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BEGELEIDEN : ‘BAAS OVER EIGEN LEERPROCES’ 
14 NOVEMBER 2018

Drs. Daaf Kronenburg

Sociaal psycholoog, docent HVA/Gezondheid/Verpleegkunde

Workshop 1 : 13.45-14.45 uur 

Workshop 2 : 15.00-16.00 uur
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INTENTIE

Na het volgen van deze workshop ..

• .. heeft de deelnemer inzicht in de relatie tussen 

gedragsverandering en begeleiding.

• .. heeft de deelnemer ervaren wat effectief is in het begeleiden van 

studenten. 
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OPWARMEN

Ik ben een 2e jaar student. Inmiddels loop ik een aantal weken stage. 
Je hebt als werkbegeleider van een aantal verpleegkundigen van de 
afdeling gehoord dat ik tijdens de afgelopen artsenvisites regelmatig op 
mijn telefoon kijk. Dat vind je niet kunnen. Daarnaast ben ik niet altijd 
goed voorbereid en maak ik geen aantekeningen tijdens de 
artsenvisite. Als het om mijn leerdoelen gaat merk je op dat ik te weinig 
zelf het initiatief neem en vaak dingen uitstel. Inmiddels loop ik achter 
met het behalen van mijn doelen, waardoor ik in de knoop kan raken 
aan het einde van mijn stage.

Jullie gaan met mij in gesprek. 

Opdracht: probeer mij duidelijk te maken dat ik beter moet opletten 
tijdens de artsenvisite en dat ik assertiever moet zijn! 
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WAT IS JULLIE ZOJUIST OPGEVALLEN?

• .. 

• Overtuigen?

• Confronteren / verwijten?

• Veroordelen?

• Discussie aangaan?

• Oplossingen aandragen?



WORKSHOP PROGRAMMA

 Gedragsverandering vs. attitude 

• Attitude bij begeleiding

• Leiderschap 

• Studentbegeleiding (SB)

• Reflectief luisteren
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ATTITUDE BIJ BEGELEIDING

Aanvaarding

 Je aanvaardt het perspectief van iemand, zonder dit te veroordelen of te 
bekritiseren, maar ook zonder dat je ermee instemt of het goedkeurt.

Miller WR, Rollnick S. Motiverende gespreksvoering. 

Gorinchem: Ekklesia; 2006.



ATTITUDE BIJ BEGELEIDING

Aanvaarding

 Je aanvaardt het perspectief van de leider, zonder dit te veroordelen of te 
bekritiseren, maar ook zonder dat je ermee instemt of het goedkeurt.

Miller WR, Rollnick S. Motiverende gespreksvoering. 

Gorinchem: Ekklesia; 2006.



THEMA SYMPOSIUM: VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP 

WORKSHOP : BAAS OVER EIGEN LEERPROCES

Definitie : wat versta jij onder het begrip leiderschap?
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VISIE SB VERPLEEGKUNDE

Als studentbegeleider ben je ..

Actief

Betrokken 

Gespreksvaardig

 Beloon je student met complimenten wanneer ze positief gedrag laten 

zien (tuurlijk doen we dat!)

 Neem je een coachende rol in tijdens gesprekken, op basis van 

motiverende gespreksvoering
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BEGELEIDEN, MAAR HOE?

 Basis (zonder dat je nog iets hebt gezegd)

Reflectief luisteren

1. Kort in eigen woorden teruggeven wat je gesprekspartner inhoudelijk heeft

gezegd. Kan ook (juist) een onderliggend gevoel zijn wat misschien niet zo 

direct wordt gezegd

2. De reflectie formuleer je in een ‘statement’, het is dus geen vraag

3. Kan al na 1 of 2 zinnen

4. Kort = krachtig 
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REFLECTIEF LUISTEREN

2-tal (3-tal)

Doel: hoe is dat?

 Persoon 1 : welk gedrag zou je bij jezelf willen veranderen? 

(persoonlijk leiderschap!)

 Persoon 2 : probeer in het gesprek een aantal keer een reflectie te 

geven

Ideeën? .. minder overwerken, gezonder eten, meer bewegen, minder geld uitgeven, minder tv 

kijken / internetten, op tijd naar bed gaan, meer voor mezelf opkomen etc.
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DANK

‘Wat neem je mee van deze workshop?’ ..
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Symposium

HBO-V van de toekomst

Thema: Verpleegkundig leiderschap 

 Accreditatielijst tekenen

 Presentaties op de website

www.hva.nl/symposiumverpleegkunde

 Digitaal evaluatieformulier:

wij hebben jullie feedback nodig!

 Slagboom parkeerterrein HvA open:

toch problemen? dan op bel drukken 

 Afsluitende borrel rondom Auditorium

http://www.hva.nl/symposiumverpleegkunde


BRONNENLIJST

PLAATJE 1 : HTTPS://QUEST.EB.COM/ (RIGHTS-CLEARED IMAGES)

PLAATJE 2 : ATTITUDE - HTTPS://LIFEWITHIVY.COM/2016/02/19/ATTITUDE-IS-EVERYTHING/
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