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ONDERZOEK ACTUEEL SIGNALERING

Kenmerken van simulatieonderwijs
die leren bevorderen
Simulatieonderwijs is het laatste decennium enorm ontwikkeld, onder andere door technologische vooruitgang. Het is
inmiddels ingeburgerd in het verpleegkundeonderwijs. Het
gebruik en de voordelen van dit type onderwijs zijn uitgebreid
onderzocht, maar er is weinig bekend over de mechanismen
die ertoe leiden dat er geleerd wordt.
Bland en Tobbell (2016) gaan na welke kenmerken van simulatieonderwijs het leren van verpleegkundestudenten bevorderen.
Laatstejaarsstudenten (n=46) van een Engelse universitaire
verpleegkundeopleiding namen deel aan een Grounded
theory-studie. Allereerst werden studenten tijdens het onderwijs
geobserveerd en werden video-opnamen gemaakt. De resultaten
hiervan werden met studenten besproken in focusgroepen. Ten
slotte werden de finale onderzoeksresultaten geverifieerd bij een
andere groep studenten (n=6) van een andere universiteit.
Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van verschillende fasen in
het leerproces bij simulatieonderwijs die niet lineair zijn. In de
fase ‘aarzeling’ nemen de studenten de tijd om te zien wat er
van hen verwacht wordt en om groepsdynamica te observeren.
Vervolgens raken ze betrokken bij de simulatie en bij elkaar. Het
samenwerken maakt het delen van kennis mogelijk, naast het
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stimuleren en ondersteunen van elkaar. In de fase ‘verbindingen
leggen’ zoeken ze connecties met wat ze eerder hebben geleerd
en beginnen ze te denken als verpleegkundigen. De belangrijkste
bevinding is dat simulatie intellectuele nieuwsgierigheid bevordert door “het doen” en de interactie met anderen. Studenten
zijn gemotiveerd om te leren door vragen te stellen en terug te
kijken naar eerder gemaakte aantekeningen. Zij participeren in
een professionele context waarop zij reflecteren, leggen relaties
met klinische ervaringen en reflecteren daarop. Kleine groepen
zijn cruciaal om zich veilig te voelen.
De studie biedt een eerste stap in het begrijpen van hoe leren
wordt ervaren in simulatieonderwijs. Vervolgonderzoek zal moeten nagaan hoe de toepassing van kennis versneld wordt door
het leren door doen en door samenwerken.
• Bland, A.J., & Tobbell, J. (2016). Towards an understanding of
the attributes of simulation that enable learning in undergraduate nurse education: A grounded theory study. Nurse
Education Today, 44, 8-13.
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