk voordat de student 
het kan indienen. 
Nadat de student het projectvoorstel heeft ingediend in Gradework wordt de opdrachten door 
docenten beoordeeld op relevantie en haalbaarheid.  
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Projectopdracht 
 
De te doorlopen stappen zijn: 
  
1. Inleiding; situatie verkennen en doelgroep(en) bepalen 
Het doel van deze stap is het inzichtelijk krijgen van de huidige situatie waarin het probleem speelt 
en een verkenning van de wenselijke situatie (na de verandering), alsmede een overzicht van de 
betrokkenen.   
  
2. Praktijkonderzoek doelgroepanalyse en contextanalyse  
In deze stap brengt de student de kenmerken van de verschillende doelgroepen in kaart, die 
beïnvloed worden door de op handen zijnde verandering. Verder is het doel van deze stap zicht 
krijgen op de organisatiecultuur en het verandervermogen van de organisatie of 
organisatieonderdeel. De belemmerende en bevorderende factoren worden in kaart gebracht en het 
mogelijke draagvlak wordt geanalyseerd. In deze stap voert de student een praktijkonderzoek uit om 
zicht te krijgen op de doelgroep en de behoefte.  
 
3. Literatuuronderzoek interventiekeuze   
Deze stap brengt de student tot een onderbouwde keuze voor een passende interventie op basis van 
EBP en/of best practice.  
   
4. Implementatiestrategie kiezen  
In deze stap werkt de student naar een onderbouwde keuze toe voor een passende 
implementatiestrategie.  
  
5. Advies voor evaluatie 
De student beschrijft een onderbouwd advies op het gebied van monitoring evaluatie en bijstelling. 
 
6. Plan van aanpak   
In het plan van aanpak beschrijft de student aanbevelingen gericht op bijstelling van het 
(afdelings)beleid waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en behoeften van de 
praktijk. De aanbevelingen op team/instellingsniveau verwerkt de student in een plan van aanpak 
  

Samenwerking  
Tijdens de beroepssituatie is er een intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de student en de 
opdrachtgever om tot een goed eindproduct te komen. Dit vraagt om een adequate samenwerking 
met de praktijk. Dit wordt middels feedback van de opdrachtgever en de studenten geborgd. Bij 
aanvang van het project leggen de studenten en de opdrachtgever de afspraken en wederzijdse 
verwachtingen vast in het projectvoorstel. Aan het eind van het afstudeerproject ondertekent de 
opdrachtgever een waarheidsformulier. Het kan voorkomen dat het waarheidsformulier niet tijdig 
ondertekent kan worden of dat de opdrachtgever het niet eens is met de inhoud. Dit kan dan 
beschreven worden op het waarheidsformulier. Het gevolg hiervan is voor de student dat deze wel 
de documenten kan inleveren, maar op zal moeten voor de herkansing en dusdanige aanpassingen 
zal moeten doen, zodat er een akkoord komt via het waarheidsformulier.  
Wanneer de opdrachtgever vragen heeft gedurende de beroepssituatie, kan deze altijd terecht bij de 
onderwijsverantwoordelijken. 
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Begeleiding in de praktijk 
Daar de opdracht in de praktijk wordt uitgevoerd is het ook belangrijk even stil te staan bij de 
benodigde begeleiding. 
In de praktijk kunnen vele verschillende functionarissen de opdrachtgever zijn. Denk aan een 
praktijkopleider, teamleider, kwaliteitsmedewerker enzovoort. Van belang is dat er binnen de 
opdrachtgevende organisatie helder is afgestemd wie de rol van opdrachtgever en dus 
contactpersoon vervult richting de studenten. Verder is van belang om vast te stellen wat de 
reikwijdte van deze persoon is. 
 Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze feedback geeft op 

- de samenwerking door de student met de opdrachtgever; 
- de bruikbaarheid van het eindresultaat voor de praktijk 
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Onderwijs  
 
Hier onder volgt een korte beschrijving van het onderwijs wat wordt aangeboden. Voor meer 
inhoudelijke informatie kan de betrokken student de Digitale wijk laten zien. 
In deze beroepssituatie hanteren we de volgende onderwijsvormen:  

• Leergroepen: groepen van 16 studenten, studenten 
krijgen begeleiding van een docent bij het opzetten en uitvoeren van het afstudeerproject.   
• Kennislabs: groepen van 32 studenten waarin specifieke stappen in het onderzoeks-
en implementatieproces centraal staan. Gericht op toepassen en oefenen. 
Ieder kennislab vraagt een inhoudelijke voorbereiding, toegepast op het eigen project.   
• Voorbereidende bijeenkomsten: voorafgaand aan de start van BS14 vinden er lessen plaats 
gericht op het activeren van voorkennis en aanbieden van specifieke kennis voor dit afstudeerpro
ject. Daarnaast maken studenten een e- learning gericht op het vergroten van de kennis t.a.v. 
EBP.  
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Leerdoelen  
  
Tijdens BS 14 werkt de student aan een combinatie van leerdoelen. Deze worden hier onder 
weergegeven. 
 
Competentie Reflectieve EBP Professional, Kernbegrip EBP  
• Geeft in samenspraak met de opdrachtgever, adequate uitvoering aan de organisatie van het 
afstudeerproject.    
• Voert op methodische (cyclische) wijze onderzoek uit naar een praktijkprobleem   
• Stelt op basis van verkregen gegevens een implementatieplan op ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering.   
• Is in staat, gedurende het hele afstudeerproject, de aanpak en de resultaten ter discussie te 
stellen.    
• Kan het eigen handelen bijstellen op basis van een systematische reflectie op het eigen 
gedrag    
• Presenteert op aansprekende en methodische wijze zowel mondeling als schriftelijk de 
onderzoeksresultaten aan de doelgroep  
• Maakt inzichtelijk op welke wijze feedback van medestudenten, opdrachtgever en docent is 
verwerkt in het handelen.   
• Geeft op adequate wijze feedback aan studiegenoten, opdrachtgever en docent.   
• Maakt verworven kennis en inzichten op team/instellingsniveau op adequate wijze 
toegankelijk en toepasbaar.    
  
Competentie Organisator: Kernbegrip Verpleegkundig Leiderschap  
• Past kennis toe over implementatiefasen en veranderstrategieën in de onderbouwing van 
het handelen.    
• Past kennis toe over bekostiging van de zorg en invloed daarvan op beleid van de 
zorginstelling in probleemverkenning en onderbouwing van het handelen   
• Betrekt de verschillende belanghebbenden actief bij de verschillende stappen van het 
implementatieadvies.    
• Toont een zelfstandige, proactieve en betrokken houding  
  
Competentie Professional en kwaliteitsbevorderaar: Kernbegrip Kwaliteit van zorg leveren  
• Past kennis over recente ontwikkelingen m.b.t. kwaliteitszorg (micro-, meso-, en 
macroniveau) toe en betrekt deze in het kwaliteitsproject   
• Past kennis over bestaande kwaliteitskaders toe in het project.    
• Stelt, naar aanleiding van onderzoek, realistische en haalbare aanbevelingen op, gericht op 
bijstelling van het (afdelings)beleid.   

  
Competentie Professional en Kwaliteitsbevorderaar: Kernbegrip Professioneel gedrag  
• Integreert kennis over actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen   
• Is zich bewust van de grenzen van het verpleegkundig domein   
• Bewaakt de grenzen van het verpleegkundig domein bij het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag  
• Draagt middels multidisciplinair en projectmatig werken bij aan de professionalisering van 
verpleegkunde   
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Beoordelen  
Het projectverslag wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier door twee 
docenten.  
Daarnaast maken studenten een poster die ze presenteren binnen de leergroep. Hierdoor kunnen 
studenten het implementatieproject uitdragen en hoe ze zich als verpleegkundig leider hebben 
ontwikkeld t.a.v. het zorgproces verbeteren. Beoordeling vindt dus plaats met de volgende twee 
toetsen:  

• Verslag afstudeerproject 
• Posterpresentatie 

 

Toetsinzage en herkansing  
Het is voor de student mogelijk om na een onvoldoende beoordeling een afspraak te maken met de 
docent-begeleider (eerste beoordelaar). In dit gesprek kunnen er vragen gesteld worden die er zijn 
naar aanleiding van de beoordeling, teneinde de herkansing van het verslag zo kansrijk mogelijk te 
maken.  
  
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


