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Opdracht 5
Al meer dan een halve eeuw viert Nederland op 12 mei de Dag van de
Verpleging. In 1964 werd deze geboortedag van Florence Nightingale
in Nederland voor het eerst als Dag van de Verpleging gevierd.
Florence Nightingale was in de 19e eeuw de wegbereider voor het vak
verpleging. Ze was met haar werkmethodes (statistiek) en inzichten
(hygiëne) haar tijd ver vooruit. Zij streed ook voor erkenning van de
professionaliteit van de verpleegkundige. Jullie gaan onderzoek doen
naar de Dag van de Verpleging. Die dag is niet bedoeld om verpleeg
kundigen te verwennen, maar om goed na te denken over de inhoud
van het beroep. Jullie gaan uitzoeken hoe belangrijk de Dag van de
Verpleging is en geven hierover je eigen mening.
Instructie
Doe in tweetallen onderzoek naar de waarde van de Dag van de
Verpleging. Het onderzoek heeft een hoofdvraag, die verdeeld is in
4 deelvragen.
Ieder van jullie onderzoekt en geeft antwoord op 2 deelvragen.
Samen beantwoorden jullie daarna de hoofdvraag.
Ten slotte geven jullie samen een beargumenteerde mening over de
volgende stelling: ‘Het is heel belangrijk voor verpleegkundigen om
over de status en de inhoud van het vak na te denken.’
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Lees eerst het stappenplan helemaal door. Print het werkplan en
spreek dan af hoe jullie het onderzoek en de presentatie gaan
aanpakken.

Stappenplan
Stap 1 Het onderwerp en de onderzoeksvraag
Het onderzoek heeft de volgende hoofdvraag, die verdeeld is in
4 deelvragen:
Hoofdvraag

Hoe belangrijk is de Dag van de Verpleging?

Deelvragen

1. Hoe ontwikkelde verpleegkunde zich tot
een professioneel beroep?
2. Welke kwaliteiten moet een professioneel
verpleegkundige hebben?
3. Welke voorbeelden van verpleegkundig
leiderschap zijn er?
4. Welke functie heeft de Dag van de
Verpleging de laatste 50 jaar gehad?

Stap 2 Het werkplan
Print het Werkplan - Dag van de Verpleging en vul het samen in.
Overleg met elkaar en kies 2 deelvragen die je individueel
onderzoekt. Maak onderling een goede taakverdeling. Bedenk dat er
4 lesuren per persoon zijn gepland voor deze opdracht. Het 5e lesuur
is voor de presentaties. Lever het werkplan en de presentatie in bij je
docent.
Stap 3 Informatie verzamelen en verwerken
Voor het beantwoorden van de deelvragen kun je informatie
verzamelen op de website van het Florence Nightingale Instituut, de
website van V&VN en eventueel via Google.
Begin met de volgende websites:
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Dag van de
Verpleging/algemeen

Dossier Dag van de Verpleging
Tijdlijn van de zorg

Deelvraag 1

Dossier Verplegen in het ziekenhuis

Deelvraag 2

Excellente Zorg
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Informatie verzamelen

Deelvraag 3

Tijdlijn van de zorg
Dossier Florence Nightingale
Dossier Anna Reynvaan

Deelvraag 4

Dossier Dag van de Verpleging
V&VN

Informatie verwerken
Wissel de informatie uit en beantwoord samen de deelvragen.
Geef steeds aan welke informatie jullie gebruikt hebben bij de
beantwoording van de deelvragen. Trek vervolgens samen een
conclusie oftewel geef antwoord op de hoofdvraag.
Formuleer vervolgens samen een eigen mening met argumenten over
de stelling: ‘Het is heel belangrijk voor verpleegkundigen om over de
status en de inhoud van het vak na te denken.’
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Dia 1

Titelblad met jullie namen en datum

Dia 2

Inleiding: leg uit wat jullie hebben
onderzocht en hoe jullie dat hebben
aangepakt.

Dia 3-4

Geef antwoord op deelvraag 1 en leg het
antwoord met een voorbeeld uit.

Dia 5-6

Geef antwoord op deelvraag 2 en leg het
antwoord met een voorbeeld uit.

Dia 7-8

Geef antwoord op deelvraag 3 en leg het
antwoord met een voorbeeld uit.

Dia 9-10

Geef antwoord op deelvraag 4 en leg het
antwoord met een voorbeeld uit.

Dia 11

Geef antwoord op de hoofdvraag (conclusie).
Leg het antwoord met een voorbeeld uit.
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Stap 4 Presentatie maken
Maak samen een presentatie waarin jullie de antwoorden verwerken.
Gebruik de volgende richtlijnen.

Dia 12

Geef jullie eigen mening over de stelling en
licht je mening met minstens 1 voorbeeld
toe.

Dia 13

Hoe zou jij de Dag van de Verpleging in de
toekomst willen organiseren?
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Lever de presentatie samen met het ingevulde werkplan in bij je
docent.

Werkplan
Namen

1
2

Docent
Bespreekdatum
Presentatiedatum
Onderwerp

Dag van de Verpleging

Hoofdvraag

Waarom is de Dag van de Verpleging belangrijk?

Deelvragen
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

Hoe ontwikkelde verpleegkunde zich tot een
professioneel beroep?
Welke kwaliteiten moet een professioneel
verpleegkundige hebben?
Welke voorbeelden van verpleegkundig
leiderschap zijn er?
Welke functie heeft de Dag van de Verpleging
de laatste 50 jaar gehad?

Naam 1
gekozen deelvragen:
Naam 2
gekozen deelvragen:

Taakverdeling en tijdsplanning
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Activiteit

Datum

Uren:
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Naam
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Activiteit
Datum
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Naam
Uren:

