AGENDA
dam. Het thema van deze bijeenkomst staat opnieuw in het teken
van de wending naar competentiegericht beroepsonderwijs. De
centrale vraag is dit keer: hoe innoveer je? En hoe kun je op alle
niveaus een innoverende organisatie worden? Natuurlijk is innoveren geen doel op zich, maar een middel om bepaalde resultaten te bereiken: meer rendement, hogere waardering voor het beroepsonderwijs, tevreden afnemers.

AGENDA

Favoriete website van Jan Mistrate Haarhuis

7 november 2005
De school professionaliseert
Conferentie over personeelsbeleid voor po, vo en bve.
‘Strategische personeelsplanning’, ‘Bekwaamheidsdossiers’ en ‘Opleiden in de
school’ zijn drie belangrijke thema’s die
aan de orde komen op deze conferentie.

22 november 2005
Managersbijeenkomst bve: Hoe
gebruik ik internet optimaal in
competentiegericht onderwijs?
Rond deze vraagstelling wordt een proces
creatief probleem oplossen georganiseerd.
Het proces is gericht op het realiseren van
commitment. Deelnemers kunnen dit later zelf inzetten om in de eigen organisatie commitment te creëren.

24 november 2005
De Kritieke Keten van
(A)mbulance tot (R)evalidatie’
Het patiëntenperspectief in
beeld
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Het Lectoraat Acute Intensieve Zorgorganiseert dit symposium voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk
werkers en andere disciplines in de ambulancezorg of op de afdeling spoedeisende
hulp, intensive care, traumatologie en andere verpleeg- of revalidatieafdelingen.
Informatie: Maria van Erp,
e-mail: maria.vanerp@han.nl
tel. 024-3530367

29 november 2005
Tweede Herontwerpmanifestatie: Anders kijken = anders doen
Deze manifestatie is het vervolg op ‘Het
CLOPpend hart van het beroepsonderwijs’, die in 2004 plaatsvond in Rotter-

We zijn wel eens geneigd in de gezondheidszorg de aandacht te
vestigen op alles wat niet goed is, waar haperingen en mankementen zijn. Het raadplegen van de website: www.20eeuwennederland.
nl/themas/ziekte en gezondheid doet ons beseffen waar onze
voorouders allemaal mee te maken hadden aan ziekten en ongemakken. En als we dat vergelijken met nu relativeert dat ons denken op een aangename wijze. Het beschikbare materiaal is eveneens goed bruikbaar voor onderwijssituaties.

RECENSIES
R. Pepels, B. van der Linden en R. Huijsman
Vooral doen! Handreiking voor succesvol
implementeren van transmurale zorg
Uitgeverij Van Gorcum, Assen, 2004, 133 pagina’s
ISBN 90-232-4058-8, Prijs € 18,50
CD-ROM Onderwijsmodule
Uitgegeven door Kenniskring Transities in Zorg,
Hogeschool Rotterdam, 2005
Het boekje is een korte neerslag van ervaringen, opgedaan tijdens
het monitoren van 11 implementatieprojecten gericht op transmurale zorgvormen gedurende 3 jaar. De auteurs hebben deel uitgemaakt van het onderzoeksteam en de begeleidingscommissie.
Zij geven met dit boekje geen kant en klare oplossingen, handige
tooltjes of handzame protocollen, maar bieden aanvullende inzichten in het speciﬁeke karakter van het implementeren van een
transmurale keten. Omdat de fasen in een dergelijk implementatieproject op een aantal punten verschillen van een innovatieproces en niet altijd lineair verlopen spreken de auteurs liever van facetten in plaats van fasen. Deze facetten vormen de indeling in
de hoofdstukken: basisstrategie, binden, product ontwerpen en
concretiseren, project inrichten en sturen, interveniëren, ﬁnancie-
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ring, evalueren, monitoren en bijsturen.
Daaraan voorafgaand, in hoofdstuk 1, wordt een korte schets gegeven van de achtergronden, beschrijving van de (kern)begrippen
en de manier waarop de ervaringen geordend en verwerkt zijn.
Aan het eind van het hoofdstuk volgt een beschrijving van de 11
geselecteerde implementatieprojecten.
Ieder volgend hoofdstuk begint met één of meer kernvragen van
een bepaald facet. Vervolgens wordt er per kernvraag gekeken
naar wat er theoretisch over bekend is met verwijzingen naar de
literatuur. Het hoofdstuk eindigt met de ervaringen in de praktijk. Je kunt merken dat het vanuit de optiek van onderzoekers
is geschreven. Zo zie je regelmatig dat er cijfermateriaal is toegevoegd uit het onderzoek in de vorm van een tabel. Iedere kernvraag wordt afgesloten met een aantal lessen uit de praktijk. Aan
het eind van ieder hoofdstuk komen de lessen weer terug in de
vorm van samenvattende tips.
Het boek eindigt met een aantal punten die het succes van een
implementatieproject bevorderen en kunnen dienen als handvatten bij de uitvoering van een overeenkomstig project, afsluitend
met het inzoomen op de rol van de projectleider.
De combinatie theorie en praktijk in dit boekje biedt een kijkje in
andermans keuken en tegelijkertijd de mogelijkheid om je er verder in te verdiepen als je wilt.

zorg weer. Het biedt geen kant en klare
oplossingen maar de praktische tips, aan
de hand van lessons learned, leveren aandachtspunten op die zelfs toepasbaar zijn
in andere complexe implementatieprojecten, dan die in de gezondheidszorg.
De toegevoegde literatuurlijst biedt voor
geïnteresseerden in een speciﬁek traject
de mogelijkheid om zich daar verder in
te verdiepen. Een aanrader dus voor projectleiders en anderen die geïnteresseerd
of betrokken zijn bij veranderingen en/of
innovatie in hun organisatie of daarvoor
opgeleid worden. De CD is een goede aanvulling op het boekje. Het biedt voor de
docent een aantal ideeën en voorbeelden om een lessencyclus samen te stellen rondom het thema transmurale implementatieprojecten, waarbij studenten
zelfstandig en actief kennis verwerven.
De opbouw van de lessencyclus kan varieren van eenvoudige tot complexere situaties door de keuze uit soorten studieopdrachten en het bieden van verschillende
casussen, waarbij de docent de begeleiding heeft.

De CD met onderwijsmodule is een goede aanvulling op het boekje. Dat heeft meteen ook als nadeel dat je het niet onafhankelijk
kunt gebruiken omdat de voorbereiding in het studieprogramma
dat op de CD staat, verwijst naar de betreffende hoofdstukken in
het boekje. De lesmodule is bedoeld voor HBO+ en WO zorgopleidingen en biedt ideeën, tips, concrete studieopdrachten en onderwijsprogramma’s met directe verwijzingen naar methoden en
literatuur. Door de generieke opzet zal het niet altijd 1op 1 overdraagbaar zijn naar de eigen situatie, zoals de auteurs zelf al aangeven, maar biedt het de docenten een bepaald kader die zij zelf
verder kunnen uitwerken.
De CD bevat een overzicht van de competenties die nodig zijn
voor het volgen van de onderwijsmodule, suggesties voor een kort
(4 ECTS) en lang (7 ECTS) onderwijsprogramma en een toelichting bij de opdrachten. Het verschil tussen de korte en lange termijn zit hem vooral in de opdrachten. Het korte programma gaat
uit van een toepassingsopdracht terwijl het langere programma
gebaseerd is op een veldonderzoek met de bijbehorende reﬂecties.
De CD is eenvoudig in gebruik, zodat ook een “digibeet” ermee
overweg kan. Wat me wel stoort is het kleine leesvenster waardoor in iedere tekst “gescrolld” moet worden. Het is dan ook prettig dat het programma de mogelijkheid biedt om de pagina’s te
printen. Ook is er aan de revisie te weinig aandacht besteed want
er zitten nogal wat grammaticale en spellingsfouten in. De makers van de CD geven aan dat deze eerste versie nog geëvalueerd
en aangepast zal worden en bieden de gebruikers de mogelijkheid
om te reageren via een bijgevoegd evaluatieformulier.
Conclusie:
Het boekje is prettig leesbaar en geeft duidelijk de weerbarstigheid van complexe implementatieprojecten in de gezondheids-

Annette van Liere is als gezondheidskundige
werkzaam in het Expertisecentrum Leren en
ICT van het ROC van Twente.

Nurse Education Today: Volume
25, issue 2, February 2005
Philip Burnard schrijft een kritisch betoog over de rol van reﬂectie in het verpleegkundig onderwijs. Zijn betoog geeft
stof tot nadenken. Reﬂectie schrijft hij
is het nieuwe geloof in het verpleegkundig onderwijs maar wat is ‘goed’ reﬂecteren en hoe leer je dat? Zijn de criteria
die wij opstellen om ‘goed’ te reﬂecteren
niet normerend?! Als we reﬂectie onvoorwaardelijk aanhangen, zonder goede onderbouwing en onderzoek, zijn we wel
heel normerend bezig!
Het is nog niet te laat om te erkennen dat
we misschien wel fout bezig zijn met reﬂectie in het algemeen. En indien we twijfels hebben moeten we dan niet meer
onderzoek doen en ons verdiepen in dit
onderwerp? En als Philip Burnard over
onderzoek spreekt dan bedoelt hij onbevooroordeelde studies die wel of niet bewijs aantonen van de effectiviteit van reﬂectie.
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Als laatste overweging geeft hij mee dat
het Boeddhisme juist een tegengestelde
opvatting heeft ten opzichte van reﬂectie.
Bedachtzaamheid zorgt dat mensen geﬁxeerd zijn op de continue stroming van
het hier en nu. Terugkijken naar het verleden is nutteloos evenals het kijken naar
een onzekere toekomst. Leven, suggereert
het Boeddhisme, vindt plaats in het hier
en nu. Het verleden is voorbij. Een idee
dat wij misschien als verpleegkunde docenten te lang hebben onderschat. We
moeten misschien wat meer in het heden
wakker worden!
Verder in dit nummer:
Lain W.Graham en Stephen Wallace beschrijven hoe de rol van verpleegkundig
adviseur ondersteund kan worden door
het ontwikkelen van leiderschap via een
interactieve leeromgeving.
Een groep verpleegkundig adviseurs werd
drie jaar ondersteund door een proces van
interactief leren. Doel was de adviseurs te
helpen bij het ontwikkelen van leiderschap,
zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en waarde
verheldering. De methode helpt om professionele competenties te ontwikkelen.
Joakim Öhlén en Ann-Kristin Holm uit Zweden beschrijven een innovatieve cursus
begeleiden en ondersteunen waarin getracht wordt de huidige ontwikkelingen
binnen het verpleegkundig domein en
traditionele kennis met elkaar te verbinden. Resultaten: de studenten hebben de
cursus positief ervaren. Het begrip begeleiden en troosten en andere vormen van
welbevinden bij patiënten zijn duidelijker geworden. Relatie tussen persoonlijke groei, professionele groei, bewustwording en handelen in gevoelige situaties is
groter geworden. Dit wordt geïllustreerd
door de volgende uitspraak van een student ‘Ondersteunen en begeleiden betekent voor mij vooral echt zijn, persoonlijk zijn en professionaliteit’.
Aru Narayanasamy en Ethelrene White geven een overzicht van de stand van zaken
van de transculturele verpleegkunde in
U.K. Het artikel geeft vooral een overzicht
van de literatuur die relevant is voor de
context van multicultureel Great Britain.
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Een must voor collegae die geïnteresseerd zijn in multiculturele
verpleegkunde.
Y.Y.Jenny Heung e.a. beschrijven het effect van de SARS-uitbraak in
2003 in Hong Kong op de professionele identiﬁcatie van studenten verpleegkunde. Het onderzoek laat zien dat crises de verpleegkundige identiteit en verbondenheid versterken.
Hoe verloopt de communicatie tussen de kliniek en de opleiding
tijdens de praktijkleerperioden? Elaine Hogard e.a. hebben dit onderzocht. Doel van het onderzoek was niveaus van tevredenheid
en ontevredenheid met de huidige communicatieproces vast te
stellen en te kijken welke punten voor verbetering vatbaar zijn.
Over het algemeen is men niet tevreden over wat gezien werd als
een wederzijdse ontoereikende informatiestroom. Indien de resultaten vergeleken worden met andere contexten dan kan geconcludeerd worden dat de ontevredenheid relatief hoog is Geadviseerd wordt om meer onderzoek op dit gebied te doen.
Uit Australië komt een artikel van Lisa Dalton. Doel van haar studie is zicht krijgen hoe werkbegeleiders de vorming van professionele identiteit van studenten kunnen beïnvloeden. De professionele ontwikkeling van studenten is onder andere afhankelijk
van de mogelijkheden om kennis (uit school) en praktische ervaringen te integreren. Het succes van een praktijkleerperiode is afhankelijk een allesomvattende ondersteuning van het leren. De
opleiders en werkbegeleiders die met de student werken moeten
kunnen herkennen en begrijpen hoe een student zijn gedrag organiseert om hem daarop te kunnen aansturen.
Ervaringen van studenten met ‘on line learning’ worden beschreven in een bijdrage van Janet W. H. Sit. On-Line learning werd
vooral ontwikkeld om studenten in staat te stellen op eigen tijd
en plaats te studeren. Niet de technologie, maar de inhoud inspireert tot leren. Goede voorbereiding, continue ondersteuning en
feedback en een goede leeromgeving zijn van belang. Studenten
voelen zich verantwoordelijker als ze zelf hun tijdstip kunnen kiezen. Hindernissen zijn de onmogelijkheid tot interactie, peerondersteuning en diepgang in groepsdiscussies.
Inger Holmström en Jan Larsson uit Uppsala Sweden beschrijven
hoe verpleegkunde studenten hun toekomstige rol in de gezondheidszorg zien.
Zij worden geconfronteerd met nieuwe rollen, veranderende politieke en economische opvattingen, bezuinigingen en personeelstekorten. 12 Studenten hebben verhalen geschreven die zijn geanalyseerd. Er is spanning tussen de ‘echte’ verpleegkundige zorg
en andere taken. Vier thema’s uit de analyses ondersteunen deze
conclusie nl. professionele status versus werkcondities met stress;
evidence based nursing versus holistische zorg; teamwork en samenwerken versus ondergewaardeerd worden; intensieve care
versus geriatrische zorg. Deze studie belicht pedagogische en praktische problemen die constructief moeten worden aangepakt. De
corefunctie van verplegen, holistisch zorgverlenen, moet geïntegreerd worden in nursing research.
Christine Crefcoeur Crijns
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