
29 juni 2021
Veldwerkbijeenkomst
“Beoordelen van de eindopdrachten”



Programma 

1. Welkom, terugblik en hoe werkt het met de 
eindopdracht?

2. Stellingen over de eindopdracht en de beoordeling 
ervan

3. 16.15 - 16.25 uur Pauze
4. Terugkoppeling en vragen stellen aan ervaren 

praktijkbegeleiders
5. Vooruitblik op komend school jaar 2021-2022



Terugblik

Examineren: het vieren van je kunnen!
• Theorie op school • Oefenen met werkbegeleider 

• Examen in de praktijk • Beoordeling door examinator
Terug te lezen via: Examinering in de beroepspraktijk (rocmn.nl)

Vragen die leven
BPV boeken, opdrachten en rubrics vraag het jouw BPV 
consulent

https://www.rocmn.nl/sites/rocmn/files/uploads/examinering_in_de_beroepspraktijk_werkveldbijeenkomst_8_maart_2021_gezondheidszorg_colleg.pdf


Ons onderwijs

Casuïstiek
Verwerkingsopdrachten
Vanaf leerjaar 2 beoordeling in de praktijk,

waar het kan. Anders op school in simulatie.



Ons onderwijs

Bijvoorbeeld Ziekenhuiszorg
De student krijgt in dit beroepsthema inzicht 
in het bieden van zorg en ondersteuning in het 
ziekenhuis. Als mbo-verpleegkundige in het 
ziekenhuis, werk je op verschillende 
afdelingen, zoals verpleging, een 
gespecialiseerde afdeling, een afdeling voor 
dagbehandeling of voor intensieve klinische 
zorg. Je hebt vaak te maken met een 
kortdurende relatie met de zorgvrager, vaak in 
acute situaties. Je biedt verpleegkundige zorg, 
begeleiding en ondersteuning aan patiënten 
met een vaak hoogcomplexe en instabiele 
gezondheidstoestand.



Ons onderwijs

Eindopdracht 1: Branche-uitwerking 
en verpleegplan ziekenhuiszorg
Beschrijf de kenmerkende aspecten van 
de ziekenhuiszorg in een verslag. In dit verslag werk 
je ook voor een zorgvrager uit de casus(sen) of 
een zorgvrager uit je eigen werkpraktijk een 
verpleegplan uit.

Het verpleegplan schrijf je volgens de stappen
van het verpleegkundig proces.

Eindopdracht 2: Gesprek met 
zorgvrager en/of naasten in het ziekenhuis
Voer in het ziekenhuis een gesprek met een 
zorgvrager en eventuele naasten. Geef tijdens het 
gesprek doelgericht voorlichting, advies en/of 
instructie. Indien je geen stageloopt of niet in deze 
sector werkt, voer je deze opdracht uit in 
simulatie op school.

Criteria Goed Voldoende Onvoldoende

Zorgverlener De student heeft via 
verschillende bronnen 
uitgebreid en 
doelgericht gegevens 
verzameld, deze op de 
juiste manier 
geanalyseerd en 
geordend en op basis 
hiervan 
de kenmerkende 
aspecten uit de 
branche, duidelijk, 
bondig en 
correct weergegeven.

De student heeft via 
verschillende 
bronnen doelgericht vo
ldoende gegevens 
verzameld, deze op de 
juiste manier 
geanalyseerd en 
geordend en op basis 
hiervan 
de kenmerkende 
aspecten uit de 
branche correct 
weergegeven.

De student heeft 
onvoldoende bronnen 
geraadpleegd en/of 
onvoldoende gegevens 
verzameld en/of deze 
niet op de juiste 
manier geanalyseerd 
en/of geordend en/of 
op basis hiervan 
de kenmerkende 
aspecten uit de 
branche verkeerd 
geformuleerd.



Stellingen over de 
eindopdracht en de 
beoordeling ervan
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