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Programma

15.30 Welkom! – Esther Marskamp
15.40 CanMeds-rollen in het onderwijs – Kim Geurtjens
16.00 CanMeds-rollen in de praktijk – Moniek Boekweit
16.20 CanMeds-rollen en het ethisch perspectief – Aliza Damsma-Bakker
16.50 Vragen en afsluiting



Opleiden op maat
Modulair en blended onderwijs

Verpleegkundige
Niveau 4

Verzorgende IG – Begeleider MZ
Niveau 3

Maatschappelijke zorg
Niveau 4

Presentator
Presentatienotities
Almaz en Sharissa



Uitgangspunten van het zorgonderwijs

→ School en praktijk sluiten logisch op elkaar aan

→ Ruimte voor flexibiliteit

→ Meer regie voor student over zijn/haar leerproces

→ Optimaliseren van op-, af-, en doorstroom

→ Sneller anticiperen op actualiteiten in de praktijk

→ Uitwisseling met bij- en nascholing in het werkveld (BO)



Doordacht 
handelen

Starten vanuit urgentie

Bevoegd én 
bekwaam blijven

Formatief leren

Theorie en praktijk 
verbinden

Blended leeromgeving

Netwerken 
benutten

Actief kennisdelen

Leven lang 
ontwikkelen

Flexibele leeromgeving

Samenwerken met 
alle betrokkenen

Sociaal lerenZelfstandig 
keuzes maken

Toenemende zelfsturing

Leren op school, 
in de praktijk en 
daartussenin

Presentator
Presentatienotities
OnderbouwingConcreet toepasbaarWetenschappelijk onderzoek professioneel/volwassenen lerenSluit aan bij bestaande innovaties binnen college



Beroepsthema’s

Methodisch werken 
in het zorgproces

Voorlichting en 
preventie

EHBO, reanimatie 
en BHV

Ziektebeelden en 
beperkingen

Basis
begeleiden

Deskundig 
begeleiden

Gezondheid Doelgroepen

Levensloop Basiszorg

Werknemer
schap

Acute zorg

Diversiteit in zorg

Psychiatrische zorg

Geriatrische zorg

Deskundigheids-
bevordering

Gehandicaptenzorg

Samenwerken

Multiculturele zorgKlinisch redeneren Onvoorziene en 
crisissituaties

Vastleggen en 
evalueren

Organiseren van 
zorg

Persoonsgerichte 
zorg

Kwaliteitszorg

Verpleegkundig 
leiderschap

Werk
begeleiding Verslavingszorg

Ziekenhuiszorg

Kraamzorg
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Beoordelen via 
CanMeds-rollen

Goed Voldoende Onvoldoende



Leren op school, in de 
praktijk en alles daar 

tussenin!

Bouwstenen tbv:
 Diploma
 Branchecertificaten
 Mbo-certificaten / leereenheden
 Bij en nascholing



Vragen?

Word de CanMedsrollen ook geïntroduceerd 
bij de (toekomstige) opleiding Helpende / 
Basisverzorgende?
Sluiten jullie aan op Zorg Onderwijs Overheid 
(Zorgpact publicatie Bijlage 2)
Hoe zit het met de canmeds rollen tov
prove 2 move?

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/bijlage-2-samenvatting-canmeds-rollen.pdf


CanMedsrollen gebruiken 

• Inzetten  van de 
CanMedsrollen
als werkbegeleider 

Presentator
Presentatienotities
Graag bespreek ik met jullie de CanMedsrollen en het inzetten hiervan Zetten wij de CanMedrollen in als (werk en of praktijk ) opleider en waarom wel en waarom niet ?Zijn er directe vragen over het inzetten van de Canmedsrollen ?Brengen wij de CanMedsrollen te spraken in een gesprek met de student of doen we dit alleen in de evaluatie ter beoordeling ?



Beroepsprofiel 

• De 

De CanMeds wordt gebruikt om de 
verschillende rollen (competenties) te
beschrijven van de zorgproffesional.

Er is 1 centrale rol -> de zorgverleners
met vakinhoudelijke competenties
En 6 rollen die hiermee samenhangen. 
Samen vormen zij de 7 CanMedsrollen

Bron: 
venvn.nl/Themas/Beroepsprofielen

Presentator
Presentatienotities
Candian Medical Education Directives for Specialist voor artsen en verpleegkundige : vak inhoudelijk handelen  - Communicatie -  Samenwerking – organisatie (en financiering) – Maatschappelijk handelen  en preventie (gezondheidsbevorderaar)  – kennis en wetenschap (reflectieve EBP prof. : evidence based Practice) - professionaliteit en kwaliteitVanuit nv 3 op dat wat men heeft behouden ( verzorgend redeneren) en nv 4 preventief en klinisch redeneren  



CanMedsrollen
In te vullen door student en werkbegeleider:

Binnen de CanMeds beschikt de verpleegkundige of verzorgende over bepaalde competenties : een set 
aan kennis vaardigheden en houding 

Hoe kunnen we de competenties versterken van de (lerende) zorggever. 

Competenties Goed Voldoende Onvoldoende
Zorgverlener
Gezondheidsbevorderaar
Communicator
Samenwerkingspartner
Organisator
Professional en kwaliteitsbevorderaar
Reflectieve professional

Presentator
Presentatienotities
De student vult zijn beroepshoudingsformulier via de CanMedsformulier in en legt uit zijn score uit aan de hand van  voorbeelden.Ook de werkbegeleider doet dit Doen ze dit op 1 formulier dan is de student is altijd de eerste die invult( zodat de student niet richting de werkbegeleider gaat schrijven )Advies Schrijf over de periode en het leerjaar waar je op dat moment inzit, zodat je werkbegeleider jou ook kan volgen in wat je schrijft Laat het terug komen in gesprek en laat  hier een leerdoel uit halen en de student hierop laten reflecteren 



Beroepshoudingsformulier 

•

Presentator
Presentatienotities
Geeft het formulier vragen  zoals in de handleiding  staat?HBO werkt al langer met de CanMeds  per leerjaar komen deze terug. -> op HBO nv wordt  onderscheidt gemaakt per leerjaar�en worden de leerdoelen daarin aangepast/uitgebreid   in de verschillende rollenIn de handleiding van het ROC blijft de vragen  eender gedurende de opleiding. Heeft dit gevolgen?Vaste momenten van invullen ( hier kom ik bij volgend Dia op terug )�Ook als een student een probleem ervaart en het niet goed duidleijk is om precies aan te geven wat dit nu is,kan je gebruik maken van de CanMedsrollen , zowel door Student en WB-> gesprek volgt met PO en evt DocentADVIES; Je kijkt daarbij naar leerperiode en/of  naar het leerjaar ( vragen blijven eender)  in de handleiding Komt het probleem naar boven? 1 vak inhoudelijk handelen; zorgverlener: scholing betreft anatomie, ziekte beelden verpleegkundige diagnose preventie etc.2 communicatie: kennis betreft communicatie: gesprekstechniek – gedragsbeinvloeding motiveren ICT etc3 samenwerking;kennis verworven over samenwerken, ketenzorg – MDO-  ondersteuning mantelzorg4 kennis en wetenschap: kennis verworven op reflectie van mijn deskundigeheid , onderzoek evidense based practice feedback5 maatschappelijk handelen: kennis verworven over bevorderen van gezondheid, preventie, sociaal netwerk, voorlichting6 organisatie: kennis verworven waarop ik zorg kan organiseren  coordinatie en continuiteit  indicatie etc7 professionaliteit en kwaliteit: deprofesionele standaard en borging kwaliteit ( beroepscode  registratie etc)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bsl.nl/?c%3Dgetobject%26s%3Dobj%26!sessionid&psig=AOvVaw0C9r19Elz8wCWAw3_Urxza&ust=1553432645781286


Inzetten  in de opleiding 

Gesprek Datum Deelnemers
Startgesprek:
kennismaking
Introductiegesprek 

Student  - werkbegeleider – praktijk opleider (opleider BPV)
Afhankelijk van de student / hulp bij vonden leerdoel:  
eventueel  0-meting in beroepshouding alleen door student

Voortgangsgesprek 1 Student  - werkbegeleider – praktijk opleider (opleider BPV)

Afhankelijk van de student / leerdoel:  
eventueel  0-meting in beroepshouding alleen door student

Tussentijdse 
evaluatie 

Student  - werkbegeleider – studentcoach/ praktijk opleider (opleider BPV)
* Student vult ter beoordeling de Canmedsrollen in
en laat dit ook door de werkbegeleider doen
* Reflecteert op je voortgang in je beroepshouding
Hierbij wordt rekening gehouden  in welke periode en in welk leer jaar de student zit .

Voortgangsgesprek 2 Student  - werkbegeleider 
Reflecteert op je voortgang in je beroepshouding 

Eindgesprek Student  - werkbegeleider – studentcoach/ praktijk opleider (opleider BPV)
*Student vult ter beoordeling de Canmedsrollen in
en laat dit ook door de werkbegeleider doen. 
Hierbij wordt rekening gehouden  in welke periode en in welk leer jaar de student zit .
* Reflecteert op je voortgang in je beroepshouding 

Planning begeleidingsgesprekken + inzet en invullen van het beroepshoudingsformulier 

Presentator
Presentatienotities
In de handleiding wordt gesproken voor het invullen van de CanMedrollen in week 10 en week 30 Week 10 (vroeg? ) maar daarin kan je wel kijken hoe iemand ervoor staat (0-meting)Zijn er leerdoelen uit te halen. Dan is er in de tussen evaluatie wel een mooi reflectie mogelijkheid een mogelijkheid tot aanpassingen van het PWPZijn er aspecten die terug kunnen komen in een gesprek - een reflectie -> gevolg is dus wel dat je een gesprek over gaat hebben Bij de tussenevaluatie en de eindevaluatie zijn de Canmedsrollen wel vaste  gesprek topic.Dat betekent dat in de periode ervoor zij deze ingevuld moeten hebben en daarop  reflecteren in de evaluatie( via opleiding worden er 2 ingeleverd ( tussen en eind evaluatie)



Leerdoel opstellen 

Stel een leerdoel op aan de hand van je beroepshoudings
aspecten formulier?

In welke leer periode zit de student ?

In welk leerjaar zit de student?

Hoe laat je het leerdoel terug komen in de opleiding?

https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/beroepsprofielen-
verpleegkundigen

Presentator
Presentatienotities
Student hoort bekend te zijn met eigen beroepsprofiel en hierop zijn leervragen en leerdoelen op te kunnen stellen Spreek af wanneer de CanMedsrollen ingevuld worden en wanneer besproken. (pwp)Laat de student er leerdoelen uit halen per periode en leerjaar en meenemen in het plan van aanpakLaat de student dit terugkomen op het volgend gesprek ( evaluatie ) en er hierop reflecteren. 0- meting (indien nodig)  of inzetten als student probleem ervaart.Laat de student voorbeelden gebruiken vanuit de leerperiode waarin deze zit 



Rol als werkbegeleider

• Blijvend leren in de zorg 

Presentator
Presentatienotities
Open staan voor de student  – veilig voelen – verwachtingen moeten duidelijk zijn .Student moet zich gehoord en erkent voelen. Daarom is het van belang dat ook de werkbegeleider bekent is met de CanMedsrollen �Taak vanuit de organisaties /opleider om hierop in te zetten. De werkbegeleider kan dan ook zijn feedback op de beroepshouding beter onderbouwen Vakinhoudelijk gesprek vanuit de CanMedsrollen geeft vaak meer informatie dan alleen het vragen stellen in het gesprek.Door voorbeelden te gebruiken vanuit de periode waarin de student in zit worden zaken helderder en beter zichtbaar voor de werkbegeleider  In dialoog met de student deze moet de theorie om kunnen zetten in de praktijk, door het kunnen uitvoeren van de taken/handelingen/ Moet vertrouwen hebben in de omgeving dat hij op eigen handelen kan reflecteren, fouten niet meteen afgestraft worden maar moet hierop op juiste manier feedback krijgenStudent moet begrijpen dat de CanMedsrollen onderdeel zijn van het beroepsprofiel en dat hij daarin leerdoelen heeft en deze kan bespreken en hierook feedback op kan vragen �Krachtige leer omgeving :a. er moet spraken zijn van een leeromgeving die transfer van theorie naar praktijk mogelijk maakt.�b. er moet sprake zijn van een ‘dialogische’ omgeving. Reflectieve leerprocessen gericht op identiteitsvorming worden voor de leerling gerealiseerd door dialoog met zichzelf en dialoog met anderen. Het is daarbij belangrijk dat er sprake is van vertrouwen tussen de leerlingen en hun docenten.C. er moet spraken zijn van een ‘participatieve’ cq. ‘vraaggerichte’ leeromgeving. essentieel dat de leerlingen (mede)zeggenschap krijgen in het leerproces. ook in hun beroepsprofiel en de gebruikte Canmedsrollen 



De CanMedsrollen, 
een ethisch perspectief

Drs. Aliza Damsma Bakker
a.damsma@viaa.nl

mailto:a.damsma@viaa.nl


Even voorstellen
Aliza Damsma Bakker, PhD, MScN/MScE, R.N.

Werkzaam bij Hogeschool Viaa in Zwolle

Verpleegkundige van oorsprong

Nu : Curriculum Coördinator Verpleegkunde 
En onderzoeker kenniskring Zorg en Zingeving 



Opzet
• Introductie en achtergrond CanMeds
• De rollen toegepast op verpleegkunde
• De noodzaak van normatieve reflectiviteit





Oorsprong van de CanMeds
‘CanMEDS describes professionalism as composed of three core
competences: a physician must be able to
(1) deliver highest quality care with integrity, honesty and

compassion, 
(2) exhibit appropriate personal and interpersonal professional 

behaviours and
(3) practise medicine ethically consistent with the obligations of a 

physician.’1



De rollen in actie

Verwerkt in het beroepsprofiel en opleidingsprofiel2



Nut

• Verdere beroepsdefinitie: van roeping naar professional

• Hulpmiddel bij bepalen of een student of professionals 
competent is: kader voor competenties en kernbegrippen

• Invulling geven aan professionaliteit: de goede dingen doen 
op de goede manier





de goede dingen doen 
op 

de goede manier ?!



Noodzaak
Reflectieve professionaliteit: een secundaire competentie

‘Reflective professionals possesses the deliberate and moral skills needed to
be able to justify their actions.’1

Canmeds-rol: Professionaliteit en reflectie 
Competentie 7, kernbegrip professionele reflectie: Het kritisch beschouwen 
van het eigen verpleegkundig gedrag . In relatie tot beroepscode en 
beroepswaarden en het in (mono- en multidisciplinaire) besprekingen over 
zorgvragers betrokken en zorgvuldig argumenteren, rekening houdend met 
de emoties en belangen van de zorgvrager vanuit het besef dat zorg een 
morele-ethische praktijk behelst. 3



De CanMeds als ‘theorie’ voor 
normatieve reflectiviteit ?!

m.a.w. is mijn handelen 
ethisch verantwoord?



Afsluiting
Vragen?

Bronnen in ppt (laatste sheet)

Later contact? a.damsma@viaa.nl

mailto:a.damsma@viaa.nl


Bronnen
1 Verkerk, M. A., de Bree, M. J., & Mourits, M. J. (2007). 
Reflective professionalism: interpreting CanMEDS' 
"professionalism". Journal of medical ethics, 33(11), 663–666. 
https://doi.org/10.1136/jme.2006.017954
2 Lambregts, J., Grotendorst, A., & van Merwijk, C. (Eds.). 
(2016). Bachelor of Nursing 2020: een toekomstbestendig 
opleidingsprofiel 4.0. Springer.
3 Haaren, E., & Halem, N. (2017). Samen werken in de wijk 
werkt!. Bijzijn XL, 2(10), 30-34.

https://doi.org/10.1136/jme.2006.017954


Bronnen
1 Verkerk, M. A., de Bree, M. J., & Mourits, M. J. (2007). 
Reflective professionalism: interpreting CanMEDS' 
"professionalism". Journal of medical ethics, 33(11), 663–666. 
https://doi.org/10.1136/jme.2006.017954
2 Lambregts, J., Grotendorst, A., & van Merwijk, C. (Eds.). 
(2016). Bachelor of Nursing 2020: een toekomstbestendig 
opleidingsprofiel 4.0. Springer.
3 Haaren, E., & Halem, N. (2017). Samen werken in de wijk 
werkt!. Bijzijn XL, 2(10), 30-34.

https://doi.org/10.1136/jme.2006.017954


Vragen en afsluiting
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