
Type opdracht: Kennisverwervend
Leerdoel: Eigen mening geven op basis van historische kennis
Werkvorm: Rollenspel en discussie1-2 lesuren
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Opdracht 17
Rollenspel Dag van de 
Verpleging

Hoe belangrijk is de Dag van de Verpleging? 
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Opdracht 17

Inleiding

Al 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 
verpleegkundigen 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

In een rollenspel gaan jullie stapsgewijs je eigen mening geven. Je 
speelt in dit rollenspel een persoon die volledig gelooft of gaat voor 
één bepaald standpunt. Die persoon zal zijn/haar standpunt dus ook 
vurig uitdragen en verdedigen.

In dit rollenspel kiest ieder van jullie één stelling, die dicht bij je 
staat. Samen zoeken jullie uit welk nut de Dag van de Verpleging 
hiervoor zou kunnen hebben. Die informatie gebruik je om je stelling 
toe te lichten en een (oud of nieuw) thema voor de Dag van de 
Verpleging te bedenken dat bij de stelling past.

Daarna discussiëren jullie in vier-of vijftallen over de uitleg en 
toelichting bij elke stelling. In de laatste discussieronde formuleren 
jullie een gezamenlijk standpunt over het belang van de Dag van de 
Verpleging. Dat gezamenlijke standpunt onderbouwen jullie met 
minstens één argument.
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Werkblad

Stappenplan

1 Hieronder staan 10 stellingen over de zorg. Kies hieruit ieder een 
stelling die goed bij je past. Overleg met elkaar, want je mag een 
stelling maar één keer gebruiken. Ieder van jullie kiest daarom een 
eigen stelling.

2 Formuleer voor jezelf wat die stelling voor jou betekent. Kies uit 
woorden als: roeping, motivatie, afwisseling, flexibiliteit, 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid, Florence als 
rolmodel. Een ander woord mag ook, als het maar bij je past. 
Schrijf de gekozen stelling apart op een blaadje. Schrijf daar de 
gekozen woorden onder.

Stelling 1  

Zorgen is… te mooi om op te pimpen.

Stelling 2  

Zorgen is… niet moeilijk. Zorgen op zo’n manier dat iemand zich 
weer mens voelt, is een kunst. 

Stelling 3  

Zorgen is… het compenseren van wat iemand zelf niet meer kan. 

Stelling 4  

Zorgen is… zo complex als het leven zelf. 
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Stelling 5  

Zorgen is… je kunnen verdiepen in de levens en behoeften van wel 
zestig mensen tegelijk. 

Stelling 6  

Zorgen is… een kwestie van vakkennis, een ouderwetse washand en 
liefde voor de mensen.

Stelling 7  

Zorgen is… begrijpen wat iemand nodig heeft en daarmee aan de 
slag gaan.

Stelling 8  

Zorgen is… sterk genoeg zijn om iemand op je te laten leunen. 

Stelling 9  

Zorgen is… voorwaarden scheppen zodat iemand zo goed mogelijk 
zichzelf kan zijn.  

Stelling 10  

Zorgen is… iemands gevoel van eigenwaarde hoog helpen houden.
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3 Lees het dossier Dag van de Verpleging en zoek naar de 
verschillende thema’s van de Dag van de Verpleging. Vul samen 
het schema in.

Samenvatting Dag van de Verpleging

Ingevoerd in 
Nederland op: 

Belangrijkste reden 
was toen:

Twee bespreekpunten 
op Dag van de 
Verpleging tussen 
1964 en 1973:

Belangrijkste 
aanbeveling uit het 
Zwartboek van 1982:

Dag van de Verpleging 
nu: het  belangrijkste 
uitgangspunt: 

Twee thema’s van de 
Dag van de Verpleging: 

4 Gebruik je eigen blaadje met de gekozen stelling. 
a Schrijf een of twee argumenten op uit het dossier Dag van de 

Verpleging die bij jouw stelling passen. Die argumenten kun je in 
de toelichting op de stelling en de discussie gebruiken. 

b Bedenk welk nieuw thema voor de Dag van de Verpleging extra 
aandacht kan geven aan jouw stelling. 

5 Licht de gekozen stelling in het groepje toe en discussieer hierover 
met elkaar volgens de discussieregels hieronder. Kies samen twee 
personen uit de groep (een discussieleider en een plaatsvervanger) 
die de discussieregels bewaakt en de anderen hierop aanspreekt.

6 Probeer in de laatste discussieronde tot een gezamenlijk standpunt 
te komen over de vraag: Hoe belangrijk is de Dag van de 
Verpleging?
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Discussieregels

Eerste ronde Ieder licht, één voor één, de gekozen 
stelling als volgt toe:
• Waarom heb je deze stelling gekozen?
• Waarom past deze stelling bij jou?

Ieder geeft één voor één  commentaar op 
één of meer standpunten/ stellingen. Het 
gaat daarbij vooral om de argumenten die 
gebruikt zijn. 

Ieder heeft één voor één het recht op een 
reactie op het geleverde commentaar.

Welk gezamenlijk standpunt komt naar 
voren over de Dag van de Verpleging en 
hoe belangrijk deze dag is of kan zijn?

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde
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