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Inleiding 
 
Als je na je opleiding verpleegkundige wilt worden op een afdeling, waarvoor een 

verpleegkundige vervolgopleiding bestaat dan is het een uitgelezen kans om deze minor te 

volgen. In deze minor leer je patiënten te verplegen in de specifieke beroepscontext van de 

vervolgopleiding. De volgende mogelijkheden worden geboden: 

- Vervolgopleiding Intensieve / Acute Zorg, binnen deze minorrichting wordt (een deel 

van) de theorie van de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ) gevolgd.   

- Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde 

- Vervolgopleiding Obstetrieverpleegkunde 

- Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde  

- Vervolgopleiding Geriatrieverpleegkunde 

- Vervolgopleiding Dialyseverpleegkunde 

- Vervolgopleiding Neonatologieverpleegkunde 

 

De minor beslaat 30 EC, een half jaar. De minor start 2x per jaar. Sommige minorrichtingen 

starten 1x per jaar, andere minorrichtingen starten 2x per jaar. Afhankelijk van het 

startmoment van de minor en je studievoortgang vindt PLP 5 voor of na de minor plaats.  

 

Het LUMC heeft de afgelopen jaren met de Hogeschool Leiden en de afdeling Educatie 

Zorgsector in het LUMC gezamenlijk invulling kunnen geven aan de inhoud van de minor 

Verpleegkundige Vervolgopleidingen. Dit om in de toekomst te voldoen aan de vragen vanuit 

de arbeidsmarkt en de afstemming daarop door de opleiding. De afgelopen jaren heeft de 

minor meerdere keren succesvol plaatsgevonden. 

Vanaf studiejaar 2016-2017 verzorgt ook de Amstel Academie onderwijs binnen de minor VVO. 

Afhankelijk van de instelling waar je werkt / stage loopt volg je onderwijs binnen het 

DOO/LUMC of de Amstel Academie. Je wordt hierover vooraf geïnformeerd. 

In deze informatiegids wordt gesproken over de “vervolgopleiding”, hiermee wordt zowel het 

DOO/LUMC als de Amstel Academie bedoeld.  

 

Deze informatiegids geeft jou informatie over hoe je met het voor jou ontwikkelde 

onderwijsprogramma om dient te gaan. 

Bij deze studiehandleiding dien je de volgende documenten te gebruiken: 

- Basismodule(s) vervolgopleidingen 

- Onderwijs- en Examenregeling HBOV 

- Onderwijs- en Examenregeling DOO Leiden / Amstel Academie Amsterdam 

- Afdelingsbrochure 

 

Wij wensen je veel succes met je studie in dit traject! 

 

Juni 2022 

Marije Janmaat, Minorleider minor Verpleegkundige vervolgopleidingen 

janmaat.m@hsleiden.nl  

06-39113944 

Lodie Jonkman, Minorcoördinator Afdeling Verpleegkunde 

 

 

 

mailto:janmaat.m@hsleiden.nl
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Hoofdstuk 1    Doelstellingen van het onderwijs  
 

1.1 Competenties en doelstellingen  

De CanMEDSgebieden 

In het onderwijsprogramma van de HBOV wordt uitgegaan van de CanMEDsgebieden, zoals 

beschreven in het Beroepsprofiel Verpleegkundige (2012). CanMEDS staat voor Canadian 

Medical Education Directions for Specialists.  

Er wordt een onderscheid gemaakt in 7 competentiegebieden, namelijk 

1. Vakinhoudelijk handelen: de verpleegkundige als zorgverlener 

2. Communicatie: de verpleegkundige als communicator 

3. Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner 

4. Kennis en wetenschap: de verpleegkundige als reflectieve professional 

5. Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar 

6. Organisatie: de verpleegkundige als organisator 

7. Professionaliteit en kwaliteit: de verpleegkundige als kwaliteitsbevorderaar 

Hoewel de competentiegebieden apart van elkaar zijn beschreven, zijn zij onlosmakelijk met 

elkaar verbonden, met dat van de zorgverlener als kern van de beroepsuitoefening. 

 

CanMEDs rol Competenties die aan bod komen tijdens de minor VVO 

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.   

• 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.  

• indiceert en voert verpleegtechnische (voorbehouden) 

handelingen uit op basis van zelfstandige bevoegdheid of 

functionele zelfstandigheid zoals beschreven in de wet BIG. 

2. De communicator De verpleegkundige: 

• communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met 
de zorgvrager en diens informele netwerk, waarbij voor optimale 
informatie-uitwisseling wordt gezorgd. 

3. De 
samenwerkingspartner 

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.    

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

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.   

• 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..    

• 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 
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aspecten van haar keuzes en beslissingen.   

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. 

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.   

7. De professional 
en 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.   

• 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.  

• levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en 
de ontwikkeling van de verpleegkunde vanuit een historisch, 

institutioneel en maatschappelijk perspectief. 

Doelstellingen 

Je bent in staat om patiënten te verplegen in de specifieke beroepscontext van de Intensieve / 

Acute zorg, Kinderverpleegkunde, Obstetrie, Neonatologie, Oncologie, Geriatrie of Dialyse. 

Per Competentie Beoordeling Praktijk (CBP) zijn de doelstellingen uitgewerkt. Zie hiervoor  

bijlage 1. 

 

1.2  De inhoud van de minor VVO  

Tijdens de minor verdiep je je in de kenmerken en zorgverlening aan zorgvragers in een 

bepaalde zorgcategorie. Dit doe je door een stage in het primaire proces, dan wel in de 

werksituatie en het volgen van een deel van het onderwijs voor de opleiding tot 

gespecialiseerd verpleegkundige.  

De inhoud van de minor is voor de voltijd- en daalstudenten gelijk.  

 

Ter voorbereiding op de minor wordt in juni een verplichte voorlichtingsbijeenkomst op school 

georganiseerd.  

De  minor start met een introductiedag bij de vervolgopleiding of met je stage/werksituatie op 

de afdeling. Dit is afhankelijk van je gekozen minor. Zie hiervoor de planningen per 

minorvariant die zijn gemaild / opgenomen zijn op de digitale leeromgeving.  

De introductiedag vindt plaats bij de vervolgopleiding. Voor deze introductiedag ontvang je een 

uitnodiging. Op deze dag worden alle zaken betreffende de vervolgopleiding behandeld en krijg 

je de gelegenheid om vragen te stellen.  

In de praktijk moet je CBP VVO 1 en 2 voldoende afronden. Je wordt hierbij begeleid door de 

werk/praktijkbegeleiders van de afdeling. Je zult zelf een vertaalslag moeten maken hoe je 

deze competenties in de praktijk gaat behalen. Hierbij gebruik je de criteria uit bijlage 1. Deze 

vertaal je naar je specifieke minorrichting en je afdeling. Dit doe je op dezelfde wijze als je 

geleerd hebt tijdens de voorafgaande PLP’s. In je activiteitenplan maak je duidelijk hoe jij je 

competenties gaat behalen. Via de vervolgopleiding of de afdeling kun je inzicht krijgen hoe 

reguliere vervolgopleidingsstudenten aan hun praktijkopdrachten werken. Hiermee kun je 

ideeën opdoen voor het behalen van de competenties op de specialistische afdeling.  
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1.3  De duur van de minor  

De duur van de minor is voor studenten voltijd en duaal een half jaar, cq. 20 weken.  

Periode 1&2: 29 augustus 2022 t/m 3 februari 2023    

Periode 3&4: 6 februari 2023 t/m 7 juli 2023 

De student brengt deze periode  door op een afdeling, die relevant is voor de verpleegkundige 

vervolgopleiding. 

Mogelijk valt een (her)toets buiten deze periode. Houd hier rekening mee in je planning. 
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Hoofdstuk 2   Inhoud van het onderwijs 
 
Je loopt stage/leert en werkt op een specialistische afdeling en volgt daarnaast onderwijs bij 

de vervolgopleiding. Op de hogeschool worden consultatiebijeenkomsten ingeroosterd om 

vragen te kunnen bespreken of (met medestudenten) ervaringen uit te wisselen.   

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het programma eruit ziet van deze minor. 

 

2.1.  Programma  

Er zijn drie onderdelen binnen deze minor: theoretisch onderwijs bij de vervolgopleiding, stage 

lopen/leren en werken op de afdeling en consultatiebijeenkomsten op de Hogeschool.  

 

Onderwijs bij de vervolgopleiding 

Je volgt het onderwijs van de vervolgopleiding bij het Directoraat Onderwijs en Opleidingen in 

het onderwijsgebouw van het LUMC (zie bijlage 2) of bij de Amstel Academie in Amsterdam. 

Het onderwijs wordt gegeven in opleidingsgroepen gerelateerd aan het verpleegkundig 

specialisme. Je komt in een groep met verpleegkundigen en/of HBO-stagiaires, die een 

vervolgopleiding gaan volgen. Je ontvangt voor de lessen een detailrooster vanuit de 

vervolgopleiding, zodat je je goed kunt voorbereiden op de lessen. Daarnaast maak je gebruik 

van de digitale leeromgeving van de vervolgopleiding. 

 

Tip: Neem vooraf de theorie van het klinisch redeneren en medische biologie nog eens goed 

door! Deze is belangrijk in relatie tot het onderwijs van de vervolgopleidingen! 

 

Het theoretisch deel van de minor vindt plaats bij de vervolgopleiding, volgens rooster. 

Het praktijkdeel van de minor vindt plaats op de voor de opleiding relevant zijnde afdelingen 

van de deelnemende ziekenhuizen. 

 

Je volgt, naast een generieke module, de per opleiding vastgestelde specifieke module(s) om 

vanuit een stevige theoretische basis je te kunnen verdiepen in de verpleegkunde in de 

specifieke beroepscontext.  

 

Stage lopen/leren en werken in de praktijk 

In de praktijk loop je stage/ werk je op een voor de vervolgopleiding relevante afdeling. Je 

werkt daar aan je competentieontwikkeling d.m.v. de CBP’s VVO 1 en 2, de schriftelijke 

opdracht “klinisch redeneren binnen de specialistische verpleegkundige zorg” en het toepassen 

van de kennis vanuit de modules. Binnen je activiteitenplan maak je inzichtelijk hoe je de 

competenties gaat verwerven. Via de vervolgopleiding of de afdeling kun je inzicht krijgen hoe 

reguliere vervolgopleidingsstudenten aan hun praktijkopdrachten werken. Hiermee kun je 

ideeën opdoen voor het behalen van de competenties op de specialistische afdeling. Daarnaast 

gebruik je de criteria uit bijlage 1. Je bereidt je voor op de uitvoering van de CBP’s volgens je 

activiteitenplan. Vervolgens maak je een afspraak met de praktijk- / werkbegeleider om de 

CBP af te nemen. Tot slot wordt het betreffende CBP- formulier ingevuld. Zie voor meer 

inhoudelijke informatie m.b.t. CBP’s bijlage 1. 

Naast de CBP’s werk je tijdens de minor aan een schriftelijke opdracht “klinisch redeneren”. De 

inhoud van deze opdracht en het beoordelingsformulier zijn terug te vinden in bijlage 3. De 

uitwerking van deze opdracht wordt beoordeeld door de examinator van de HBO-V.  

 

Onderwijs op de Hogeschool 

Op de Hogeschool worden consultatiebijeenkomsten ingeroosterd. De eerste 

consultatiebijeenkomst van de periode is verplicht. Dan wordt toelichting op de toetsing 

gegeven.  

Onderwerpen die tijdens de andere consultatiebijeenkomsten aan bod kunnen komen zijn de 

studievoortgang en algemene vragen mbt de minor. Er wordt vanuit de Hogeschool geen 

individuele begeleiding geboden bij de CBP’s en de schriftelijke opdracht. Mocht je hier vragen 

over hebben dan kun je terecht bij je begeleiders op de afdeling en medestudenten. Heb je 

daarna nog vragen dan kun je terecht bij de consultatiebijeenkomsten.  
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Wanneer je gebruik wil maken van de consultatiebijeenkomsten dan dien je je uiterlijk 5 dagen 

voorafgaand aan de bijeenkomst aan te melden bij de minorleider via de mail. In je mail 

benoem je ook de onderwerpen die je wil bespreken. Wanneer onderwerpen overeenkomen 

dan kunnen studenten ook in groepjes ingedeeld worden tijdens de consultatiebijeenkomsten.  

 

Naast de consultatiebijeenkomst zal aan het eind van periode 2 of 4 een evaluatie vanuit de 

Hogeschool plaatsvinden. Het zal gaan om een digitale evaluatie, welke per mail verstuurd zal 

worden. Deelname is verplicht.   
 

2.2. Inhoud van de opleidingen 

Zoals in de vorige paragraaf omschreven vindt het theoretisch onderwijs plaats bij de 

vervolgopleiding. 

Het onderwijs start met een module klinisch redeneren. Vervolgens krijg je 1 of 2 

basismodules aangeboden die bij de specifieke vervolgopleiding horen.  

Wanneer je de minor Intensieve zorg / Acute zorg volgt, dan volg je het onderwijs van de 

Basis Acute Zorg (BAZ) opleiding.  

De basismodules van je vervolgopleiding kennen een inhoud, die afgestemd is op de specifieke 

vervolgopleiding. In bijlage 4 is een voorbeeld opgenomen van de opleiding 

Kinderverpleegkunde. 
 

2.3.  De stage/werkperiode 

Het is de bedoeling dat je 20 weken stage loopt op een voor de vervolgopleiding relevante 

afdeling. 

De duaal student moet een aanstelling hebben van 32-36 uur. De duaal student werkt 

conform de, in de leerarbeidsovereenkomst, afgesproken uren op de afdeling. Afhankelijk van 

de afspraken in de leerarbeidsovereenkomst, vallen de onderwijsdagen niet / gedeeltelijk / 

geheel binnen de contract-uren. Er wordt uitgegaan van ongeveer 8-10 uur zelfstudie per 

week.   

Voor de LUMC- student geldt de handleiding praktijkleren basisopleidingen Educatie Zorgsector 

– LUMC.  

 

De voltijd student loopt 4 dagen stage, 32 uur per week. Hierbinnen vallen ook de lesuren. 

Daarnaast wordt uitgegaan van ongeveer 8-10 uur zelfstudie per week. 

Bovenstaande betekent dat je in weken dat je geen les hebt, 32 uur per week op de afdeling 

bent. 

Wanneer je 1 lesdag hebt, 3 dagen op de afdeling. 

2 lesdagen, 2 dagen op de afdeling 

3 lesdagen, 1 dag op de afdeling 

4 lesdagen, niet op de afdeling. 

Dit komt uiteindelijk neer op een gemiddeld aantal van ongeveer 28 uur stage per week. 

 
Voor zowel voltijd- als duaalstudenten geldt het volgende: 
Wanneer je, door omstandigheden, niet aan de vereiste uren kan voldoen, is het van belang 

dit in de praktijk en bij de minorleider te melden. Vervolgens zal in overleg met elkaar naar de 

consequenties gekeken worden. Zie ook “Hoofdstuk 6 Contactmomenten tussen betrokken 

partijen” in de informatiegids praktijkleren 22-23). 
 

Je start met het maken van een activiteitenplan, dat goedgekeurd moet worden door je 

praktijkopleider/begeleider, voordat je kunt starten met de uitvoering van de door jou 

geformuleerde activiteiten.  

 

In je activiteitenplan laat je zien hoe je aan de CBP’s en schriftelijke opdracht gaat werken. De 

activiteiten moeten gericht zijn op de patiënten passend bij je minorrichting. Deze voer je uit 

in een midden-complexe situatie voor een zorgcategorie. Daarbij gebruik je de criteria uit 

bijlage 1.  
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Hoofdstuk 3  Begeleiding tijdens de minor 

 
3.1.  De begeleiding  

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de begeleiding er tijdens de minor uit kan zien. Per 

instelling kunnen verschillen optreden in benamingen van functionarissen, de 

verantwoordelijkheden en de functie-inhoud. De student bespreekt binnen de instelling hoe de 

begeleiding exact vorm krijgt.  

 

Visie op begeleiden:  

Bij de begeleiding van studenten tijdens hun praktijkleerperiode staan een aantal elementen 

centraal. De begeleiding:  

▪ is gericht op de persoon van de individuele student; naast algemene leerdoelen en 

opdrachten moet  ook rekening gehouden worden met individuele leerdoelen en 

aandachtspunten. Bovendien wordt rekening gehouden met de persoonlijke wijze van leren 

en belevingswereld van de student.  

▪ is gericht op handhaving en vergroting van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van 

de student ten aanzien van het werk- en leerproces.  

▪ is gericht op continuïteit van het leerproces en het ontwikkelen van een 

probleemoplossende houding en  methodisch/ systematisch leren werken.  

 

Doel van de begeleiding is het tot stand brengen van zodanige leersituaties dat de student in 

staat wordt gesteld de doelen en praktijkleeropdrachten te behalen zodat de student zich kan 

ontwikkelen tot een zelfstandig verpleegkundige. Om dit te realiseren wordt de student 

begeleiding geboden waarin onderscheid gemaakt wordt tussen werkbegeleiding en 

praktijkopleiding.  

 

 

Verwacht wordt van een student dat zij: 

▪ haar leer- en werkproces inzichtelijk maakt naar de begeleiders  

▪ algemene kennis (o.a. anatomie, pathologie, verpleegkundige zorg) heeft van de 

patiëntencategorieën  

▪ zich op de hoogte stelt van de geldende procedures uit het ziekenhuis en protocollen en 

hiernaar handelt  

▪ de regie heeft t.a.v. haar leerproces zoals o.a.  

▪ het leerproces inzichtelijk en bespreekbaar maken naar begeleiders  

▪ inzicht geven in bevorderende en belemmerende factoren t.a.v. het leerproces  

▪ actief vragen om begeleiding en werkrapportages  

▪ optimaal gebruik maken van leersituaties  

▪ bewaken en uitvoeren van activiteitenplan binnen de tijdsplanning 

▪ bewijzen / verzamelde feedback regelmatig ter beoordeling aanbieden aan de 

begeleiders 

▪ zich inhoudelijk voorbereiden op gesprekken door o.a. leerervaringen te 

inventariseren  

▪ zich kritisch kan opstellen t.a.v. zichzelf en anderen  

▪ zelfstandig kan functioneren op het niveau waar hij zich gezien zijn opleiding 

bevindt  

▪ zijn handelen kan onderbouwen  

▪ een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg  

▪ duidelijkheid kan geven over wat hij kan en mag (grenzen aangeven en bewaken)  

▪ actief deelneemt aan dagevaluaties  

▪ neemt initiatief om min. 4 dagen per dienstrooster dezelfde diensten aan te vragen 

als één van de werkbegeleiders  
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Taken en verwachtingen werkbegeleider 

De werkbegeleider: 

  

▪ draagt zorg voor de introductie op de afdeling  

▪ ondersteunt en bewaakt het initiatief van de student om min. 4 dagen per dienstrooster 

met de student op te werken  

▪ adviseert de student ten aanzien van de geplande activiteiten in het activiteitenplan 

▪ coacht de student gedurende de stageperiode op de afdeling en gebruikt het principe van 

afnemende sturing  

▪ draagt zorg voor instructie aan studenten en uitvoering van het verpleegkundig handelen, 

volgens de gestelde protocollen  

▪ houdt zich regelmatig op de hoogte van het leerproces van de student (o.a. door 

gesprekken met de   student, navraag bij collega’s, samen op te werken, bewijzen en 

opdrachten te lezen)  

▪ beoordeelt de daadwerkelijke uitvoering van de competentiebeoordelingen praktijk (i.s.m. 

de praktijkopleider)  

▪ zorgt dat studenten de toegezegde werkrapportages binnen 2 dagen ontvangen  

▪ bereidt zich voor op en participeert in de gesprekken  

▪ geeft klinische lessen  

▪ overlegt met de praktijkopleider over begeleidings- en opleidingszaken  

▪ neemt deel aan werkbegeleiderscursussen  

 

Taken en verwachtingen teamleider  

De teamleider:  

 

▪ is verantwoordelijk voor het leerklimaat op de afdeling  

▪ wijst in overleg met de praktijkopleider studenten / stagiaires toe aan minimaal twee 

werkbegeleiders  

▪ is verantwoordelijk voor continuïteit van de begeleiding door de vaste werkbegeleiders  

▪ is bij onvoldoende tussen- of eindbeoordeling van de student aanwezig, of zorgt voor een 

waarnemer  

▪ draagt zorg voor de planning en de voortgang van de klinische lessen  

▪ overlegt met de praktijkopleider over de praktijk- werkbegeleiding op de afdeling  

 

Taken en verwachtingen praktijkopleider  

De praktijkopleider:  

 

▪ begeleidt het leerproces van de student  

▪ geeft advies en ondersteuning bij het maken van activiteitenplannen, het opstellen van 

verslagen en het geven van klinische lessen  

▪ beoordeelt het activiteitenplan. 

▪ beoordeelt de daadwerkelijke uitvoering van de competentiebeoordelingen praktijk (i.s.m. 

de werkbegeleider)  

▪ tekent opleidingsverplichtingen af op de daarvoor bestemde formulieren  

▪ is procesbegeleider tijdens de te voeren gesprekken  

▪ bewaakt het leerklimaat op de afdeling  

▪ overlegt met het verpleegkundig hoofd en de teamleider aangaande de organisatie van 

praktijk- en   werkbegeleiding op de afdeling  

▪ adviseert de werkbegeleider met betrekking tot het begeleiden van studenten  

 

 

 

 

Taken en verwachtingen opleidingscoördinator: 

De opleidingscoördinator: 

▪ begeleidt het leerproces van de student bij het theoriedeel van de opleiding 

▪ verzorgt de (organisatie van de) lesdagen en toetsing 

▪ is verantwoordelijk voor de inhoud van het theoriedeel van de minor 

▪ is verantwoordelijk voor de beoordeling van de toetsing van de theorie 
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Elke student heeft tijd nodig om in te werken op een nieuwe afdeling. Tijdens de eerste twee 

tot drie weken kan hij kennismaken met de nieuwe collega's, de nieuwe werkomgeving. Hij 

kan zich verder verdiepen in de zorgcategorie, de specifieke invulling van de verpleegkundige 

zorg, de gehanteerde protocollen enz. Ook is deze periode belangrijk voor de student om zich 

te bekwamen in al eerder aangeleerde vaardigheden in de nieuwe context.  

Belangrijk is dat de student het activiteitenplan van de uit te voeren competenties in deze 

weken aanpast op de leermogelijkheden die de afdeling biedt en op de minorrichting. 

Hulpmiddelen om deze tijd efficiënt te gebruiken zijn onder andere het informatieboekje van 

de afdeling. De introductieperiode wordt afgesloten met een introductiegesprek waarin o.a. 

wordt vastgesteld of de student zich voldoende heeft kunnen inwerken en het activiteitenplan 

vastgesteld kan worden.  

Van de begeleiders van de studenten (werk/ praktijkbegeleider) wordt verwacht dat zij zich 

verdiepen in de inhoud van de minor en de eisen die aan de student gesteld worden. Zij zullen 

de student ondersteunen bij het doorlopen van leersituaties waarin de student kan laten zien 

dat zij blijk geeft van competenties, die in deze minor behaald dienen te worden.  

De praktijk/werkbegeleider zal het activiteitenplan van de student beoordelen. Een 

goedgekeurd activiteitenplan is voorwaarde om te mogen starten met de uitvoering van de 

opdrachten zoals omschreven in het activiteitenplan. Tevens begeleidt zij de student bij het 

uitvoeren van het plan en geeft hen feedback hierop. De praktijk-  en werkbegeleiders zijn 

verantwoordelijk voor de beoordeling van de competentiebeoordelingen praktijk (CBP’s). 

Daarnaast vindt beoordeling van de schriftelijke opdracht plaats door een examinator van de 

HBO-V opleiding.  

 

3.2.  Koppeling 

Elke student wordt gekoppeld aan minimaal twee werkbegeleiders. De regie voor de 

continuïteit van de begeleiding ligt bij de student. De afspraak is dat de student en 

werkbegeleider(s) minimaal 4 dezelfde diensten aanvragen per dienstrooster. Op de dienstlijst 

wordt een dienst gekoppeld aan de werkbegeleider. Deze diensten kunnen niet geruild worden.  

Het kan voorkomen dat de student en de werkbegeleider dezelfde dienst draaien maar niet 

samen gekoppeld staan. In dat geval overlegt de student of het mogelijk is de koppeling te 

wijzigen.  

 

3.3.  Gesprekkenplanning  

Formele begeleidings- en beoordelingsgesprekken worden door de praktijkopleider gepland. 

Richtlijnen voor deze gesprekken zijn te vinden in: handleiding praktijkleren basisopleidingen 

Educatie Zorgsector – LUMC of in de documenten van andere deelnemende ziekenhuizen.  

 

De student schrijft een verslag van de tussen- en eindevaluatie. Het verslag van de 

tussenevaluatie wordt binnen 1 week na het gesprek (per mail) ingeleverd bij de minorleider.   
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Hoofdstuk 4  Organisatie van het onderwijs 

 
4.1. Onderwijsplanning 

 

De onderwijsplanningen zijn gemaild naar de instellingen. 

De onderwijsplanningen zijn voor de studenten te vinden op de digitale leeromgeving: 

Onderwijstegel Minor VVO ‘22-‘23.  

 

 

4.2.  Boekenlijsten 

Voor de vervolgopleiding heb je een aantal boeken nodig. Aangeraden wordt om deze of zelf 

aan te schaffen of deze te lenen. Wanneer je de boeken wil declareren bij je duaal-werkgever, 

informeer dan eerst of de kosten gedeclareerd kunnen worden. Per instelling en afdeling kan 

dit verschillen.  

Er wordt van uit gegaan, dat je de boeken kunt gebruiken tijdens je hele minor, dus ze moeten 

in je bezit zijn. Enkele ziekenhuizen geven de boeken in bruikleen. Overleg daarover in de 

instelling met de praktijkopleiding of leidinggevende van de afdeling. 

De boekenlijsten worden gepubliceerd via de digitale leeromgeving en via de 

vervolgopleidingen.  

 

 

 

4.3  Inschrijving 

 

DOO/ LUMC: 
Je dient je voor 4 juli zelf in te schrijven bij het LUMC wanneer je het onderwijs bij 

het DOO volgt! 

 

Dit doe je op de volgende wijze: 

  

Ga naar www.opleidingenlumc.nl  → Verpleegkundige opleidingen → Minoren →Kies de 

opleiding waarvan je de minor gaat volgen → september 2022 of januari / februari 2023 ; je 

kunt jezelf aanmelden via de button  “Aanmelden”. 

 

https://www.opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20opleidingen/Minoren  

 

Bij prive-adres vul je je privé adres in 

Bij werkgever: Hogeschool Leiden (dus niet het LUMC!) 

 

 

Amstel Academie:  

 

Om je in te schrijven voor het onderwijs bij de Amstel Academie dien je je in te schrijven via 

de link die je ontvangt via de Frontoffice van de Amstel Academie. 

http://www.opleidingenlumc.nl/
https://www.opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20opleidingen/Minoren
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Hoofdstuk 5  Toetsing en afsluiting 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de minor getoetst en afgesloten wordt.  

 

5.1. Toetsing en afsluiting van de stage/werkperiode 

 
Toetsdatum CBP’s 1e kans: 

Zie toetsjaarrooster op de VP wijzer. 

 

Toetsdatum schriftelijke opdracht 1e kans: 

Zie toetsjaarrooster op de VP wijzer. 

 

Onderwijs bij de vervolgopleiding    

De wijze van toetsing van de modules staat aangegeven in de betreffende modules. Hierover 

word je geïnformeerd tijdens de introductie van de opleiding. Ook de vorm van de toetsing 

wordt hierin beschreven (schriftelijke toets, presentatie, producten etc.) 

De certificaten en resultaatoverzichten van de vervolgopleiding worden, binnen één week na 

ontvangst, ingescand en ingeleverd via Gradework. 

Wanneer de kopieën van de certificaten niet ingeleverd worden, kan geen voldoende 

toetsresultaat geregistreerd worden! 

De herkansing van de modules kan buiten de minorperiode plaatsvinden.  

 

Beoordeling praktijk 

De beoordeling van de CBP’s vindt plaats door de praktijk- en/of werkbegeleider van de 

afdeling waar de student de competenties heeft ontwikkeld. Zie hiervoor de 

beoordelingsformulieren (bijlage 1). De student draagt er zorg voor dat de beoordelaar het 

beoordelingsformulier ontvangt. Door de instelling/afdeling word je geïnformeerd wie de 

beoordelaar is. De beoordeling vindt plaats door het invullen en tekenen van het 

beoordelingsformulier per CBP. De student ondertekent eveneens de beoordeling van de CBP. 

De beoordelingen en beroepsproducten worden geupload in Gradework. 

 

Beoordeling op school 

De schriftelijke opdracht wordt via Gradework ingeleverd op de vastgestelde toetsdatum en 

beoordeeld door een examinator van de Hogeschool a.d.h.v het beoordelingsformulier. 

Daarnaast worden de CBP’s gecheckt door de examinator.  

  

Aan het einde van het minorprogramma moet je aan de volgende eisen voldoen: 

1. voldoende beoordeling theorieonderwijs modules binnen de vervolgopleiding 

2. voldoende beoordeling CBP’s VVO 1 en 2 

3. voldoende beoordeling schriftelijke opdracht  

Indien onderdeel 1 voldoende is afgerond krijg je vanuit de vervolgopleiding een certificaat. 

 

Toekenning studiepunten 

Je krijgt de in het examenreglement vastgestelde studiepunten voor de betreffende minor als 

je hebt voldaan aan de onderstaande criteria. Studiepunten worden pas toegekend als de 

betreffende onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende (onderdeel) 

worden geen studiepunten toegekend. 

 

 

 

 

De minor is voldoende als aan de volgende eisen is voldaan: 

 

• de competenties zijn ontwikkeld op het vereiste competentieniveau. Dit blijkt uit de 

beoordelingsformulieren van de  CBP’s VVO 1 & 2 

• De schriftelijke opdracht is met voldoende beoordeeld  

• Voldoende beoordeling toetsing modules binnen de vervolgopleiding 
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Je krijgt een  onvoldoende voor de minor als  één of meerdere van de volgende criteria 

geldt/gelden: 

 

• 1 of meerdere CBP’s niet zijn ondertekend als voldoende door de praktijk of als 

een/meerdere beoordelingen ontbreken 

• als de schriftelijke opdracht met een onvoldoende is beoordeeld 

• Onvoldoende beoordeling toetsing modules binnen de vervolgopleiding. 

 

De resultaten worden conform het toetsjaarrooster ingevoerd in Osiris door de minorleider. 

5.2. Herkansingsprocedure 

Voltijdstudent / Duaalstudent die op de gespecialiseerde afdeling blijft:  

  
Onvoldoende onderdelen  Vervolgtraject  Termijn  

      

1 CBP  Herkansing van deze CBP binnen 

volgende praktijkleerperiode.  

10 weken  

2 CBP’s  Herkansing van de 2 CBP’s.   
Daarnaast kan er overlegd worden 
tussen de afdeling en opleiding of 

er gewerkt kan worden aan de 
afstudeeropdracht (er wordt dus 
nog niet gestart met PLP 5!).  
Anders andere minorkeuze.  

20 weken  

Schriftelijke opdracht  Schriftelijke aanpassing  10 weken  

1 CBP en schriftelijke 

opdracht  

Herkansing van deze CBP binnen 

volgende praktijkleerperiode en 
schriftelijke aanpassing van de 
stageopdracht  

10 weken  

2 CBP’s en schriftelijke 
opdracht  

Volledige herkansing minor mits 
afdeling akkoord gaat dat student 

op de afdeling blijft. Anders andere 

minorkeuze.  

20 weken  
Andere minorkeuze in overleg 

met minorcoördinator (en 

voor dualer met werkgever)  

  
Voltijdstudent die niet op de gespecialiseerde afdeling blijft:  
  

Onvoldoende onderdelen  Vervolgtraject  Termijn  

      

1 CBP   In overleg met de afdeling wordt 
bepaald of herkansing in 3-4 weken 

te behalen is (= 2e kans). Dit wordt 
per situatie individueel bekeken 
door de opleiding en in 
samenspraak met de afdeling.  

3-4 weken (na inleveren van 
portfolio, en voor aanvang van 

volgende praktijkleerperiode)  

2 CBP’s onvoldoende  Andere minorkeuze ivm beperkt 

aantal stageplaatsen voor 
voltijdstudenten en feit 
dat CBP’s bij specialistische 

zorgvrager behaald moeten 
worden.  

Vervolgtraject wordt besproken 

met   

• Minorcoördinator +  
   coördinator praktijkleren  

  

Schriftelijke opdracht  Schriftelijke aanpassing  10 weken  
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Duaalstudent die niet op de gespecialiseerde afdeling blijft:  

  
Onvoldoende onderdelen  Vervolgtraject  Termijn  

      

1 CBP  In overleg met de afdeling wordt 

bepaald of herkansing in 3-4 weken 
te behalen is (= 2e kans). Dit wordt 
met situatie individueel bekeken 
door de opleiding en in 
samenspraak met de afdeling.  

3-4 weken (na inleveren van 

portfolio, en voor aanvang van 
volgende praktijkleerperiode)  

2 CBP’s  Student gaat in overleg met 
praktijkopleider over vervolgtraject 
studie   

• Eerst PLP 
5+ afstudeeropdracht en ½ jaar 
later opnieuw op specialistische 
afdeling CBP’s VVO herkansen.  

• Andere minorkeuze  

Vervolgtraject wordt besproken 
met   
-  Minorleider VVO  

• Minorcoördinator +  
   coördinator praktijkleren  

  

Schriftelijke opdracht  Schriftelijke aanpassing  10 weken  

  

Informeer z.s.m. de minorleider wanneer blijkt dat je (een onderdeel van) de minor met een 

onvoldoende afrondt.  
  

Zie ook toets jaarrooster op de VP-wijzer.  

  

Voor de toetsen van de vervolgopleiding VVO geldt de herkansingsregel zoals geformuleerd 

in de OER van de vervolgopleiding.  

 

5.3  Onderwijs- en Examenregeling 

De Onderwijs- en Examenregeling van de HBO-V is geldend voor jou, tezamen met de 

Onderwijs- en Examenregeling van de vervolgopleiding.  

Voor het onderwijs van de vervolgopleiding val je onder de Onderwijs- en Examenregeling van 

de vervolgopleiding (DOO/LUMC of Amstel Academie). 

Voor de toetsen van de vervolgopleiding VVO geldt de herkansingsregel zoals geformuleerd in 

de OER van de vervolgopleiding. 

Voor het onderdeel stage, CBP’s en schriftelijke opdracht HBO-V val je onder de Onderwijs- en 

Examenregeling van de HBO-V.  

De examencommissie van de afdeling Verpleegkunde van de Hogeschool Leiden heeft ten 

aanzien van minoren dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als ten aanzien van 

het major gedeelte van het onderwijs, zoals beschreven in het vigerende Examencommissie 

Reglement. Dat betekent onder andere dat in het geval van problemen de Examencommissie 

van de afdeling Verpleegkunde van de Hogeschool Leiden eindverantwoordelijk is. 

 

5.4 Doorstroming naar de verpleegkundige vervolgopleidingen   

Na het met voldoende resultaat afsluiten van deze minor krijg je een certificaat.  

Na het behalen van het HBOV-diploma en het behalen van het certificaat kan je uit dit traject 

vervolgens instromen in de betreffende vervolgopleiding, indien er vacatures zijn binnen een 

instelling. Met het certificaat bestaat de mogelijkheid dat er vrijstellingen worden toegekend, 

waardoor dit een verkorting van de vervolgopleiding kan betekenen. Let wel op dat de 

geldigheidsduur van de afgegeven certificaten beperkt is. 
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Bijlagen  
 
1 CBP VVO 1 en 2  

2 Routebeschrijving Onderwijsgebouw 3 LUMC 

3 Schriftelijke opdracht 

4 Voorbeeld inhoud module 

5 Formulier Waarheid Gegevens schriftelijke opdracht 

6 Contactgegevens Vervolgopleiding 
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Bijlage 1 

 

CBP VVO 1 en 2 

 

CBP VVO 1: Zorg verlenen in een midden complexe situatie aan een cliënt passend bij 

de minorrichting  

  

Inleiding  

Voor de CBP ‘Zorg verlenen in midden complexe situaties’ moet de student het zorgproces 

vanaf anamnese tot aan de evaluatie voor een zorgvrager in een midden complexe situatie 

(passend bij de minorrichting) zelfstandig kunnen voorbereiden, uitvoeren en afronden. De 

student laat in het zorgproces zien in staat te zijn klinisch en ethisch te kunnen redeneren. 

Daarnaast wordt ook voorlichting of GVO gegeven gericht op één interventie.    

  

Competenties  

Bij de uitvoering van deze CBP  staan de competenties bij de CanMEDS gebieden 

“Zorgverlener” en “Gezondheidsbevorderaar” centraal.  

  

Doelen  

De student:  

• neemt een anamnese af (of verzamelt relevante informatie).  

• verleent aan de hand van een geïntegreerd zorgplan zelfstandig zorg in midden 

complexe situaties.  

• communiceert adequaat met de zorgvrager en/of mantelzorger(s).  

• signaleert vroegtijdig veranderingen en onderneemt (preventieve) maatregelen.  

• handelt zichtbaar volgens de stappen van het klinisch redeneren  

• benoemt in een zorgsituatie een ethisch dilemma en verantwoord de effecten m.b.v. 

een model voor ethisch redeneren.  

• geeft voorlichting of gvo  

• evalueert de zorgverlening met de zorgvrager en collega’s aan de hand van 

meetinstrumenten.   

• werkt planmatig, doelgericht, efficiënt en kostenbewust.  

• gedraagt zich professioneel wat zich uit in:  

o op bewuste en respectvolle wijze omgaan met mensen en materialen   

o handelen gebaseerd op evidence en (theoretische) kennis opgedaan in de 

modules van de minor VVO  

o kritisch reflecteren op eigen handelen en het onderzoeken van alternatieven  

o feedbackvragen en integreren in handelen  

Inhoud   

Verpleegkundig handelen  

De student neemt een anamnese af (of verzamelt relevante informatie) bij een zorgvrager in 

een midden complexe situatie, passend bij de minorrichting. Op basis van de anamnese stelt 

zij een geïntegreerd zorgplan op, waarbij zij gebruik maakt van zelf geselecteerde richtlijnen 

en standaarden passend bij het beleid van de afdeling en bij het specialisme van de minor. De 

student baseert zich bij het opstellen van het verpleegplan ook op evidence en actuele 

ontwikkelingen.  

De student voert vervolgens de zorg uit volgens de afspraken in het zorgplan, waarbij zij 

rekening houdt met het zorgpad, de richtlijnen, protocollen en standaarden, nieuwe 

ontwikkelingen en evidence. De student signaleert veranderingen in de zorg en weet daar zo 

nodig (preventieve) maatregelen op in te zetten. Zij stemt de zorg af met de zorgvrager 

uitgaande van het principe dat de zorgvrager de regie heeft over het ziekteproces. Bij 

wijzigingen in de situatie weet de student hier adequaat op te anticiperen door klinisch te 

redeneren volgens een redeneermodel en hiernaar te handelen. Naast het klinisch redeneren 

besteedt de student ook aandacht aan ethische problemen die zich voordoen tijdens de 

zorgverlening. De student maakt hierbij gebruik van een ethische theorie en een stappenplan 

om het dilemma te analyseren en te beredeneren. Het doel is komen tot helderheid en 

eventuele besluitvorming.   
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Communicatie  

De student communiceert adequaat met de zorgvrager en/of mantelzorger. Dit uit zich doordat 

de student:  

• de hulpvraag verheldert  

• wederzijdse verwachtingen afstemt  

• aangepast taalgebruik hanteert  

• begrijpelijke uitleg/voorlichting geeft  

• empathie toont.  

De student is respectvol en zorgvuldig.   

  

Samenwerken  

In de samenwerking met collega’s en andere disciplines is de student adequaat, doelgericht en 

correct. De student initieert zo nodig overleg en houdt rekening met de (afdelings)situatie. De 

student communiceert op tijd en geeft eigen grenzen aan.  

  

Plannen en organiseren  

De student werkt bij de uitvoering van deze CBP planmatig en efficiënt.  De student toont dat 

door het leer- en werkproces zelfstandig te structureren en te plannen, rekening houdend met 

de geldende kaders. De student draagt zorg voor volledige rapportage (mondeling en 

schriftelijk) volgens de geldende richtlijnen en methoden (bv. EPD)  

  

Professionaliteit  

De student baseert haar handelen op basis van evidence based inzichten en weet dit te 

onderbouwen. Hierbij maakt de student gebruik van de kennis die is opgedaan tijdens het 

volgen van de modules behorend bij de minor VVO. Daarnaast reflecteert de student kritisch 

op het eigen handelen en weet dit te integreren in het eigen handelen. Ook met verkregen 

feedback weet de student op een professionele wijze om te gaan.   

Op basis van de verzamelde gegevens worden prioriteiten gesteld.   

De student gaat op een respectvolle en zorgvuldige wijze om met de zorgvrager, 

mantelzorger, collega’s, andere disciplines en het beschikbare materiaal. De student neemt 

verantwoordelijkheid voor haar handelen en weet hierin haar grenzen te bewaken.   

  

Proces  

Deze  CBP is uitgebreid en zal niet in één keer afgenomen kunnen worden. Daarom maakt de 

student met de praktijk-/werkbegeleider afspraken over wanneer welk onderdeel wordt 

beoordeeld. Samen maken zij afspraken over welk onderdeel geobserveerd moet worden door 

de praktijk-/werkbegeleider, welke onderdelen vooraf schriftelijk getoond worden (bijvoorbeeld 

het zorgplan) en welke onderdelen mondeling toegelicht kunnen worden.    

Het beoordelingsformulier van deze CBP wordt ingevuld bij afronding.   

Indien het resultaat onvoldoende is mag de student de CBP nog één keer laten toetsen in een 

volgende periode. De student overlegt met de minorleider hoe de herkansing vorm krijgt (zie 

ook herkansingsprocedure). De student maakt hierna afspraken met de praktijk-

/werkbegeleider over het onderdeel en het tijdsbestek waarin de herkansing plaats vindt. De 

afspraken worden vastgelegd op het beoordelingsformulier.  
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Competentie Beoordeling Praktijk (CBP)   
VVO 1:  Zorg verlenen in midden complexe situaties aan een cliënt   

passend bij de minorrichting   
Naam student:  
  

Naam beoordelaar:  

Studentnummer:  Instelling:  
Datum beoordeling:  Afdeling:  

    

Eindbeoordeling: voldoende/onvoldoende1  1e kans/2e kans  

    

Voorwaardelijke eisen voor beoordeling    

Beroepsproduct is ingeleverd bij beoordelaar 

praktijk en voldoet aan hieronder genoemde 

criteria**   

Ja / Nee1  
  

• Indien nee; dan kan de CBP niet 

beoordeeld worden.   

   

1. VERPLEEGKUNDIG HANDELEN     V2                      O                                        

• Neemt een  anamnese af (of 
verzamelt relevante informatie)   

• Stelt een geïntegreerd zorgplan 
op, gebruik makend van zelf 
geselecteerde richtlijnen en standaarden 
passend bij het beleid van de afdeling en 
de minorrichting  

• Voert zorg uit volgens 
zorgplan, zorgpad, richtlijnen, protocollen 
en standaarden passend bij de 
minorrichting  

• Stemt eigen handelen af, 
rekening houdend met de eigen regie van 
de zorgvrager  

• Geeft voorlichting 
of gvo afgestemd op een interventie  

• Signaleert vroegtijdig 
veranderingen en weet (preventieve) 
maatregelen in te zetten  

• Laat in de uitvoering van zorg 
zien klinisch te kunnen redeneren 
volgens een relevant redeneermodel 
passend bij de minorrichting  

• Laat in de uitvoering van zorg 
zien zich bewust te zijn van 
moreel/ethische dilemma’s en maakt dit 
m.b.v. een ethische theorie en 
stappenplan bespreekbaar  

•  Evalueert de zorg volgens 

richtlijnen en meetinstrumenten   
  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

2. COMMUNICATIE   V       O                                                                

• Communiceert adequaat met de 

zorgvrager en/of mantelzorger:  

• verheldert hulpvraag  

• overlegt en stemt af  

• stemt taalgebruik af   

• geeft begrijpelijke 
uitleg/voorlichting  

• toont empathie  

• Bejegent de zorgvrager en/of 
mantelzorger respectvol en zorgvuldig  
 

Ruimte voor toelichting (verplicht)  
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• Draagt zorg voor volledige rapportage 
(mondeling en schriftelijk)  
  

3. SAMENWERKING   V                      O   

• Initieert overleg  

• Ondersteunt en motiveert anderen om 
gestelde doelen te bereiken  

• Geeft richting en sturing aan 
samenwerking  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

4. PLANNEN & ORGANISEREN   V                      O   

• Structureert en plant eigen leer- en 
werkproces  

• Voert activiteiten zelfstandig uit op 
methodische, efficiënte en kostenbewuste 
wijze   

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

5. PROFESSIONALITEIT  V                      O   

• Gaat bewust en respectvol om met mens 
en materiaal  

• Handelt en verantwoordt op basis 

van evidence based inzichten  

• Handelt en verantwoordt op basis van 
(theoretische) kennis, opgedaan in de 

modules van de minor VVO  

• Stelt prioriteiten   

• Reflecteert systematisch  

• Integreert feedback in handelen  

• Toont verantwoordelijkheid voor 
handelen en geeft hierin eigen grenzen aan  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

  
Handtekening beoordelaar:______________________  

  
  
Handtekening student:_________________________  
  
Toelichting bepaling eindbeoordeling CBP en advies voor toekomst:   
  

  

  
  
  
  
  

 

Het beroepsproduct over deze CBP is aangeleverd bij de beoordelaar.  
** Het beroepsproduct voldoet aan de volgende criteria:  
- Het beroepsproduct geeft inzicht in de ontwikkelde competenties.  

- Het beroepsproduct is passend bij de wijze van uitvoering van de CBP;  
- Het beroepsproduct is actueel, relevant en authentiek;  

- Er is variatie aangebracht in de beroepsproducten voor beide CBP’s. (Er kan dus niet 2x een  
  vergelijkbaar beroepsproduct ingeleverd worden zoals 2x een reflectieverslag)  

- Het beroepsproduct omvat max. 8 pagina's (exclusief titelpagina,  

  inhoudsopgave, voorwoord literatuurlijst en bijlagen)   

 

  
Per categorie (verpleegkundig handelen, communicatie, samenwerking, plannen & organiseren en 
professionaliteit) wordt bepaald of het voldoende of onvoldoende is. Dat gebeurt aan de hand van de 
onder de categorie genoemde criteria.   
  
Maximaal 2 criteria van de beoordelingslijst mogen onvoldoende gescoord worden. Echter deze mogen 
zich niet bevinden onder de categorie ‘Verpleegkundig handelen’ en deze mogen ook niet onder één 

categorie vallen.   
  
De vijf categorieën moeten voldoende gescoord worden om bij de eindbeoordeling van de CBP voldoende 
te scoren.  
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CBP VVO 2:  Coördinatie van zorg  

 

Inleiding  

Voor CBP VVO 2:”Coördinatie van zorg’ vervult de student een regiefunctie in de organisatie en 

uitvoering van zorg. Om de zorg te coördineren wordt een werkplanning gemaakt en 

afgestemd met de begeleider. Hierbij valt te denken taak verdeling, afstemming van de 

uitvoering van zorg, op tijd doorgeven van veranderingen in de zorg, delegeren van zorg aan 

de juiste verpleegkundige, samenwerken met het team etc.   

Een onderdeel van zorgcoördinatie behelst het afstemmen van zorg met eigen en andere 

disciplines. Deze vindt plaats in het interdisciplinair/multidisciplinair overleg. Uitgangspunten 

hierbij zijn de individuele wensen, fysieke mogelijkheden en behoeften van de 

zorgvrager. Tijdens de zorgverlening wordt er gecommuniceerd met de zorgvrager(s) eigen en 

andere disciplines.    

Door een goede regie te voeren over de activiteiten in het zorgplan kan de belasting voor de 

zorgvrager worden gereduceerd. Deze regie kan afhankelijk van de complexiteit van zorg 

bestaan uit coördineren van de zorg rond één of meerdere zorgvragers, zowel binnen als 

buiten de afdeling/instelling.  

  

Competenties  

Bij de uitvoering van deze CBP staan de competenties bij de CanMEDS gebieden 

“Samenwerker” en “Organisator” centraal.  

  

Doelen  

De student:  

• schat de behoefte aan coördinatie in, stelt juiste prioriteiten en delegeert taken  

• maakt een planning van werkzaamheden en stemt deze af met betrokkenen  

• bewaakt de zwaarte van het zorgplan en voorkomt overlap in de activiteiten  

• schakelt op het juiste moment de juiste disciplines in  

• communiceert adequaat met andere professionals en de patiënt   

• beargumenteert verpleegkundige standpunten in een multidisciplinair of een 

interdisciplinair overleg  

• zorgt voor de informatie overdracht door zorgvuldige schriftelijke en mondelinge 

rapportage  

• draagt zorg voor overdracht van zorg  

• voert de afgesproken activiteiten uit en evalueert de eigen bijdrage met betrokkenen   

• werkt planmatig, doelgericht en efficiënt  

• gedraagt zich professioneel wat zich uit in:  

o op bewuste en respectvolle wijze omgaan met mensen en materialen   

o handelen gebaseerd op evidence  

o kritisch reflecteren op eigen handelen en het onderzoeken van alternatieven  

o feedback vragen en  integreren in handelen  

  

Inhoud   

Verpleegkundig handelen  

De student bepaalt in overleg met de praktijk/werkbegeleider over hoeveel zorgvragers zij de 

coördinatie uitvoert. Het aantal zorgvragers is relevant voor de instelling/afdeling en 

minorrichting en passend bij de gevraagde complexiteit in deze leer-stageperiode.  

De student schat de behoefte aan coördinatie in door zich van tevoren te verdiepen in de 

zorgdossiers en aanvullende informatie te verzamelen. De student maakt een werkplanning en 

stemt deze af met eigen en andere disciplines. Stelt op basis van de  zorgbehoeften, 

prioriteiten in de zorgverlening. Levert op pro-actieve wijze een bijdrage aan de zorgverlening 

door bevindingen op het juiste moment te communiceren met betrokken disciplines. Bewaakt 

dat de zorg conform planning wordt uitgevoerd. Geeft op tijd eigen grenzen aan en vraagt op 

het juiste moment hulp aan de juiste disciplines.  

Na de uitvoering wordt het handelen geëvalueerd. De verkregen feedback wordt zichtbaar 

geïntegreerd in het handelen. Tot slot reflecteert de student kritisch op haar handelen.   
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Communicatie   

De student laat tijdens de communicatie zien dat zij:  

• de eigen actieve bijdrage afstemt met de praktijk-/werkbegeleider  

• actief luistert naar de mening van professionals  

• waar nodig doorvraagt en kan samenvatten  

• bruikbare en haalbare oplossingen kan verwoorden   

- respectvol en zorgvuldig is  

- verpleegkundige standpunten kan verwoorden en onderbouwen tijdens de   

  samenwerking met andere disciplines  

  

Samenwerken  

De student stemt de eigen werkplanning  af met betrokkenen. De student legt eigen 

bevindingen voor aan eigen en andere disciplines. Overlegt daarbij op tijd en geeft grenzen 

aan. De student stemt de voorbereiding af met de praktijk-werkbegeleider. De student stemt 

de verpleegkundige expertise op gestructureerde wijze af met andere disciplines en zorgt dat 

afspraken worden gecommuniceerd met het verpleegkundig team.   

  

Plannen en organiseren  

De student laat zien dat zij methodisch, efficiënt en kostenbewust kan werken door activiteiten 

in overleg te plannen. Gemaakte afspraken met eigen, andere disciplines en de zorgvrager(s) 

worden zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd.  

  

Professionaliteit  

De student baseert haar handelen op basis van evidence based inzichten en kan dit  

onderbouwen. Daarnaast laat de student een methodisch reflectieve professional zien die 

kritisch reflecteert op het eigen handelen en daar waar nodig op tijd kan bijstellen.   

De student vraagt feedback en maakt hier zichtbaar gebruik van.   

Tot slot laat de student tijdens de uitvoering zien dat zij haar verantwoordelijkheden kent, 

daarnaar handelt en de eigen grenzen aangeeft.   

  

Proces  

Deze CBP kan niet in één keer afgenomen worden.   

Het accent ligt op “coördineren van zorg”. De student bereidt de CPB voor en maakt afspraken 

met de praktijk-/werkbegeleider over de zorgcoördinatie. Samen maken zij afspraken over 

welk onderdeel geobserveerd moet worden door de werkbegeleider, welke onderdelen vooraf 

schriftelijk getoond worden en welke onderdelen mondeling toegelicht kunnen worden.    

 (bijvoorbeeld de werkplanning, de voorbereiding op een multidisciplinair overleg, 

voorbereiding van een artsenvisite).  

Het beoordelingsformulier van deze CBP wordt ingevuld bij afronding. Indien het resultaat 

onvoldoende is mag de student de CBP nog één keer overdoen in een volgende periode. De 

student overlegt met de minorleider hoe de herkansing vorm krijgt (zie ook 

herkansingsprocedure). De student maakt hierna afspraken met de praktijk-/werkbegeleider 

over het onderdeel en het tijdsbestek waarin de herkansing plaats vindt. De afspraken worden 

vastgelegd op het beoordelingsformulier.  
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Competentie Beoordeling Praktijk (CBP)   
VVO 2:  Coördinatie van zorg, voor een of meerdere cliënten passend bij de 

minorrichting  
Naam student:  Naam beoordelaar:  
Studentnummer:  Instelling:  
Datum beoordeling:  Afdeling:  

    

Eindbeoordeling: 

voldoende/onvoldoende1  
1e kans/2e kans2  

    

Voorwaardelijke eisen voor 

beoordeling  
  

Beroepsproduct is ingeleverd bij 

beoordelaar praktijk en voldoet aan 

hieronder genoemde criteria**  
  

Ja / Nee1  
  

• Indien nee; dan kan de CBP niet beoordeeld 

worden.  

   

1. VERPLEEGKUNDIG HANDELEN     V3                      O                                        

• Beargumenteert de complexiteit 
van zorg  

• Coördineert en organiseert eigen 
werkzaamheden door juiste 
prioriteiten te stellen  

• Vervult een regiefunctie t.b.v. de 
continuïteit van de zorg binnen het 
team  

• Bewaakt de belangen van de 
zorgvrager  

• Bewaakt de efficiëntie en 
effectiviteit van de zorg  

• Stemt de verpleegkundige 
expertise af tijdens 

de samenwerking  in mono- en 
multidisciplinair verband  

• Zorgt voor de informatie- 
overdracht door zorgvuldige 
schriftelijke en mondelinge 
rapportage  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

2. COMMUNICATIE   V                     O                                                                

• Communiceert en onderhandelt 
met de betrokkenen in het zorgproces  

• Luistert actief naar de mening van 
de zorgvrager en professionals   

• Vraagt waar nodig door en vat 
samen  

• Verwoordt bruikbare en haalbare 
oplossingen   

• Toont respectvol  en zorgvuldig 
gedrag  

• Verwoordt verpleegkundige 
standpunten tijdens de   
     samenwerking met andere   
     disciplines  
• Rapporteert zowel mondeling als 
schriftelijk  

  
  
  
  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  
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3. SAMENWERKING   V                      O   

• Overlegt adequaat en op tijd met 
betrokkenen  

• Zorgt dat de juiste activiteiten op 
het juiste moment door de juiste 
persoon worden verricht  

• Geeft eigen grenzen aan  

• Legt bevindingen voor aan 
professionals  

• Beargumenteert verpleegkundige 
standpunten tijdens overleg met 
andere disciplines   

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

4. PLANNEN & ORGANISEREN   V                      O   

• Maakt een werkplanning en 
bewaakt zelfstandig de planning  

• Werkt efficiënt, methodisch en 
kostenbewust  
  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

5. PROFESSIONALITEIT  V                      O   

• Verantwoordt op basis 
van evidence based inzichten  

• Reflecteert systematisch  

• Integreert feedback in handelen  

• Toont verantwoordelijkheid voor 
handelen en geeft hierin eigen 

grenzen aan  

Ruimte voor toelichting (verplicht)  

 

  
Handtekening beoordelaar:______________________  
  
  

Handtekening student:_________________________  
  
  
Toelichting bepaling eindbeoordeling CBP en advies voor toekomst:  
  
  

  

  
   
  
  
  
  

Het beroepsproduct over deze CBP is aangeleverd bij de beoordelaar.  
** Het beroepsproduct voldoet aan de volgende criteria:  
- Het beroepsproduct geeft inzicht in de ontwikkelde competenties.  
- Het beroepsproduct is passend bij de wijze van uitvoering van de CBP;  
- Het beroepsproduct is actueel, relevant en authentiek;  

-  Er is variatie aangebracht in de beroepsproducten voor beide CBP’s. (Er kan dus niet 2x een  

  vergelijkbaar beroepsproduct ingeleverd worden zoals 2x een reflectieverslag) 

- Het beroepsproduct omvat max. 8 pagina's (exclusief titelpagina, inhoudsopgave, voorwoord  
  literatuurlijst en bijlagen)  

  

  
Per categorie (verpleegkundig handelen, communicatie, samenwerking, plannen & organiseren en 

professionaliteit) wordt bepaald of het voldoende of onvoldoende is. Dat gebeurt aan de hand van de 
onder de categorie genoemde criteria.   
  
Maximaal 2 criteria van de beoordelingslijst mogen onvoldoende gescoord worden. Echter deze mogen 
zich niet bevinden onder de categorie ‘Verpleegkundig handelen’ en deze mogen ook niet onder één 
categorie vallen.   

  
De vijf categorieën moeten voldoende gescoord worden om bij de eindbeoordeling van de CBP voldoende 
te scoren.  
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Bijlage 2: Routebeschrijving 

 

 
 

Huishoudelijke zaken Onderwijsgebouw 3 

Het Onderwijsgebouw (gebouw 3) huisvest meerdere gebruikersgroepen. Ook DOO 

(Geneeskunde en Biomedische wetenschappen), Huisartsengeneeskunde, LUMC 

Bedrijfsopleidingen en de Boerhaavecommissie maken gebruik van het gebouw.  

 

Om het onderwijs goed te laten verlopen, geldt een aantal algemene afspraken: 

o Je wordt verzocht om het niet (op tijd) aanwezig zijn van een docent direct te melden bij 

de opleidingscoördinator of het secretariaat. 
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o Je wordt verzocht de onderwijsruimten netjes achter te laten. 

o Bij het verlaten van een onderwijsruimte is het raadzaam géén spullen van waarde achter 

te laten. Het management is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen 

van studenten. 

o Je wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn bij de onderwijsactiviteiten. 

o Afwezigheid tijdens studieactiviteiten wordt geregistreerd.  

o Gezien de vele opleidingen, cursussen en overige onderwijsactiviteiten die in het gebouw 

plaatsvinden, met de daarbij behorende tentamens en examens, word je vriendelijk 

verzocht om zo rustig mogelijk te doen bij het verlaten van de onderwijsruimte en het 

lopen door de gangen. 

o Tijdens de onderwijsactiviteiten dienen de mobiele telefoons uit te zijn. In noodgevallen 

kan gebeld worden naar het secretariaat van de opleiding, telefoon 071 526 8530. 

o Studenten kunnen gebruik maken van de Walaeusbibliotheek in het LUMC. De 

Walaeusbibliotheek bevindt zich in gebouw 1, C-1 (1e verdieping). 

o In gebouw 3 kun je, evenals in de overige gebouwen van het LUMC, niet contant betalen, 

maar wel met een pinpas of via contactloos betalen.  

o Frisdrank- en snackautomaten kun je gebruiken via contactloos betalen. Je vindt deze 

automaten op de begane grond en vierde etage. 

o Met een pinpas of via contactloos betalen kun je lunchen in de restaurants in gebouw 1 

en 2.  

o Iedere student krijgt een LUMC-pas die een multifunctionele chip bevat voor diverse 

toepassingen. Studenten die werken in het LUMC, kunnen hun personeelspas gebruiken. 

o Met je pas heb je toegang tot de fietsenstalling. 

o Het is niet toegestaan om je fiets, bromfiets of ander vervoermiddel in of rond de 

gebouwen te plaatsen. Gebruik hiervoor de fietsenstalling. 

o Waterkokers, koffiezetapparaten e.d. zijn niet toegestaan in de onderwijsruimten. 

o Binnen de gebouwen van het LUMC geldt een algeheel rookverbod. Als je toch wilt roken, 

kun je terecht op het achterplein van gebouw 3. Het is niet toegestaan te roken in de 

buurt van de ingangen van de gebouwen. 

o Spoedeisende zaken, zoals brand of andere calamiteiten, moet je melden op telefoon 071 

526 2888. Aanwijzingen van de afdeling Beveiliging dien je op te volgen. 

 

Tot slot: draag je studenten- of personeelspas, zodat de medewerkers van de beveiliging je 

geen (overbodige) vragen hoeven te stellen. 

 

 

 

 

 



 

Hogeschool Leiden:  -Bachelor of Nursing- Minor VVO  28 

Bijlage 3 

 

 

Schriftelijke opdracht ‘Klinisch redeneren’ binnen de specialistische 

verpleegkundige zorg(Minor VVO)   

  

Inleiding  

De primaire focus van het verpleegkundig redeneren is de zorgvrager. Door onder andere 

samenwerken met andere disciplines, het verbeteren van de communicatie, het ontwikkelen 

van de professionele standaard, het vergroten van de cliënt participatie en het bevorderen van 

de individuele zorg, geven verpleegkundigen vorm aan de eigenheid van het verpleegkundig 

beroep. De basismethode die daarbij gebruikt wordt is het verpleegkundig proces (Wilkinson, 

2013).   

Het verpleegkundig proces verbindt de fasen van anamnese, diagnose, plannen van 

resultaten/doelen en plannen van interventies en evaluatie van zorg. In de praktijk zien we dat 

dit verpleegkundig proces in de context van de zorg specifieker gemaakt wordt om dichter bij 

de context van de patiënt de juiste zorg te kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan is het 

Klinisch redeneermodel van Bakker Proactive Nursing (2016). Dit model vindt zijn oorsprong in 

de ziekenhuiszorg en ontwikkelt zich door naar de diverse domeinen in de gezondheidszorg.    

In deze opdracht gaat het om een uitwerking en verantwoording van een 

klinische/verpleegkundig redeneerproces rondom een casus vanuit de eigenheid van de 

verpleegkundige gespecialiseerde praktijk waarin jij de VVO minor volgt. Door het klinisch 

redeneren bewaak je als verpleegkundige de coördinatie, continuïteit èn kwaliteit van zorg.  

  

De VVO minoren omvatten de verpleegkundige vervolgopleidingen geriatrie, oncologie, 

Intensive care/acute zorg (BAZ), Dialyse, Neonatologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

en obstetrie en pediatrie.  

Bij deze opdracht gaat het erom dat de student een zorgsituatie binnen het specialisme van de 

minor vanuit theoretische kaders en modellen weet te analyseren en op basis van de analyse 

tot besluitvorming, uitvoering en verantwoording komt.  

In het binnenschoolse onderwijs HSL heeft de student reeds geoefend met klinisch redeneren 

tijdens de CGO-bijeenkomsten in het derde jaar. Daarnaast komt het klinisch redeneren aan 

bod tijdens het onderwijs van de vervolgopleiding van jouw VVO keuze.  

  

Doel  

De student analyseert, verantwoordt en beschrijft op een systematische wijze het beloop van 

een zorgsituatie in de context van het specialisme passend bij de betreffende minorrichting.   

  

Opdracht  

De student kiest in overleg met de praktijk-/werkbegeleider een zorgvrager uit die zij 

gedurende een aantal dagen zorg heeft geboden/zal bieden en die past binnen de betreffende 

minorrichting. Er wordt een zorgvrager geselecteerd die nog niet is uitgewerkt binnen 

het binnenschoolse onderwijs van de VVO. Zo wordt gewaarborgd dat tijdens de minorperiode 

meerdere zorgsituaties geanalyseerd worden.  De zorgvrager heeft een medische diagnose die 

passend is bij het specialisme van de gekozen minorrichting.                                                      

  

Het specialisme van de minorrichting is mede bepalend voor de keuze van methodische 

invulling van het verpleegproces. Het toegepaste klinisch redeneermodel is, of het 

verpleegkundig proces of direct herleidbaar naar het verpleegkundig proces. De klinisch 

redeneerhulpmiddelen zijn passend bij een fase uit het gekozen klinisch redeneermodel en het 

verpleegkundig proces.   

Mede bepalend bij de uitwerking van de opdracht is de actualiteit van de zorgcontext. Je kunt 

hier denken aan bijvoorbeeld de veranderende benadering bij obstetrie van moeder en kind 

naar family centered care. Dus dat ook de andere leden van het gezin betrokken zijn in de 

zorgcontext.  
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Voorbeelden van klinisch redeneermodellen, -hulpmiddelen en actualiteit van de zorgcontext 

zijn binnen de:  

• Geriatrie: Dynamische systeemanalyse, ICF model, mantelzorg/frailty, Shared 

decision making;  

  

• Oncologie: De fase van behandeling van de oncologische zorgvrager, 

family centered care, palliatieve zorg, palliatief redeneren en 

shared decision making;  

  

• Intensive care/acute zorg: De ABCDE methode, triage methodieken, de 

complexiteit van zorg passend bij de zorgvrager, family centered care en 

shared decision making;  

  

• Obstetrie; De systeembenadering van moeder, vader en kind, 

family centered care en shared decision making;  

  

• Pediatrie / Neonatologie: de systeembenadering van het kind met zijn 

zorgsysteem, family centered care, rooming in en shared decision making.  

  

In de oriëntatie op de situatie schets je een beeld van de gezondheidssituatie van zorgvrager 

binnen de context. Dit doe je volgens een methodiek die passend is bij de zorgvrager en het 

specialisme van de minor die je volgt.  

Vanuit de oriëntatie op de situatie distilleer je problemen en diagnoses die passend zijn bij de 

zorgvrager. Ook hier gebruik je methodiek die passend is binnen de minor die je volgt. Hier 

kan bijvoorbeeld de NANDA International (Verpleegkundige diagnoses en classificaties) bij 

gebruikt worden. Eventueel aanvullend onderzoek beschrijf en beargumenteer je.  

Je geeft prioriteit en bepaalt urgentie van de problemen en diagnoses 

vanuit Evidence Based Practice(EBP) waarbij naast het beste bewijsmateriaal en jouw 

ervaring/expertise de wensen van de patiënt wordt meegenomen. Je koppelt hier 

interventies en  doelen aan op somatisch/psychisch en sociaal gebied. Laat het onderscheid 

medisch beleid en  verpleegkundige interventies zichtbaar worden in het verslag. Hier kan 

bijvoorbeeld de Nursing Interventions Classification (NIC) bij gebruikt worden.   

Je beschrijft het beleid vanuit multidisciplinair perspectief en als het relevant is voor de 

gezondheidssituatie vanuit een ketenzorgbenadering. Wie doet wat wanneer en waarom? Een 

duidelijke verbinding maak je zichtbaar tussen de problemen en diagnoses, doelen en 

interventies.  

Je beschrijft het feitelijke beloop en evaluatie van de zorg en op basis daarvan stel 

je medisch/verpleegkundig beleid bij.  

In de evaluatie of nabeschouwing geef je een kritische reflectie op:  

1. een thema binnen de kwaliteit van zorg en in relatie met patiënt veiligheid vanuit een  

Patiënt Veiligheid Management Systeem die gebruikt wordt binnen de organisatie waar je de 

minor volgt. Je kunt kiezen voor een Veiligheidssysteem dat wordt gehanteerd binnen de 

organisatie of een Veiligheidssysteem op landelijk niveau. Voorbeelden hierbij zijn het VMS die 

gehanteerd wordt in de ziekenhuizen en de Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Zorginstituut 

Nederland (2017).  

2. Een moreel/ethisch dilemma in relatie tot de zorgcontext van de gekozen zorgvrager.  

Tot slot reflecteer je systematisch volgens een door jou gekozen reflectiemodel op het eigen 

professioneel handelen in relatie tot de opdracht. Deze reflectie is onderdeel van de 

hoofdtekst.   

  

Het verslag bevat maximaal 5000 woorden hoofdtekst. Het titelblad, de inhoudsopgave, de 

literatuurlijst en de bijlagen vallen buiten de hoofdtekst.  

Het verslag heeft een logische opbouw en is geschreven in correct Nederlands.  
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Proces  

In overleg met de praktijk-/werkbegeleider kiest de student een situatie waarbinnen deze 

opdracht uitgevoerd kan worden. De student werkt de opdracht schriftelijk uit en voert de zorg 

uit, rekening houdend met de geldende afspraken, richtlijnen en protocollen van de instelling.   

De student werkt zelfstandig en neemt zelf de regie in de uitvoering van de opdracht.  

De student laat de werk-/praktijkopleider de opdracht op waarheid controleren. De 

werk/praktijkopleider vult vervolgens het formulier “waarheid gegevens schriftelijke opdracht” 

in. Dit formulier wordt opgenomen in de bijlage van de opdracht.  

  

Beoordeling  

De schriftelijke opdracht klinisch redeneren in de specialistische verpleegkunde wordt 

beoordeeld door een examinator van de HBOV aan de hand van het beoordelingsformulier 

klinisch redeneren in de specialistische verpleegkunde. De schriftelijke opdracht dient met 

een voldoende te worden afgesloten. Eén herkansingmogelijkheid vindt plaats in de 

eerstvolgende periode van het studiejaar.    
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Beoordelingsformulier klinisch redeneren in de specialistische verpleegkunde  

Schriftelijke opdracht Klinisch redeneren in de specialistische verpleegkunde 
(Minor VVO)  

Naam student:  Naam beoordelaar:  
  

Studentnummer:  Cijfer:  

Datum beoordeling:  Kans:  

Minorrichting:  Instelling en VVO:  
  

    

   

Vormcriteria en Nederlands (voorwaardelijk)     

Er is geen vermoeden van plagiaat  Voldaan/niet voldaan   

Formulier waarheid gegevens is geupload in gradework  Voldaan/niet voldaan   

Het document is voorzien van een titelblad met: naam student, 
studentnummer en toetscode.  

Voldaan/niet voldaan    

Verslag omvat maximaal 5000 woorden hoofdtekst, exclusief 
titelblad, inhoudsopgave, literatuurlijst en bijlagen  

Voldaan/niet voldaan   

Zakelijke schrijfstijl en correct Nederlands: De tekst bevat niet 

meer dan 5 fouten in spelling, grammatica en interpunctie per 
pagina.  

Voldaan/niet voldaan  
 

     

Klinisch redeneermodellen/verpleegproces en 
redeneerhulpmiddelen  

   

Het overall gekozen klinisch redeneermodel is herleidbaar naar 
het verpleegkundig proces en passend bij de keuze van het 
specialisme, is relevant en methodisch correct uitgewerkt.  

   1  -  2  -  3  -  4  -  5  
 

De gekozen redeneerhulpmiddelen binnen het klinisch 
redeneermodel zijn passend bij de keuze van het specialisme 
binnen de fase van het verpleegproces of het gekozen klinisch 
redeneermodel.   

   1  -  2  -  3  -  4  -  5  

 

     

Oriëntatie op de zorgsituatie/anamnese       

De actuele gezondheidssituatie, somatisch en psycho sociaal, 
van de zorgvrager is systematisch en volledig beschreven en 

beargumenteerd.  De gebruikte methodes zijn onderbouwd.  

 1  -  2  -  3  -  4 -  5    
 

      

Aanvullend onderzoek     

Wel of geen aanvullend medisch of verpleegkundig onderzoek is 
beargumenteerd en geïnterpreteerd.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5     

     

Problemen, diagnosen en doelen/resultaten     

De problemen/diagnoses zijn geprioriteerd en 
beargumenteerd en volgen logisch uit de fase van oriëntatie op 
de zorgsituatie.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    
 

De problemen/diagnoses zijn uitgewerkt naar doelen/resultaten 
op somatisch en psychosociaal vlak. Deze sluiten op elkaar aan 
en de wensen van de zorgvrager zijn hierin meegenomen.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    
 

     

Beleid/interventies     

Multidisciplinair zorgbeleid binnen en/of buiten de organisatie is 
beschreven en beargumenteerd en is passend bij de 

problemen/diagnosen in de context van de zorgvrager.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    
 

Verpleegkundige interventies zijn beschreven en 
beargumenteerd en passend bij de problemen/diagnose in de 
context van de zorgvrager.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    
 

     

Beloop en evaluatie van zorg     

Het feitelijke beloop en evaluatie van de zorg vanuit de ingezette 

interventies naar de doelen/resultaten zijn beschreven en 
beargumenteerd.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    
 

Mogelijke risico’s en complicaties die zich hebben voorgedaan 
zijn beschreven en beargumenteerd.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5     
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Nabeschouwing     

De kwaliteit van de beroepsuitoefening en patiëntveiligheid, 

(ethische) dilemma’s en de eigen rol zijn gestructureerd 

geëvalueerd vanuit een erkend kwaliteits- en 
redeneermodel, passend bij de keuze van het specialisme.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    

 

De student reflecteert op systematische wijze op de eigen rol in 
de uitvoering van deze opdracht.   

1  -  2  -  3  -  4  -  5     

     

Structuur en referenties     

De tekst is qua structuur en samenhang een goed lopend geheel 

met logische overgangen en duidelijke alinea’s.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5     

Zodra er in de tekst een uitspraak op grond van een bron wordt 
gedaan, is een verwijzing naar de bron gegeven. De bron 
waarnaar verwezen wordt in de tekst is terug te vinden in de 
literatuurlijst. Bronverwijzing is gedaan volgens de Vancouver 

refereerstijl.  

1  -  2  -  3  -  4  -  5    

 

     

Totaal aantal punten/ 7 = cijfer (vanaf 5,5 =voldoende)     

Cesuur:  

1= zwaar onvoldoende  

2= matig onvoldoende  

3= voldoende  

4= goed  

5= uitstekend  

De docent geeft een toelichting op de waardering per te beoordelen item.  

  

  

Handtekening examinator:______________________  

  

Opmerkingen:  
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Bijlage 4:   

 

Voorbeeld inhoud van de basismodulen  

 

Inhoud van de Basismodule Kind 

Module K1 Basismodule Kinderverpleegkunde 

In deze module komen onderwerpen aan bod die noodzakelijk zijn voor het verplegen van 

kinderen.  

Onderwerpen die in deze module aan bod komen: 

▪ A. Het kind in het ziekenhuis 

o A.1  Kind in het gezin 

o A.2  Groei en ontwikkeling van het kind 

o A.3  Het zieke kind in het ziekenhuis 

o A.4  Ouderparticipatie 

o A.5   Pedagogiek in het ziekenhuis 

o A.6  Voeding  

o A.7  Jeugdgezondheidszorg 

 

▪ B. Vitale functies van een kind 

o B.1   Respiratie 

o B.2  Circulatie 

o B.3  Neurologisch functioneren 

o B.4  Temperatuurregulatie 

o B.5  Milieu intern 

o B.6  Farmacologie 

 

▪ C.  Moduleafsluiting 
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Bijlage 5 

 
 
Formulier Waarheid Gegevens schriftelijke opdracht. 
 
 
Naam student: 
 

Studentnummer: 
 
Naam werk/praktijkopleider: 
 
Instelling: 
 

Betreft opdracht:  klinisch redeneren in de specialistische verpleegkunde 
 
 
 
Hierbij verklaar ik, dat de door de student opgenomen informatie in de schriftelijke opdracht op waarheid 

berust. 
 

 
Evt. opmerkingen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Datum:  
 
Handtekening werk/praktijkopleider: 
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Bijlage 6:  

 
Contactgegevens LUMC / Educatie Zorgsector + opleidingscoördinatoren  

  

DOO / Educatie Zorgsector   

Bezoekadres  

Educatie Zorgsector   

Hippocratespad 21  

2333 ZD Leiden  

Algemeen postadres   

DOO, Educatie Zorgsector   

Postbus 9600, 2300 RC Leiden  

Telefoonnummer  071-526 8530  

Website www.lumc.nl + www.opleidingenlumc.nl   

  

  

Opleidingscoördinator Kinderverpleegkunde / Neonatologie Ilonka Pieters  

I.T.Pieters@lumc.nl   
  

Cisca van Iperen  

F.van_Iperen@lumc.nl   

  

 

Opleidingscoördinator Obstetrie      Patricia van Koppen:  

P.van_Koppen@lumc.nl  
  

         

 Arlieneke Voogt  

          A.M.Voogt@lumc.nl  
  

                                                   
Opleidingscoördinator Care / BAZ        Mark van Nus  

                 m.van_nus@lumc.nl   

  
  
 

Opleidingscoördinator Oncologie               Hellen van der Weijden               

H.M.C.van_der_Weijden@lumc.nl  

  

  

Opleidingscoördinator Geriatrie  Hugo Verhoeven  

h.j.verhoeven@lumc.nl  

                                                     

                              

  

Opleidingscoördinator Dialyse     Bernadet van der Poel 

       b.m.van_der_poel-van_nierop@lumc.nl  
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Contactgegevens Amstel Academie + opleidingscoördinatoren 

  

Bezoekadres per 1 september 2018:  

Van der Boechorststraat 7  

1081 HV Amsterdam  

  

  

Opleiders  

Lisanne de Boer  

Opleider Oncologie en Hematologie verpleegkunde  

l.a.m.kuijpers@amsterdamumc.nl   

 

Barbara van der Wielen  

Opleider Acute Zorg   

b.vanderwielen@vumc.nl | www.amstelacademie.nl  
  

Donna Döpp  

Opleider verpleegkundige vervolgopleidingen geriatrie en geriatrische revalidatiezorg  

d.dopp@vumc.nl | www.amstelacademie.nl  

  

  

Yvonne Springer  

Opleider Verpleegkundige Moeder & Pasgeborene    

y.springer@amsterdamumc.nl   
  

Judith Overweg  

Opleider Verpleegkundige Moeder & Pasgeborene    

j.overweg@amsterdamumc.nl   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


