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Inleiding 

 

Bedankt dat je een deel van je tijd in de komende weken wilt besteden aan het begeleiden van een 

eerstejaars student van de HBOV van Hogeschool Leiden! We informeren je graag over wat de 

bedoeling is van deze oriëntatiestage en wat we daarin van jou vragen.  

De student die je gaat begeleiden, is in september van dit jaar begonnen met de opleiding. We  

vinden het erg belangrijk dat onze studenten al vroeg in de opleiding kennismaken met het werk in 

de zorg. Dus “echte” zorgvragers ontmoeten en zich oriënteren op de dagelijkse (basis)zorg die 

verleend wordt op jouw afdeling, door jouw team. We weten uit ervaring dat dat gunstig is t.a.v. de 

motivatie voor de opleiding en de keuzes die studenten gaan maken. 

 

Hoe lang loopt de student stage? 

De oriëntatiestage is verdeeld over 4 weken, de student loopt 2 dagen per week stage. Op vaste 

dagen (di/woe of do/vrij). Op de andere dagen volgt hij/zij onderwijs op school.  

 

Wat komt de student doen? 

Simpel gezegd komt de student alleen maar meekijken, en meelopen. En, als het mogelijk en 

verantwoord is, onder jouw begeleiding oefenen met de dagelijkse (basis)zorg-handelingen en 

overige activiteiten. We moedigen aan dat studenten contact (leren) maken met zorgvragers, op 

zoek gaan naar informatie en vragen stellen. We hopen en verwachten dat jij hen daarin ook steunt, 

begeleidt, en aanmoedigt. 

 

Met wie loopt de student mee?  

De student kan optrekken met ervaren verzorgenden IG, en/of verpleegkundigen (MBO en HBO), 

en/of kwaliteitsverpleegkundigen en/of ouderejaars studenten. Met 1 vaste begeleider opwerken 

gedurende de 4 weken is dus geen “must”. Het is echter wel voor alle partijen fijn als bekend is met 

wie die dag wordt opgetrokken en wat de verwachtingen zijn die dag. Het belangrijkst is dat de 

begeleider van die dag het leuk en belangrijk vindt om een toekomstige zorg collega op “sleeptouw” 

te nemen en hem of haar te vertellen en te leren over het werk in de zorg. 

 

Welke opdracht moet de student doen? 

Aan het einde van de stage moet de student een checklist ingevuld hebben (zie bijlage: Opdracht 

plus checklist). Op deze checklist staan 12 items (leerdoelen). Deze hebben te maken met basiszorg, 

het stellen van vragen, het oriënteren op samenwerking, en het leren omgaan met feedback en het 

stellen van grenzen. De student werkt daaraan tijdens de stage. Per leerdoel kijkt en bespreekt hij 

wat er geobserveerd, geoefend, dan wel zelfstandig gedaan kan worden. De student vraagt feedback. 

Per leerdoel beschrijft hij voor zichzelf wat er geleerd is, en welke aandachtspunten hij meeneemt. 

 

Wat wordt van jou als begeleider verwacht? 

Van jou als begeleider wordt gevraagd of je , een of meerdere dagen, een student, wilt laten zien wat 

jouw dagelijkse werk inhoudt, aanmoedigt dat de student vragen stelt en onder jouw begeleiding 

zaken oefent. Het is van onschatbare waarde als je gevraagd en ongevraagd positieve feedback geeft, 

maar ook eerlijk benoemt wat nog beter kan, en dat je daar dan tips en praktische voorbeelden van 

geeft. De student verzamelt deze feedback en zal aan het einde van de vierweekse stage met jou, of 

een andere begeleider of de praktijkopleider daarover een afrondend gesprekje voeren. 
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Afronding van de stage 

De student krijgt geen cijfer of een beoordeling. Wel wordt van de praktijk gevraagd dat een 

begeleider of de praktijkopleider in de laatste week een afrondend gesprekje voert met de student. 

Daarin wordt de ingevulde checklist besproken en aangevuld met feedback (tips/adviezen 

aandachtspunten) vanuit de praktijk. Daarnaast is het verzoek om de ingevulde checklist te voorzien 

van handtekening en functie.  

 

Wat doet de student naast de stage op school?  

De oriëntatiestage maakt deel uit van een periode van 8 weken waarin de student een programma 

op school volgt, gericht op oriëntatie op het beroep. D.m.v. gastcolleges, groepslessen, interviews en 

zelfstudieopdrachten gaat de student aan de slag om zich te verdiepen in de CanMEDSrollen (zie 

bijlage) en een aantal zorgthema’s. Ook wordt een aanvang gemaakt met oriëntatie op het werken 

vlgs de principes van Evidence based practice: het handelen op basis van de ervaringen en wensen 

van de zorgvrager, de ervaringen en kennis van de zorgprofessional en (wetenschappelijk) bewijs of 

“best practices”. Dit alles verwerkt de student in opdrachten die beoordeeld worden door school. De 

checklist die tijdens  de stage wordt ingevuld maakt ook onderdeel uit van de afronding van deze 

periode.  

 

Wat als de student (gedeeltelijk) geen stage kan lopen?  

Wanneer de student niet kan deelnemen aan (een deel van) de stage door ziekte of een andere privé 

omstandigheid, dan meldt de student zich tijdig af bij zowel praktijkopleider als de praktijkleren  

docent. De student neemt tijdig het initiatief tot afstemming over het inhalen van de gemiste stage 

uren met zowel de stage instelling als het stagebureau en de praktijkleren docent.  

 

Tot slot 

We hopen je op deze wijze goed geïnformeerd te hebben over de oriëntatiestage. Heb je vragen over 

deze stage of wil je overleg over een student, kun je contact opnemen met ondergetekende.   

 
Tijdelijke wijziging per 08-11-2022: 
 
Tot nader bericht is Karin Klein, coördinator bureau praktijkleren en docent, eerste 
contactpersoon voor de zorginstellingen m.b.t. de Oriëntatiestage (PLP1). 
 
Contactgegevens Karin Klein: 
E klein.k@hsleiden.nl 
M 06 48133910 (laat een bericht achter indien niet direct bereikbaar) 
 
Of mail het stagebureau: stagebureau.verpleegkunde@hsleiden.nl 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Annemarie Rambaldo, moduleleider voor Beroepsoriëntatie en docent team jaar 1  
E: rambaldo.a@hsleiden.nl 
 
Bijlage:  

1. Opdracht Checklist 
2. Overzicht CanMEDSrollen 

mailto:klein.k@hsleiden.nl
mailto:stagebureau.verpleegkunde@hsleiden.nl
mailto:rambaldo.a@hsleiden.nl
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Opdracht Checklist oriëntatiestage 
 
De opdracht voor de student luidt: 
 
In je stage probeer je zoveel mogelijk te oriënteren en te doen van wat op de checklist staat. Als dat 

niet allemaal lukt, is er geen man overboord. En alles wat je extra ziet, meemaakt en doet is mooi 

meegenomen, mits het met toestemming is van je begeleiders. 

Doorloop de stappen uit de opdracht, en zorg dat je aan het einde van je stage bij elk punt van de 

checklist iets ingevuld hebt en dat je per item hebt aangegeven wat je evt. aandachtspunten zijn. Let 

op: het is een must dat je bij elk item iets ingevuld hebt en iets beschreven hebt! 

Bespreek met je begeleider de ingevulde checklist en laat je begeleider feedback/tips of adviezen 

geven en noteren. Het doel daarvan is:  

- Je hebt een overzicht van de leerdoelen waar je aan gewerkt hebt, en op welke wijze: 

Oriënteren (meekijken/observeren), onder begeleiding oefenen of zelfstandig uitvoeren; 

- Je hebt voor jezelf verwoord wat per leerdoel je ervaringen en opgedane inzichten zijn; 

- Je hebt een overzicht van de belangrijkste feedbackpunten en  aandachtspunten, 

meegegeven door begeleiders; 

- Je kunt gebruikmaken van dit alles (samen met je bijgehouden logboek) bij het maken van je 

schriftelijke opdracht (ter beoordeling van school). 

Tijdens de stage: 

o Maak kennis met degene die jou gaat begeleiden de komende week/weken. Dat kunnen 

meerdere verpleegkundigen of verzorgenden zijn. Wellicht loop je ook een dag(deel) met 

een andere zorgprofessional mee. Vertel wat je komt doen. 

o Vraag iemand aan het einde van de 4 stageweken om de door jou ingevulde checklist na 

te bespreken en met een korte schriftelijke toelichting deze aan te vullen en te 

ondertekenen. Leg op tijd vast met wie je dat doet en wanneer! 

o Observeer de dagelijkse (basis)zorg die aan de zorgvragers op jouw stageplaats wordt 

verleend: wat wordt er gedaan, hoe wordt het gedaan en door wie. Wat valt je op? 

o Observeer hoe in de dagelijks zorg aandacht wordt besteed aan zelfredzaamheid en 

zelfmanagement en hoe dit wordt ondersteund. 

o Oefen, indien mogelijk, en onder begeleiding, in het ondersteunen/stimuleren van 

zelfmanagement van een zorgvrager. 

o Observeer hoe anderen contact maken met de zorgvrager, en hoe zij zich inleven in de 

situatie van de zorgvrager, en doe dat ook zelf. Vraag tips en feedback daarover aan je 

begeleiders. 

o Indien mogelijk: oefen (onder begeleiding!) het begeleiden van de zorgvrager bij de 

dagelijks zorg of neem indien nodig daar onderdelen van over (denk aan wassen, 

aankleden, transfer bed/toilet/stoel, begeleiding bij de maaltijden, toegang, overige 

dagelijkse activiteiten). 

o Observeer wanneer en door wie gegevens worden verzameld om de zorgbehoefte van de 

zorgvrager vast te stellen.  

o Oriënteer je op E health toepassingen op je stageplaats 

o Indien mogelijk: woon (een) overlegsituatie(s) bij en observeer wie daarbij betrokken 

zijn, wat hun rol is. 
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o Stel vragen aan je begeleider, of verzamel ze en stel ze later. Ga als het kan zelf op zoek 

naar informatie. 

o Vraag feedback over wat goed gaat en wat beter kan, vraag concrete tips. Schrijf die ook 

op je checklist. Laat zien dat je de tips gebruikt. Geef zonodig feedback aan degene waar 

je mee samenwerkt, laat zien dat je opkomt voor je eigen leerproces. 

o Geef zonodig aan je begeleider of de zorgvrager aan wat je nog niet kan, mag of durft te 

doen. 

o Hou voor jezelf een logboek bij waarin je per dag of week kort noteert wat je zoal gedaan 

hebt, wat je opgevallen is en wat je leerpunten zijn (dat is van belang voor het invullen 

van de checklist en maken van je schriftelijke opdracht).  

 

Afsluiting van de stage: 

o Maak de checklist af en geef per onderdeel aan wat je goed vond gaan, en wat of waarin 

je nog wilt leren. Zorg dat je elk item invult en beschrijft! 

o Vraag of iemand aan het einde van de 4 stageweken de door jou ingevulde checklist met 

jou wil nabespreken en met een korte schriftelijke toelichting wil aanvullen en wil 

ondertekenen.  

o Zorg dat namen en functies correct staan vermeld. 

o Maak een scan van de ondertekende checklist en lever deze in volgens het 

toetsjaarrooster in Gradework. 

 

 

 

 

Niet starten of vroegtijdig stoppen: 

Indien er sprake is van een onverwachte situatie met als consequentie het niet kunnen starten of 

vroegtijdig stoppen van de oriëntatiestage wordt de docent en de moduleleider direct door de 

student en de stagebegeleider geïnformeerd. In zorgvuldig overleg door de moduleleider met de 

student, docent en de vertegenwoordiger van de stage-instelling wordt bekeken welke oplossingen 

er mogelijk zijn.  
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Checklist Orientatiestage _Eerste jaar HBOV_Hogeschool 

Leiden_2022-2023 

Let op: Bij alle items moet iets ingevuld zijn en beschreven staan, door de student!  

Dit is een voorwaarde voor invoeren van studiepunten in Osiris.  

Is dat niet het geval, dan volgt NB (Niet Beoordeeld) in Osiris. 

 

Gegevens student en begeleider (volledig invullen en ondertekenen): 

Naam student: 

 

 

Naam begeleider: 

 

Naam docent (school):  

 

 

 

Stageplaats: Naam Instelling, Locatie en afdeling: 

 

 

Studentnummer: 

 

Functie begeleider: 

 

 

Email Student: 

 

 

Email begeleider: 

 

Handtekening student: 

 

 

Handtekening begeleider*: 

Datum: 

 

*wanneer de stage niet kan starten of eerder gestopt moet worden, is een handtekening niet mogelijk. De student 

meldt dit bij de stagedocent van school 
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Toelichting voor de praktijk 

De student sluit zijn vierweekse orientatiestage af met het scoren op de checklist van wat hij 

gezien en gedaan heeft tijdens de orientatiestage (onder begeleiding of zelfstandig). De student 

geeft zelf eerst per onderdeel aan wat zijn ervaring was en wat hij daarvan geleerd heeft. De 

begeleider in de praktijk bespreekt met de student de ingevulde checklist, en vult mondeling en 

schriftelijk aan met aandachtspunten, tips of adviezen. 

Het invullen van de checklist en het nabespreken levert een formatieve beoordeling op van 

competenties (kennis/inzicht/vaardigheid en attitude) passend bij het niveau van een eerstejaars 

student HBOV. Er wordt dus niet gescoord met onvoldoende/voldoende of goed.  De student 

verwerkt leerervaringen in de schriftelijke opdracht (in te leveren na de stage op school). 

Persoonlijke leerdoelen worden besproken met de Studieloopbaanbegleider en meegenomen in 

het persoonlijke ontwikkeltraject van de student in het eerste jaar. 

De items op de checklist zijn afgeleid van de volgende CanMEDSrollen en bijbehorende 

kernbegrippen:  

- Rol Zorgverlener: zorg uitvoeren, klinisch redeneren en ondersteunen zelfmanagement; 
- Rol Communicator: persoonsgerichte communicatie en inzet ICT (E-health) 
- Rol Samenwerkingspartner: multidisciplinair samenwerken 
- Rol Reflectieve EBP Professional: onderzoekend vermogen en professionele reflectie 
- Rol Kwaliteitsbevorderaar & Professional: Professioneel gedrag en morele sensitiviteit 
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Checklist (omcirkel ja of nee, meerdere opties zijn mogelijk) 

1. Zorg verlenen (gegevens verzamelen, de basis van klinisch redeneren) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op het verzamelen van gegevens (wie, wat, waar en wanneer) ten behoeve van het 

vaststellen van zorgbehoeften van de zorgvrager.  

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee  

Geobserveerd: ja/ nee Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 

 

 

 

 

2. Zorg verlenen (uitvoering) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op de uitvoering of de begeleiding van basiszorg handelingen en activiteiten, en voert 

deze, indien mogelijk, onder begeleiding uit tijdens de stage. 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee  

Geobserveerd: ja/ nee Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 
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3. Zorg verlenen (ondersteunen zelfmanagement en zelfredzaamheid) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op hoe de zorgvrager ondersteund wordt in het zelfmanagement en de 

zelfredzaamheid, en voert, indien mogelijk, onder begeleiding, ondersteunende activiteiten uit tijdens de stage. 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 

 

 

 

 

4. Communicatie (Persoonsgericht communiceren) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op het respectvol benaderen van, en het actief luisteren naar een zorgvrager, en laat 

dit gedrag (indien mogelijk) zoveel mogelijk zelf zien tijdens de stage. 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 
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5. Communicatie (gebruik van E-health toepassingen in de zorg) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op E-health toepassingen in de praktijk (welke, en bij wie toegepast) 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 

 

 

 

 

6. Professioneel gedrag (invoelend vermogen/morele sensitiviteit) 
Leerdoel: Oriënteert zich op de wijze  waarop de verpleegkundige/verzorgende empathie toont voor de wensen, noden en 

ervaringen van de zorgvrager en diens naasten en daar op gepaste wijze mee omgaat, en oefent indien mogelijk (onder 

begeleiding) daar zelf in tijdens de stage 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 
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7. Professioneel gedrag ( Naleven richtlijnen, voorschriften en afspraken ) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op de professionele richtlijnen, voorschriften en afspraken van de instelling, en laat 

zien op stage (indien mogelijk) daar naar te handelen. 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 

 

 

 

 

 

8. Samenwerking  
Leerdoel: De student oriënteert zich op samenwerkingspartners van de verpleegkundige en verzorgende in de praktijk, en 

oefent indien mogelijk, (onder begeleiding) in het samenwerken met verzorgenden en verpleegkundigen tijdens de stage 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding geoefend: 

ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: 

ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 
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9. Nieuwsgierig zijn (onderzoekend vermogen) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op het tonen van een open en onderzoekende houding, in het samenwerken met de 

begeleiders op de afdeling en laat dat gedrag (indien mogelijk) ook zien door het stellen van (waarom) vragen en het (pro) 

actief op zoek gaan naar informatie tijdens de stage 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: 

ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 

 

 

 

 

10. Eigen leerproces (initiatieven nemen en grenzen hanteren) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op het nemen van initiatieven, en het aangeven van grenzen in het kader van het 

eigen leerproces, en laat dit gedrag (indien mogelijk) ook zien tijdens de stage 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: 

ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan werken 

om dat verder te ontwikkelen? 
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11. Eigen leerproces (feedback vragen en ermee omgaan) 
Leerdoel:  De student oriënteert zich op het krijgen van feedback, en het op adequate wijze verwerken daarvan in het 

(opnieuw) handelen, en laat dit gedrag(indien mogelijk) ook zien tijdens de stage 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding geoefend: 

ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan 

werken om dat verder te ontwikkelen? 

 

 

 

 

 

12. Eigen leerproces (opkomen voor jezelf, feedback geven) 
Leerdoel: De student oriënteert zich op het geven van feedback op het handelen en/of professioneel gedrag van de 

ander volgens de professionele regels van het geven van feedback, en laat dat (indien mogelijk) ook tijdens de stage 

zien. 

Oriëntatie a.d.h.v. 

film/video/anderszins:  

ja/ nee 

Geobserveerd: ja/ nee 

 

Onder begeleiding 

geoefend: ja/nee 

Zelfstandig uitgevoerd: ja/nee 

Ervaringen student, geformuleerde aandachtspunten door student: 

 

 

Begeleider: Welke tops kun je geven aan de student? En welke feedback (tips)? Hoe kan de student daar aan gaan 

werken om dat verder te ontwikkelen? 
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Ruimte voor extra opmerkingen, feedback, tips of adviezen: 
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CanMEDS rollen en competentiegebieden 

 
 

Een HBOV-student beschikt na 
diplomering over een zevental 
competenties ofwel kwaliteiten die 
ontleent zijn aan het dagelijks werk.  
Deze rollen, competentiegebieden - 
en daarvan afgeleide competenties en 
leerdoelen - zijn internationaal 
gedefinieerd volgens de zogeheten 
CanMEDS rollen die zijn beschreven in 
het  
landelijk opleidingsprofiel Bachelor of 
Nursing 2020. 
 
De zorgverlener is de centrale rol, de 
kern van het verpleegkundig beroep. 
In deze rol komen alle andere rollen 
samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Zorgverlener is de centrale rol, de kern van het verpleegkundig beroep. In deze rol komen alle 
andere rollen samen. De zeven CanMEDS rollen met bijbehorende competenties worden hierna 
beschreven: 
 

CanMEDS rol 1 De zorgverlener 

• De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige 
zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze 
zorg in complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based 
practice. 

• De verpleegkundige versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van mensen in hun 
sociale context. Ze richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en 
diens naasten en houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, 
etnische, culturele en levens- beschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen. 

• De verpleegkundige indiceert en voert verpleegtechnische (voorbehouden) handelingen uit op 
basis van zelfstandige bevoegdheid of functionele zelfstandigheid zoals beschreven in de wet 
BIG. 

 
 
 
 
CanMEDS rol 2 De communicator 
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• De verpleegkundige communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de 
zorgvrager en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt 
gezorgd. 

 
CanMEDS rol 3 De samenwerker 

• De verpleegkundige gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt effectief samen vanuit het 
principe van gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en ondersteunt 
hen in het zelfmanagement. 

• De verpleegkundige werkt zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen met andere 
beroepsbeoefenaren of instanties waarin zij als autonome professional haar bijdrage levert 
aan de kwaliteit en continuïteit van zorg. 

 
CanMEDS rol 4 De reflectieve (EBP) professional 

• De verpleegkundige handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot 
reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de beroepspraktijk. 

• De verpleegkundige werkt permanent aan de bevordering en ontwikkeling van de 
verpleegkundige beroepsgroep, haar eigen deskundigheid en die van haar directe 
(toekomstige) collega’s door voortdurend actief (verschillende vormen van) kennis te zoeken 
en te delen en, indien van toepassing, in praktijkgericht onderzoek te participeren. 

• De verpleegkundige reflecteert voortdurend en methodisch op haar eigen handelen in de 
samenwerking met de zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, 
procesmatige en moreel-ethische aspecten van haar keuzes en beslissingen. 

 
CanMEDS rol 5 De gezondheidsbevorderaar 

• De verpleegkundige bevordert de gezondheid van de zorgvrager of groepen zorgvragers door 
het organiseren en toepassen van passende vormen van preventie die zich ook richten op het 
bevorderen van het zelfmanagement en het gebruik van eigen netwerk van de patiënt. 

 
CanMEDS rol 6 De organisator 

• De verpleegkundige toont leiderschap in het verpleegkundig handelen en in de samenwerking 
met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de zorgvrager voorop 
staat. 

• De verpleegkundige plant en coördineert de zorg rondom de zorgvrager/groep zorgvragers. 

• De verpleegkundige neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zorgvragers en 
medewerkers binnen de organisatie. 

 
CanMEDS rol 7 De (professional als) kwaliteitsbevorderaar 

• De verpleegkundige monitort, meet en screent de zorgverlening zowel op het niveau van de 
individuele zorgverlening als op het niveau van de eenheid waarin zij werkt om goede kwaliteit 
van zorg te borgen dan wel te verbeteren. 

• De verpleegkundige levert een bijdrage aan kwaliteitssystemen binnen de organisatie en is 
betrokken bij het lokaal toepasbaar maken en uitvoeren van standaarden, richtlijnen, 
protocollen en zorgtechnologie, signaleert het ontbreken en draagt bij aan de ontwikkeling 
hiervan. 

• De verpleegkundige levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en de 
ontwikkeling van de verpleegkunde vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk 
perspectief. 

 


