Opdracht 7

Tweetal

Onderzoek Florence in
discussie met Henri
De verschillende opvattingen van
Florence en Henri

HBO

4 lesuren

Type opdracht: Verdiepend
Leerdoel: Motieven en keuzes van mensen in andere tijden begrijpen
Werkvorm: Rollenspel vastgelegd in verslag

Opdracht 7
In de 19e eeuw werd Europa opgeschrikt door een aantal bloedige
oorlogen en veldslagen. Een daarvan was de Slag bij Solferino in
1859. De Zwitserse bankier Henri Dunant (1828-1920) was getuige
van de vele gewonden die na afloop van de veldslag achterbleven.
Die aanblik schokte hem zo, dat hij besloot een organisatie op te
richten die zich zou bekommeren om de zorg voor de gewonde
soldaten. Jarenlang maakte hij zich sterk voor zijn ideaal en met de
oprichting van het Internationale Rode Kruis in 1863 werd zijn droom
werkelijkheid. Dunant had een ‘drive’, net als Florence Nightingale
(1820-1910). Zij verzorgde tijdens de Krimoorlog tussen 1854 en
1856 Engelse gewonden in Scutari op de Krim. Bij thuiskomst
organiseerde zij een verpleegstersopleiding in Engeland en schreef zij
een handboek over verpleegkunde. Twee idealisten met een missie.
Florence Nightingale en Henri Dunant hebben elkaar waarschijnlijk
nooit ontmoet. Maar zij leefden in dezelfde tijd en waren beiden
heel belangrijk voor de verpleegkunde. Ze hadden allebei ook een
behoorlijk eigenwijs karakter én een verschillende opvatting over de
rol van de verpleegster, zoals zij toen nog heette.
Instructie
Jullie schrijven een discussie op van Florence met Henri, die weliswaar
nooit is gebeurd, maar waaruit hun verschil van mening naar voren komt.
Onderzoek in tweetallen welke opvattingen Florence Nightingale en
Henri Dunant hadden over de inzet van verpleegkundigen. Het
onderzoek heeft een hoofdvraag, die verdeeld is in 4 deelvragen.
Deze opdracht heeft de vorm van een rollenspel. Eén van jullie
onderzoekt Florence en de ander onderzoekt Henri. Samen zoeken
jullie naar overeenkomsten en verschillen van de verschillende
standpunten. Zo komen jullie tot de conclusie: het antwoord op de
hoofdvraag.

Lees eerst het stappenplan helemaal door. Print dan het
Antwoordschema – Onderzoek Florence in discussie met Henri en het
Werkplan – Onderzoek Florence in discussie met Henri en spreek af
hoe jullie het onderzoek gaan aanpakken.
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De resultaten van jullie onderzoek gebruiken jullie voor een verslag in
de vorm van een discussie tussen Florence en Henri over de stelling:
‘Een verpleegkundige is een professional die goed betaald moet worden.’

Stappenplan
Stap 1 Het onderwerp en de onderzoeksvraag
Het onderwerp van deze opdracht is de relatie tussen verpleegkunde
en het Rode Kruis. Het onderzoek heeft de volgende hoofdvraag, die
verdeeld is in 4 deelvragen:
Hoofdvraag

Hoe denken Florence en Henri over de rol
van verpleegkundigen?

Deelvragen

1. Welke opvattingen heeft Florence
Nightingale over verpleegkunde?
2. Welke opvattingen heeft Henri Dunant
over verpleegkunde?
3. Op welke gebieden hebben Florence
en Henri dezelfde ideeën en waarom?
4. Op welke punt hebben Florence en
Henri een duidelijk verschil van
mening en waarom?

Stap 2 Het onderzoeksplan
Print het Antwoordschema - Onderzoek Florence in discussie met
Henri en het Werkplan Florence in discussie met Henri’ en vul het
samen in. Overleg met elkaar en maak onderling een goede
taakverdeling. Bedenk dat er 4 lesuren per persoon zijn gepland voor
deze opdracht. Lever het discussieverslag – met het antwoordschema
en het werkplan als bijlagen – in bij je docent.
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Stap 3 Informatie verzamelen en verwerken
Voor het beantwoorden van de deelvragen gaan jullie ieder informatie
verzamelen op internet. Zoek ook naar wat persoonlijke kenmerken
of karaktertrekken. Die informatie kunnen jullie gebruiken voor het
discussieverslag. Begin met de volgende websites

Informatie verzamelen
Florence Nightingale
(deelvraag 1)

Dossier Florence Nightingale
Dossier Verplegen in het ziekenhuis 		
Wikipedia Florence Nightingale
Engelstalige biografie

Henri Dunant
(deelvraag 2)

Wikipedia Henri Dunant
Het Rode Kruis
Wikipedia Het Rode Kruis

Informatie verwerken
Wissel de informatie uit en beantwoord in het antwoordschema
samen de deelvragen. Geef steeds aan welke informatie jullie gebruikt
hebben bij de beantwoording van de deelvragen. Trek vervolgens
samen een conclusie: geef antwoord op de hoofdvraag.
Stap 4 Het verslag schrijven in de vorm van een discussie
Schrijf samen op 1 A4-tje een discussie uit tussen Florence en Henri,
waarin jullie de antwoorden uit het antwoordschema verwerken.
Probeer ook iets van de eigenwijze karakters in de discussie te
brengen. De discussie is nooit gevoerd, dus jullie hebben de vrijheid
dit zelf te verzinnen. Maak dus je eigen roman!
Gebruik de volgende richtlijnen en het begin van de discussie
hieronder.

Voorblad

Titelblad met jullie namen en datum

Inleiding

Inleiding: leg uit waar het verslag over
gaat. Noem hoofdvraag en deelvragen.
Let op:
• Mensen praten altijd in de
tegenwoordige tijd en reageren in een
discussie eerst op het laatste dat de
ander heeft gezegd.
• Dwaal niet af! Blijf bij het onderwerp en
dat is of een verpleegkundige wel of
niet betaald wordt voor zijn/haar werk.

3

© Florence Nightingale Instituut

Opbouw discussieverslag

Begin als volgt:
Florence en Henri: Wij verpleegkundigen
uit een andere tijd willen graag jullie
mening horen. Wij horen graag wat jullie
vinden van de volgende stelling: ‘Een
verpleegkundige is een professional die
goed betaald moet worden.’
Florence: Daar ben ik het helemaal mee
eens!
Henri: Daar ben ik het absoluut niet mee
eens!
Florence: Verpleegsters zijn deskundigen,
Henri, die moeten voor hun kwaliteiten
worden betaald.
Henri: Ik heb het niet over hun kwaliteiten
Florence, die staan vast. Maar zodra je
betaald wordt, ben je afhankelijk van
degene die je betaalt.
Florence: Dat vind ik een tamelijk raar
idee, en dan druk ik me echt voorzichtig
uit. Een soldaat verdient toch ook geld
met zijn werk? Waarom een verpleegster
dan niet?

Bronnen

Schrijf in alfabetische volgorde onder
elkaar de bronnen (websites en misschien
ook boeken) op die jullie hebben
gebruikt.

Bijlage 1
Bijlage 2

Ingevuld antwoordschema
Ingevuld werkplan

Lever het discussieverslag in bij jullie docent.
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Henri: …..

Antwoordschema
Onderzoeksvragen

Antwoorden

Deelvraag 1
Welke opvattingen
heeft Florence
Nightingale over
verpleegkunde?
Deelvraag 2
Welke opvattingen
heeft Henri Dunant
over verpleegkunde?

Deelvraag 3
Op welke gebieden
hebben Florence en
Henri dezelfde ideeën
en waarom?
Deelvraag 4
Op welke punten
hebben Florence en
Henri een duidelijk
verschil van mening
en waarom?
Hoofdvraag
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Hoe denken Florence
en Henri over de rol
van verpleegkundigen?

Werkplan
Namen

1
2

Docent
Bespreekdatum
Presentatiedatum
Onderwerp

Relatie tussen verpleegkunde en Het Rode Kruis

Hoofdvraag

Hoe denken Florence en Henri over de rol van
verpleegkundigen?

Deelvragen
1. Welke opvattingen heeft Florence Nightingale
		 over verpleegkunde?
2. Welke opvattingen heeft Henri Dunant over
		verpleegkunde?
3. Op welke gebieden hebben Florence en Henri
		 dezelfde ideeën en waarom?
4. Op welke punten hebben Florence en Henri een
		 duidelijk verschil van mening en waarom?

Taakverdeling en tijdsplanning

6

Activiteit

Datum

Uren:
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Naam

