Student aan het woord
Welke opleiding volg je?

‘Momenteel zit ik in mijn laatste leerjaar
van de opleiding hbo-verpleegkunde
aan het Saxion te Enschede. Ik volg het
duale leertraject, waarbij ik 28 uur in het
Medisch Spectrum Twente werk en mijn
studie in deeltijd volg. In september 2020
heb ik de uitstap gemaakt naar de HAN
in Nijmegen om de minor ‘Oncologische
cliënt’ te volgen.’
Waarom deze minor?

Vera Adolfs is vierdejaars
student hbo-v duaal aan het
Saxion Enschede en werkt bij
Medisch Spectrum Twente in
Enschede. Zij volgde daarnaast
de minor ‘Oncologische cliënt’
aan de HAN in Nijmegen.

‘Er is meer
‘Hoe
uitmeer
het vak
ik
van verpleegkundige
mij hierin ging
verdiepen,
te halen’
hoe
interessanter ik
het vond’

‘Voordat ik aan mijn opleiding tot
verpleegkundige begon, vond ik de
oncologiekant erg interessant. Ik heb
helaas het verloop van oncologie van
dichtbij meegemaakt, wat echter wel mijn
belangstelling aanwakkerde. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt op de Longafdeling, waar ik regelmatig te maken
kreeg met oncologie. Hoe meer ik mij
hierin ging verdiepen, hoe interessanter
ik het vond. De keuze was dan ook snel
gemaakt.’
Welke minor-ervaringen ga je later
gebruiken?

‘De basiskennis van de oncologische
ziektebeelden bespreek je in de loop van
de opleiding verpleegkunde wel, maar
het stukje verdieping komt tijdens deze
minor sterk naar voren. Er is aandacht
voor de verschillende soorten kanker. Op
deze manier leer je per kankersoort onder
andere hoe er gediagnostiseerd en behandeld wordt. De kennis vanuit de theorie
en de ervaringen van medestudenten
neem ik mee naar mijn eigen werkveld.
Daarnaast is er tijdens de minor ruimte
voor gastsprekers, die ieder hun eigen verhaal delen; over zelf kankerpatiënt zijn,
een familielid hebben die kanker heeft of
ervaringen vanuit de rol als verpleegkundige. Mooie leerpunten die ik later zeker
ga toepassen in de praktijk.’

eigen manier van lesgeven en toetsing.
Een uitstap maken naar een andere instelling, brengt nieuwe inzichten en andere
leermethodes met zich mee, wat een positieve bijdrage levert aan je ontwikkeling
als student en beginnend beroepsbeoefenaar.’
Wat is de invloed van het coronavirus?

‘Helaas brengen de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus voor- en nadelen met zich mee. Het volgen van fysiek
onderwijs is niet mogelijk, waardoor de
lesdag online wordt aangeboden. De lesdagen zijn van 9.00 tot 16.15 uur, wat best
lang is. Toch is de minor wel zo interessant en doet de HAN er alles aan om dit
op een zo leuk en aangepaste manier over
te brengen. Het nadeel van online college
vind ik persoonlijk het missen van fysieke
ontmoetingen met medestudenten. Het
delen van kennis en ervaringen gaat toch
op een andere manier dan online.’
Wat van het online onderwijs zou behouden moeten blijven?

Aangezien ik zelf in Enschede woon en
een minor in Nijmegen volg, is het best
wel een eindje rijden. Veel studenten
om mij heen hoor ik vaak zeggen dat de
reistijd voor de minor een belemmering
kan zijn om hiervoor te kiezen. Met
online-onderwijs bied je studenten de
mogelijkheid om een minor te volgen die
ze echt leuk vinden, ook al wonen ze aan
de andere kant van het land.’
Wat ga je hierna nog doen aan leren?

‘Wat ik hierna nog ga doen, dat is een
goede vraag! Als ik klaar ben ga ik eerst
“vlieguren” maken en daarna kijk ik weer
verder. Ik ben nog jong en heb nog tijd zat
om de juiste keuze hierin te maken!’

Wat is de toegevoegde waarde van je
studie bij een andere instelling?

‘Mijn inziens is het heel goed om te kijken
hoe er les wordt gegeven op een andere
hogeschool. Iedere hogeschool heeft zijn
10

NUMMER 7-2020

WWW.ONDERWIJSENGEZONDHEIDSZORG.NL

Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 4-10-2022 om 21:32. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

INTERVIEW

