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De beroepsorganisatie van de verple-

ging en verzorging NU’91 wil ver-

pleegkundigen ondersteunen bij hun

individuele professionalisering. Want

hoewel professionalisering van de ver-

pleegkundige beroepsgroep als collec-

tiviteit steeds meer vorm begint te

krijgen, betekent dat nog niet dat ver-

pleegkundigen zich op individueel ni-

veau hebben geprofessionaliseerd. tijd

voor een nadere beschouwing.

Individuele professionalisering 
van verpleegkundigen Aandacht

voor dit proces in hogescholen en regionale 
opleidingscentra in beeld gebracht

door drs. M. Speet en dr. A.L. Francke*

Individuele professionalisering is een

abstract begrip (zie kader I), maar con-

creet wordt er bijvoorbeeld mee be-

doeld dat de verpleegkundige bekend

is met belangrijke documenten voor

de verpleegkundige beroepsgroep,

zoals het beroepsprofiel, maar ook dat

zij in de praktijk werkt en reflecteert

met deze documenten in haar achter-

hoofd. NU’91 heeft het NIVEL, Neder-

lands instituut voor onderzoek van de

gezondheidszorg, verzocht drie deel-

onderzoeken uit te voeren, om inzicht

te verwerven in de aandacht die in de

beroepsopleidingen wordt besteed

aan individuele professionalisering,

het belang dat verpleegkundigen zelf

aan individuele professionalisering

hechten en methoden en strategieën

die (kunnen) worden gebruikt om het

proces te stimuleren. Dit artikel be-

schrijft de resultaten van het eerste

deelonderzoek, waarin de aandacht

voor individuele professionalisering

in de verpleegkundige beroepsoplei-

ding centraal staat. 

Kader I: begrip individuele profes-
sionalisering
In dit onderzoek is het begrip individuele

professionalisering als volgt gedefinieerd:

Het proces waarin individuele (leerling-)

verpleegkundigen op basis van kennis en

inzichten die binnen de verpleegkundige

beroepsgroep zijn ontwikkeld, een eigen

visie op de aard en het belang van het ver-

pleegkundig beroep ontwikkelen, evenals

op hun beroepsmatige taken en verant-

woordelijkheden. Uiteindelijk moet dat

proces er in resulteren dat (leerling-)ver-

Het proces van individuele professonialisering moet er uiteindelijk in resulteren dat (leerling-)verpleegkundigen
hun beroep op een reflexieve, overtuigde, adequate en collegiale manier uitoefenen
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retische visies op het verpleegkundig

beroep en leert om situaties in de di-

recte cliëntenzorg te analyseren aan

de hand van de verschillende theore-

tische visies.

– Evidence based werken: de student

wordt informatie aangeboden over

het belang van evidence based wer-

ken in de verpleegkundige beroeps-

uitoefening en leert evidence based

werken in de directe cliëntenzorg toe

te passen.

– Reflecteren, beargumenteren en ver-

antwoorden: de student leert afwe-

gingen en handelingen te beargu-

menteren en te verantwoorden en

leert te reflecteren op haar eigen han-

delen.

– Visie op verpleegkundig beroep: de

student wordt informatie aangebo-

den over hoe haar eigen socialisatie-

proces haar visie op het verpleegkun-

dig beroep beïnvloedt en leert een

verband te leggen tussen haar visie op

het verpleegkundig beroep en haar

(toekomstig) beroepsmatig handelen.

– Motivatiekeuze verpleegkundig be-

roep: de student denkt na over haar

motivatie voor het kiezen van de ver-

pleegkundige beroepsopleiding en re-

flecteert op haar motivatie om zich

volledig in te willen zetten voor de

taken en verantwoordelijkheden die

horen bij de verpleegkundige be-

roepsuitoefening.

– Deskundigheidsbevordering: de stu-

dent leert op welke manieren zij op de

hoogte kan blijven van recente ont-

wikkelingen in de verpleging en leert

het belang kennen van individuele

deskundigheidsbevordering voor de

uitoefening van het verpleegkundig

beroep. 

– Wetgeving: de student wordt infor-

matie aangeboden over de invloed

van wettelijke eisen op de verpleeg-

kundige beroepsuitoefening en leert

om een vertaalslag te maken van de

wettelijk eisen naar de directe cliën-

tenzorg.

– Attitude ten aanzien van cliënten:

de student ontwikkelt een eigen visie

op de manier waarop een verpleeg-

kundige hoort om te gaan met cliën-

ten op basis van informatie hierover

zicht krijgen in hoeverre in de onder-

wijsprogramma’s van middelbare en

hogere beroepsopleidingen verpleeg-

kunde individuele professionalisering

van leerling-verpleegkundigen wordt

gestimuleerd. Het NIVEL heeft het on-

derzoek uitgevoerd en in overleg met

NU’91 de volgende onderzoeksvraag

geformuleerd:

Op welke wijze en in welke mate wordt in

de middelbare en hogere beroepsopleidin-

gen verpleegkunde aandacht besteed aan

individuele professionalisering van leer-

ling-verpleegkundigen?

Deze onderzoeksvraag is onderver-

deeld in vier deelvragen:

1. Aan welke aspecten van individuele

professionalisering wordt in de op-

leiding aandacht besteed?

2. Op welke didactische wijze wordt

aandacht besteed aan individuele

professionalisering?

3. Vinden docenten verpleegkunde dat

er voldoende aandacht wordt be-

steed aan individuele professionali-

sering?

4. Zijn er verschillen tussen hogescho-

len en regionale opleidingscentra

voor wat betreft de aandacht die

wordt besteed aan individuele pro-

fessionalisering, de didactische wijze

waarop dit gebeurt en de mening

van de docent over de aandacht die

wordt besteed aan individuele pro-

fessionalisering?

Methode
In samenwerking met zes deskundigen

(twee leden van de vakinhoudelijke

raad van NU’91, seniorbeleidsmede-

werkster van NU’91, afdelingshoofd en

programmaleidster verpleegkunde van

het NIVEL, opleidingscoördinator ver-

pleegkunde werkzaam op hogeschool

van Arnhem en Nijmegen) is het abs-

tracte begrip individuele professionali-

sering eerst uitgesplitst in twaalf aspec-

ten (zie kader II).

Kader II: aspecten van individuele
professionalisering
– Theoretische visies op het verpleeg-

kundig beroep: de student reflecteert

op haar voorkeur voor bepaalde theo-

pleegkundigen hun beroep op een reflexie-

ve, overtuigde, adequate en collegiale ma-

nier uitoefenen.

De verpleegkundige beroepsgroep

heeft in Nederland in de afgelopen

twee decennia een duidelijke professio-

nele ontwikkeling doorgemaakt. Dit

blijkt onder meer uit het feit dat er ook

in Nederland sprake is van theorievor-

ming over de essentie van verplegen en

(verplegings)wetenschappelijk onder-

zoek steeds vaker door verpleegkundi-

gen zelf wordt uitgevoerd en vertaald

naar de praktijk. Ook het feit dat het

domein van verplegen door verpleeg-

kundigen zelf is beschreven in het be-

roepsprofiel (Leistra e.a., 1999) en in de

nieuwe kwalificatiestructuur voor de

beroepsopleidingen (Commissie Kwali-

ficatiestructuur, 1996) is een teken dat

de verpleegkundige beroepsgroep aan

het professionaliseren is. 

Als we naar individuele verpleegkundi-

gen kijken, dan zien we aan de ene

kant verpleegkundigen die routinema-

tig hun handelingen uitvoeren. Maar

we zien ook verpleegkundigen die

weten waar zij in het beroep staan.

Deze laatste verpleegkundigen hebben

een duidelijke visie op de aard en het

belang van verplegen en hun eigen

professionele taken en verantwoorde-

lijkheden. Zij maken ook gebruik van

de huidige kennis en inzichten die bin-

nen de beroepsgroep zijn ontwikkeld

en omschreven. Deze verpleegkundi-

gen kunnen daardoor reflecteren op

hun eigen rol, motivatie en handelin-

gen en beslissingen in de zorgverle-

ning. Van de laatste groep verpleeg-

kundigen kan men zeggen dat zij zich

gedragen als een professional en dat zij

zich ook op individueel niveau hebben

geprofessionaliseerd. 

Verpleegkundigen worden in Neder-

land opgeleid op regionale opleidings-

centra (kwalificatieniveau 4) en hoge-

scholen (kwalificatieniveau 5). Vanuit

de idee dat de opleiding mede bepa-

lend is voor individuele professionali-

sering (Styles, 1982 in: Van der Arend,

2001) wil NU’91 via het in dit artikel

gepresenteerde deelonderzoek meer in-
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kunde van een hogeschool en een op-

leidingscoördinator verpleegkunde van

een regionaal opleidingscentrum ge-

test. Naar aanleiding van correcties en

aanvullingen is de vragenlijst aange-

past en uitgebreid. Daarna is de vragen-

lijst opgestuurd aan docenten van alle

19 hogescholen (kwalificatieniveau 5)

en alle 42 regionale opleidingscentra

(kwalificatieniveau 4). Op de hoge-

scholen is – via de schriftelijke enquête

– informatie verzameld over de vol-

tijdsopleiding verpleegkunde. Wat be-

treft de regionale opleidingscentra

(ROC’s)zijn zowel over de beroepsop-

leidende leerweg als de beroepsbegelei-

dende leerweg gegevens verzameld,

vanwege het grote aantal studenten dat

beide leerwegen opleidt.

De vragenlijst is gestuurd aan de do-

cent die, volgens hun opleidingscoör-

dinator of unit-manager, het beste

overzicht heeft over de wijze waarop en

de mate waarin op zijn/haar school

binnen de verschillende deelkwalifica-

ties aandacht wordt besteed aan indivi-

duele professionalisering. Per hoge-

school/regionaal opleidingscentrum

werd steeds één docent benaderd.

In totaal zijn 67 van de 95 vragenlijsten

ingevuld geretourneerd (70,5%). Dit

betreft 16 van de 19 vragenlijsten van

de hogescholen, 25 van de 38 vragen-

lijsten van de beroepsopleidende leer-

weg en 26 van de 38 vragenlijsten van

de beroepsbegeleidende leerweg op de

regionale opleidingscentra. Hogescho-

len en regionale opleidingscentra die

geen vragenlijst hebben terug gezon-

den, zijn telefonisch benaderd. De

meest vaak genoemde reden voor het

niet invullen van de vragenlijst is tijd-

gebrek. Vijf docenten gaven aan van-

wege ziekte de vragenlijst niet in te

kunnen vullen.

Omdat dit onderzoek gebaseerd is op

een kleine steekproef, waarbij de hele

populatie (alle ROC’s en hogescholen)

betrokken is, is het minder relevant om

eventuele verschillen op significantie

te toetsen. Omdat we wel geïnteres-

seerd zijn in substantiële verschillen

tussen hogescholen, beroepsopleiden-

de en beroepsbegeleidende leerwegen

van regionale opleidingcentra zijn de

verschillen in gemiddelden berekend.

In de statistiek wordt dit ook wel: ‘ef-

fectgrootte’ genoemd. Bij het bereke-

nen van de effectgroottes is rekening

gehouden met de spreiding van gemid-

delden. In dit artikel wordt een verschil

besproken, wanneer de effectgrootte

0,35 of hoger is.

Aandacht voor aspecten van indi-
viduele professionalisering
Om te bepalen in welke mate aandacht

wordt besteed aan individuele profes-

sionalisering is voor elk aspect van in-

dividuele professionalisering (zie kader

II) gevraagd of daaraan zeer weinig aan-

dacht (1), weinig aandacht (2), niet

weinig/niet veel aandacht (3), veel aan-

dacht (4) of zeer veel aandacht (5)

wordt besteed binnen de desbetreffen-

de beroepsopleiding.

Van elke opleiding is de gemiddelde to-

tale score over de 12 aspecten van indi-

viduele professionalisering berekend.

Hoe hoger de score, des te meer aan-

dacht de opleiding besteedt aan indivi-

duele professionalisering. 

Uit de resultaten blijkt dat de gemid-

delde totale scores variëren van 2,6 tot

4,7. De meeste scholen scoren tussen

de 3,0 en 4,0 (ruim drie kwart van de

scholen). Zij besteden dus redelijk tot

veel aandacht aan individuele profes-

sionalisering. Er zijn enkele scholen die

hoog scoren (rond de 4,75) en enkele

scholen die in verhouding tot de ande-

re scholen laag scoren (rond de 2,50).

Als we de gemiddelde totale scores 

van hogescholen, beroepsbegeleidende

leerwegen en beroepsopleidende leer-

wegen met elkaar vergelijken dan valt

op dat hogescholen gemiddeld hoger

scoren op de aandacht voor individu-

ele professionalisering dan de beroeps-

opleidende leerwegen van de regionale

opleidingscentra (zie ook kader III). Be-

roepsbegeleidende leerwegen scoren

gemiddeld tussen de hogescholen en

beroepsopleidende leerwegen in.

Naast de scores van opleidingen op in-

dividuele professionalisering als totaal

begrip zijn we ook geïnteresseerd in de

verschillen tussen opleidingen in de

aandacht voor een specifiek aspect van

in de beroepscode. De student leert

dat cliëntgericht (vraaggericht) wer-

ken kan wringen met de eigen profes-

sionele normen.

– Belangrijke documenten voor de be-

roepsuitoefening: de student wordt

informatie aangeboden over de bete-

kenis van belangrijke documenten

voor de beroepsgroep en leert om een

vertaalslag te maken van deze docu-

menten naar het beroepsmatig han-

delen in de directe cliëntenzorg en

leert haar beroepsmatig handelen te

verantwoorden op basis van informa-

tie uit deze documenten.

– Professionalisering beroepsgroep: de

student wordt informatie aangebo-

den over de betekenis en het belang

van professionalisering voor de ver-

pleegkundige beroepsgroep en leert

op welke manier zij een bijdrage kan

leveren aan professionalisering van

de beroepsgroep, bijvoorbeeld door

deelname aan een beroepsvereniging.

– Samenwerken: de student wordt in-

formatie aangeboden over het belang

van samenwerken in de verpleegkun-

dige beroepsuitoefening en reflecteert

op verwachtingen van de samenwer-

king met andere verpleegkundigen en

andere disciplines.

– Rol van verpleegkundige in een or-

ganisatie: de student leert zich samen

met andere verpleegkundigen sterk te

maken voor eenheid in de verpleeg-

kundige beroepsgroep. De student

krijgt informatie aangeboden over

het belang van het in stand houden

van de professionele waarden van de

beroepsgroep in een organisatie waar-

in soms andere waarden en normen

gelden. De student reflecteert op de

dubbele rol die de verpleegkundige

heeft in een organisatie, namelijk de

rol van werknemer en zorgverlener. 

Deze twaalf aspecten zijn vervolgens

omgezet in items voor een schriftelijke

vragenlijst voor docenten van de 

verpleegkundige beroepsopleidingen.

Deze vragenlijst is aan dezelfde zes des-

kundigen ter beoordeling van de hel-

derheid en de begrijpelijkheid voorge-

legd. Daarnaast is de vragenlijst door

een opleidingscoördinator verpleeg-
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Kader III. Verschillen tussen de op-
leidingen
Om de verschillen tussen hogescholen,

beroepsbegeleidende leerwegen en be-

roepsopleidende leerwegen te analyse-

ren is de effectgrootte berekend (het

verschil in score tussen twee groepen

delen door de standaarddeviatie). Hier-

bij zijn steeds twee verschillende oplei-

dingen met elkaar vergeleken. In tabel

2 staan alle gevonden effectgroottes die

minimaal 0,35 zijn.

– een effectgrootte van 0,2 betekent

een klein verschil tussen twee groe-

pen;

– een effectgrootte van 0,5 betekent

een middelmatig verschil tussen twee

groepen;

– een effectgrootte van 0,8 betekent

een groot verschil tussen twee groe-

pen;

bijvoorbeeld: hogescholen besteden

meer aandacht aan individuele profes-

sionalisering in zijn totaliteit dan be-

roepsopleidende leerwegen. Het ver-

schil is middelmatig (effectgrootte:

0,48);

bijvoorbeeld: beroepsbegeleidende leer-

wegen besteden meer aandacht aan

wetgeving dan hogescholen. Het ver-

schil is middelmatig (effectgrootte: –

0,50).

Didactische wijze voor individu-
ele professionalisering
Aan de docenten is ook gevraagd welke

belangrijke methoden zij gebruiken

binnen de opleiding om de student

kennis en inzichten over onderwerpen

met betrekking tot individuele profes-

Tot slot besteden beroepsbegeleiden-

de leerwegen meer aandacht aan

‘wetgeving’ dan hogescholen en be-

roepsopleidende leerwegen. Voor

meer informatie over de verschillen

tussen de opleidingen kunt u tabel 2

raadplegen, waarin de effectgroottes

zijn vermeld.

individuele professionalisering. Wordt

aan alle aspecten even veel aandacht be-

steed, of zijn er aspecten die heel veel of

juist heel weinig aandacht krijgen in de

verpleegkundige beroepsopleidingen?

Om een antwoord te krijgen op boven-

staande vragen is de gemiddelde score

op elk aspect afzonderlijk berekend. De

resultaten staan in tabel 1.

In tabel 1 is af te lezen dat de meeste

aandacht wordt besteed aan ‘het re-

flecteren, beargumenteren en verant-

woorden’. Ook wordt in vergelijking

met de andere aspecten veel aandacht

besteed aan ‘deskundigheidsbevorde-

ring’ en ‘samenwerken’ en ‘wetge-

ving’. Minder aandacht wordt besteed

aan ‘evidence based werken’ en ‘de

theoretische visies op het verpleeg-

kundig beroep’. De lage score op het

aspect: ‘evidence based werken’ wordt

met name veroorzaakt door de be-

roepsopleidende en beroepsbegelei-

dende leerwegen.

Hogescholen besteden beduidend

meer aandacht aan ‘evidence based

werken’ dan beroepsopleidende en

beroepsbegeleidende leerwegen. Ook

aan het aspect ‘reflecteren, beargu-

menteren en verantwoorden’ beste-

den hogescholen meer aandacht.

Verder valt op dat hogescholen in ver-

gelijking met beroepsopleidende leer-

wegen meer aandacht besteden aan

de aspecten ‘theoretische visies’ en

‘belangrijke documenten’. Beroepsbe-

geleidende leerwegen scoren gemid-

deld tussen de hogescholen en be-

roepsopleidende leerwegen in.

“HOGESCHOLEN BESTE-
DEN BEDUIDEND MEER

AANDACHT AAN ‘EVIDENCE

BASED WERKEN’ DAN

BEROEPSOPLEIDENDE EN

BEROEPSBEGELEIDENDE

LEERWEGEN”

HS-BBL HS-BOL BBL-BOL

Ind. professionalisering 0,21 0,48 0,27

Aspect
Evidence based werken 0,99 1,06 0,07
Reflecteren, beargumenteren 0,53 0,69 0,16
Theoretische visie 0,14 0,40 0,26
Wetgeving – 0,50 – 0,12 0,37
Belangrijke documenten 0,03 0,35 0,32

Mening docent
Afgestudeerde visie 0,39 0,69 0,30
Afgestudeerde bagage 0,70 0,83 0,13
Afhankelijkheid docent 0,49 1,58 0,35

Tabel 2. Effectgrootte van de verschillen tussen hogescholen (HS), beroepsbegeleidende leerwegen
(BBL) en beroepsopleidende leerwegen (BOL)

Alle HS BBL BOL
Aspect

(n:67) (n:16) (n:26) (n:25)
Reflecteren, beargumenteren en verantwoorden 4,06 4,34 4,02 3,92
Deskundigheidsbevordering 3,96 3,97 3,98 3,93
Samenwerken 3,96 4,00 3,99 3,91
Wetgeving 3,92 3,78 4,08 3,85
Motivatie keuze verpleegkundig beroep 3,76 3,94 3,72 3,68
Attitude ten aanzien van cliënten 3,75 3,65 3,77 3,80
Belangrijke documenten voor de beroepsuitoefening 3,64 3,73 3,71 3,50
Visie op verpleegkundig beroep 3,48 3,56 3,58 3,41
Professionalisering beroepsgroep 3,48 3,63 3,44 3,41
Rol van werknemer en zorgverlener 3,31 3,40 3,37 3,18
Evidence based werken 3,19 3,88 3,00 2,94
Theoretische visies op het verpleegkundig beroep 3,15 3,32 3,20 3,00

Tabel 1. Gemiddelde scores per aspect van individuele professionalisering van alle scholen (Alle),
hogescholen (HS), beroepsbegeleidende leerwegen (BBL) en beroepsopleidende leerwegen (BOL)
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tot docenten van de regionale oplei-

dingscentra het minst vaak de indruk

hebben dat de mate waarin aandacht

wordt besteed aan individuele profes-

sionalisering, afhankelijk is van de

docent.

Met name docenten van de beroepsop-

leidende leerweg hebben de indruk dat

dit in behoorlijke mate (44,0%) of ster-

ke mate (16,0%) afhankelijk is van de

docent. Ook hier zijn de verschillen

tussen enerzijds docenten van hoge-

scholen en anderzijds de beroepsoplei-

dende leerwegen het grootst (zie ook

tabel 2).

Conclusies
Op alle scholen wordt aandacht be-

steed aan individuele professionalise-

ring. Beroepsopleidende leerwegen

besteden in vergelijking met hoge-

scholen minder aandacht aan indivi-

duele professionalisering. De beroeps-

begeleidende leerwegen nemen wat

dit betreft een middenpositie in. 

Opleidingen besteden de meeste aan-

dacht aan de aspecten ‘reflecteren, be-

argumenteren en verantwoorden’,

‘deskundigheidsbevordering’ en ‘sa-

menwerken’. De minste aandacht

wordt besteed aan ‘theoretische visies

op het verpleegkundig beroep’ en

‘evidence based werken’. Beroepsop-

leidende en beroepsbegeleidende

leerwegen van regionale opleidings-

centra besteden beduidend minder

aandacht aan evidence based werken

dan hogescholen. Mogelijk wordt dit

aspect van individuele professionali-

sering minder relevant geacht voor de

verpleegkundige opleiding kwalifica-

tieniveau 4. 

Docenten werken via verschillende

onderwijsmethoden aan het stimule-

ren van individuele professionalise-

ring bij studenten. In totaal zijn ruim

30 methoden genoemd. De meest ge-

noemde methoden zijn discussies in

de klas of in groepen, colleges/in-

structies en het werken in subgroepen

en/of studiegroepen. Ook de be-

roepspraktijkvorming (stage) is vol-

gens docenten een belangrijke onder-

wijsmethode om de individuele pro-

fessionalisering van studenten te sti-

– ‘Als studenten zijn afgestudeerd en de

school verlaten, ben ik van mening dat

deze studenten voldoende bagage heb-

ben om te reflecteren op hun eigen rol,

motivatie, handelingen en beslissingen

in de zorgverlening’.

Op deze stelling wordt veelal beves-

tigend gereageerd; 88,1% van de re-

spondenten is het ‘eens’ of ‘volledig

eens’. Docenten van de hogeschool

zijn het in verhouding het meest

eens, docenten van de beroepsbege-

leidende leerweg iets minder en do-

centen van de beroepsopleidende

leerweg zijn het het minst eens met

de stelling dat afgestudeerde studen-

ten voldoende bagage hebben om te

reflecteren op hun eigen rol, moti-

vatie, handelingen en beslissingen

in de zorgverlening. De verschillen

tussen de hogescholen en beroeps-

opleidende leerweg zijn net als bij

de vorige stelling het grootst (zie

ook tabel 2).

Tevens is met behulp van de vragen-

lijst geïnventariseerd in hoeverre do-

centen het idee hebben dat de mate

waarin aandacht wordt besteed aan

individuele professionalisering af-

hankelijk is van de docent.

Uit de resultaten blijkt dat maar liefst

86,6% van de respondenten de in-

druk heeft dat de mate waarin aan-

dacht wordt besteed aan individuele

professionalisering afhankelijk is van

de docent. Respectievelijk 29,9% en

13,4% heeft de indruk dat dit in be-

hoorlijke of sterke mate afhankelijk is

van de docent.

Als we kijken naar verschillen tussen

de opleidingen dan blijkt dat docen-

ten van de hogeschool in verhouding

sionalisering te leren vertalen naar de

directe cliëntenzorg. Door alle 67 do-

centen samen zijn in totaal 254 metho-

den ingevuld. Na clusteringen door de

onderzoekers zijn in totaal 33 verschil-

lende methoden gevonden. De negen

methoden in tabel 3 worden door meer

dan vijf opleidingen toegepast en be-

langrijk gevonden.

Zowel voor hogescholen, beroepsbege-

leidende leerwegen en beroepsoplei-

dende leerwegen geldt dat bovenge-

noemde methoden het meest genoemd

zijn als belangrijkste methoden. 

Mening docenten
Om een indruk te krijgen van de me-

ning van docenten over de aandacht

die wordt besteed aan individuele pro-

fessionalisering op hun school zijn aan

hen twee stellingen voorgelegd. De do-

centen konden voor elke stelling invul-

len of zij het ‘volledig mee eens’, ‘mee

eens’, ‘niet mee eens/niet oneens’, ‘on-

eens’ of ‘volledig oneens’ waren.

– ‘Als studenten zijn afgestudeerd en de

school verlaten ben ik van mening dat

deze studenten een duidelijke visie heb-

ben op de aard en het belang van het

verplegen, op hun eigen professionele

taken en verantwoordelijkheden’. Nage-

noeg driekwart van de docenten

(74,6%) is het (volledig) eens met

deze stelling. Toch is een kwart van de

docenten niet zo zeker van boven-

staande uitspraak.

In vergelijking met docenten van ho-

gescholen zijn docenten van de be-

roepsopleidende leerweg het minder

vaak eens met deze stelling over de

visie van afgestudeerde studenten (zie

ook tabel 2). 

Didactische methode n %
Klassikale discussies/groepsdiscussies 33 49,3
College/instructie 29 43,3
Werken in subgroepen/studiegroepen 26 38,8
Intervisie/incidentmethode 21 31,3
Methodische stagebegeleiding/beroepspraktijkvorming 20 29,9
Gesprekstraining 20 29,9
Probleemgestuurd onderwijs (PGO) 15 22,4
Supervisie 13 19,4
Reflectiebijeenkomst 8 11,9

Tabel 3. Aantal opleidingen dat een didactische methode in het kader van individuele professionali-
sering belangrijk vindt en toepast (n=67; meerdere antwoorden mogelijk)
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muleren en te vertalen naar de directe

cliëntenzorg. Er zijn geen opvallende

verschillen gevonden tussen de oplei-

dingen van regionale opleidingscen-

tra en hogescholen wat betreft de di-

dactische wijze waarop aandacht

wordt besteed aan individuele profes-

sionalisering.

Uit de resultaten kunnen we conclu-

deren dat docenten over het alge-

meen positief zijn over de individuele

professionalisering van afgestudeerde

studenten. Toch heeft een aanzienlijk

deel van de docenten de indruk dat de

mate waarin aandacht wordt besteed

aan individuele professionalisering

op hun school afhankelijk is van de

docent. Dit geldt het sterkste voor be-

roepsopleidende leerwegen van regio-

nale opleidingscentra. Deze resulta-

ten kunnen een weerspiegeling zijn

van een opleidingsbeleid, waarin aan-

dacht voor individuele professionali-

sering (nog) geen structurele plaats

heeft gekregen. 

Kanttekeningen en
vervolgonderzoek
Hoewel in dit eerste deelonderzoek

een beeld is verkregen van de aan-

dacht die in de beroepsopleidingen

wordt besteed aan individuele profes-

sionalisering, is het niet mogelijk om

aan te geven of scholen (on)voldoen-

de aandacht besteden aan individuele

professionalisering, omdat hiervoor

geen landelijke, algemeen erkende

normen zijn vastgesteld.

Een andere kanttekening die men kan

plaatsen bij dit deelonderzoek, is dat

het is gebaseerd op het inzicht en de

mening van docenten van verpleeg-

kundige beroepsopleidingen over de

aandacht voor individuele professio-

nalisering op hun school. Het is niet

denkbeeldig dat soms een docent van

mening is dat de studenten bij het af-

studeren voldoende visie en bagage

hebben ten aanzien van individuele

professionalisering, terwijl afgestu-

deerde studenten dat zelf anders erva-

ren. Om een meer volledig beeld te

krijgen van de aandacht die wordt be-

steed aan individuele professionalise-

ring binnen de beroepsopleiding,

maar ook op de werkvloer, zullen de

ervaringen en meningen van verpleeg-

kundigen zelf met betrekking tot indi-

viduele professionalisering in beeld

worden gebracht in een tweede deel-

onderzoek. Hierbij wordt onder ande-

re gevraagd of verpleegkundigen vin-

den dat zij tijdens de beroepsoplei-

ding voldoende zijn gestimuleerd om

zich op individueel niveau te profes-

sionaliseren en of zij individuele pro-

fessionalisering belangrijk vinden. Te-

vens wordt gevraagd naar eventuele

belemmerende en bevorderende fac-

toren in de beroepspraktijk.

In een derde deelonderzoek zal een

expertmeeting worden gehouden,

waarin op basis van resultaten van

deelonderzoek 1 en deelonderzoek 2

adviezen worden geformuleerd ge-

richt op het bevorderen van individu-

ele professionalisering van verpleeg-

kundigen. 

NU’91 zal de resultaten van de drie

deelonderzoeken gebruiken om on-

derbouwde beleidsbeslissingen te

nemen ten aanzien van het stimule-

ren van individuele professionalise-

ring van verpleegkundigen. Tevens

zullen de resultaten van deelonder-

zoek 1 meegenomen worden bij de

evaluatie van de deelkwalificaties

van de verpleegkundige beroepsop-

leidingen.
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Informatie en oproep voor 
expeertmeeting
Indien u meer informatie wenst 

over het onderzoek dan kunt u con-

tact opnemen met drs. M. Speet:

m.speet@nivel.nl.

Meer informatie over het NIVEL, Ne-

derlands instituut voor onderzoek van

de gezondheidszorg kunt u vinden op

de website: www.nivel.nl.

Bent u geïnteresseerd in het onder-

zoek en wilt u graag deelnemen aan de

expertmeeting, die in het najaar van

2003 zal plaatsvinden? Neemt u dan

voor meer informatie contact op met

de onderzoeker: m.speet@nivel.nl 

“DOCENTEN [ZIJN]
OVER HET ALGEMEEN

POSITIEF OVER DE

INDIVIDUELE

PROFESSIONALISERING VAN

AFGESTUDEERDE

STUDENTEN”


