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Wat houdt het in?

• Gericht informatie over CVA en gerelateerde onderwerpen op te zoeken vanuit de 
literatuur en praktijk. 

• Literatuur en praktijk over CVA en gerelateerde onderwerpen te 
vergelijken/integreren. 

• Vanuit de eigen rol als verzorgende/verpleegkundige knel- en verbeterpunten te 
signaleren in de zorg voor CVA-patiënten. 

• Ketensamenwerking

• Een eindopdracht te schrijven die verdieping geeft over een CVA-gerelateerd 
onderwerp. 

• Vanuit het functiegebied van de verzorgende/verpleegkundige. 



Criteria

• het onderwerp is relevant voor de CVA-patiënt en de verzorgenden/verpleegkundigen 

• het onderwerp is toepasbaar in de praktijk 

• de onderzoeksvraag/vragen moeten relevant en SMART zijn 

• er is een probleemformulering, vraagstelling en doelstelling

• er moet voldoende literatuur en andere bronnen (bijvoorbeeld interviewkandidaten, 

enquetes) beschikbaar zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden 

• er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en reflectie 



voorwaarden

• De eindopdracht wordt in groepsverband van minimaal 2 en maximaal 3 personen 

gemaakt. 

• De groepsleden bewaken zelf de taakverdeling en evenredigheid in 

werkzaamheden. 

• Er moet duidelijk naar voren komen wat ieders aandeel is geweest. 

• Groepssamenstelling en onderwerp indienen bij de docent.



Literatuur verwijzingen

• In de tekst

• Als je een bewering doet of cijfers noemt

• Maak een literatuur lijst met alle gegevens

• Websites tussen haakjes b.v. (www.rotterdamstrokeservice.nl)

• In de literatuurlijst op welke datum je hebt “opgeroepen” : opgeroepen op 1 januari 2018

• Auteurs: alle auteurs zonder initialen 

• Jaartal erachter

• Voorbeeld:

• (Buijck, Magni, Verheer & Van Stelten, 2017)

• (Epskamp & Buijck, 2008)

• (Van Es, 2018)

http://www.rotterdamstrokeservice.nl/


Begeleiding en beoordeling

Begeleiding

• De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventuele begeleiding 

vanuit de eigen instelling, bijvoorbeeld van een ervaren collega of praktijkopleider.

• Vanuit de RSS is een docent beschikbaar voor begeleiding. Per groepje zullen hiervoor 

afspraken worden gemaakt.

Beoordeling

• De werkstukken en de presentaties worden beoordeeld door enkele leden van de 

scholingscommissie. 

• In het boek zijn de beoordelingscriteria beschreven.



Inleveren

• Het werkstuk moet uiterlijk 4 mei 2018 digitaal ingeleverd worden bij Bianca Buijck 

op het volgende e-mailadres: bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl. 

• Uiterlijk 13 mei hoort u of het werkstuk voldoende is om dit te presenteren. 

• Als er nog verbeteringen of aanvullingen nodig zijn, moet het definitieve werkstuk 

22 mei 2018 worden ingeleverd. 

• Hierop krijgt u uiterlijk 27 mei 2018 een reactie. 

• De werkstukken worden 7 juni 2018 aan de totale groep gepresenteerd.


