
HBO MODULE VOOR WERKENDEN IN ZORG EN WELZIJN
Als werknemer in de zorg wil je je blijven ontwikkelen om bij te blijven op je vakgebied. Maar hoe combineer je dat met je drukke baan? 
Campus Gouda biedt, in samenwerking met De Haagse Hogeschool werkenden met een mbo 4 diploma (of vergelijkbaar) in de sector 
zorg en welzijn een unieke kans om hiermee aan de slag te gaan. Vanaf september 2022 starten twee modules: Communiceren in de 
zorg en Klinisch redeneren. De modules zijn onderdeel van de hbo opleiding Verpleegkunde. Door losse modules te volgen kun je in korte 
tijd kijken of studeren op hbo-niveau iets voor jou is en doe je precies die kennis op die je direct in je werk kunt toepassen.

Merk jij dat gesprekken met jouw cliënten en hun 
naasten lastiger worden? Wil jij meer weten over hoe 
je zorgtechnologie zinvol en goed afgestemd met je 
cliënten kunt inzetten? Wil jij je kennis verdiepen op 
het gebied van zelfmanagement? Dan is de module 
Communiceren in de zorg interessant voor jou. Deze 
module bestaat uit drie deelmodules. Je kunt één of 
meerdere deelmodules volgen. 

1. Verdiepende gesprekstechnieken
 Tijdens deze deelmodule leer je professioneel 

en doelgericht om te gaan met zorgvragers 
uit verschillende doelgroepen in verschillende 
complexe situaties. Je leert hoe je (zo ver 
als mogelijk) het zelfmanagement van deze 
zorgvragers versterkt, waarbij je rekening houdt 
met hun sociale context. Ook krijg je handvatten 
hoe je tot gezamenlijke besluitvorming komt. 

2. Interprofessioneel samenwerken 
 Tijdens deze deelmodule ga je aan de slag met 

communicatie en professioneel leiderschap. 
Je maakt kennis met theorieën over 
teamsamenstelling, groepsdynamiek, gezamenlijke 

besluitvorming en motivatie en je past dit 
toe op je werkplek. Zo word je efficiënter en 
effectiever in het samenwerken met zorgvragers, 
mantelzorgers, collega’s en andere disciplines. 
Bovendien leer je hierin meer initiatief en leiding 
te nemen. 

3. Inzet van zorgtechnologie 
 Tijdens deze deelmodule verken je de 

mogelijkheden van zorgtechnologie gericht op het 
in standhouden van het zelfmanagement van de 
zorgvragers. Zo leer je meer over de voordelen die 
dit oplevert in de communicatie, ondersteuning, 
begeleiding en kwaliteit van zorg. 

Module Communiceren in de zorg
OPBOUW MODULE COMMUNICEREN IN DE ZORG

1.

VOOR WIE?
Voor Communiceren in de zorg en Klinisch redeneren heb je minimaal een mbo 4 opleiding in bijvoorbeeld Verpleeg - 
kunde, Maatschappelijke zorg of Social work afgerond. Als professional wil jij sterker en steviger je werk doen.

De module Communiceren in de zorg bestaat uit drie 
deelmodules. Kies er één, twee of volg ze alle drie.



Wil jij je verder verdiepen in het proces van klinisch 
redeneren? Wil jij meer weten over het proces van 
indiceren en toewijzen van zorg,? Wil jij een bijdrage 
leveren aan het bevorderen van gezond gedrag en 
aan het bevorderen van een gezonde leefstijl? Dan is 
de module Klinisch redeneren interessant voor jou. 
Deze module bestaat uit drie deelmodules. Je kunt 
één of meerdere deelmodules volgen. 

1. Klinisch redeneren
 Tijdens deze deelmodule gebruik je een methodiek 

voor klinisch redeneren om in alle fasen van het 
verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te 
nemen. Je kunt veelvoorkomende (hoog) complexe 
problematiek, co- en/of multimorbiditeit en 
verbanden tussen ziektebeelden uitleggen. Je stelt 
een verpleegkundige diagnose en je stelt op basis 
van shared-decision making verpleegkundige 
doelen op. Aan de hand van deze doelen selecteer 
je passende verpleegkundige interventies, voer je 
het verpleegplan uit en stel je dit waar nodig bij 
samen met de zorgvrager. 

2. Indiceren van zorg 
 Tijdens deze deelmodule beargumenteer en 

beoordeel je bij een complexe zorgvraag in 
samenwerking met de zorgvrager en andere 
betrokkenen de indicatie van zorg op basis van 
het proces van klinisch redeneren en shared-
decision making. Op basis van je vakkennis, 

klinische gegevens en de persoonlijke beleving 
van de zorgvrager stel je de aard, duur, omvang 
en doel van de benodigde (verpleegkundige) 
zorg vast. Je indicatie is gericht op het 
bevorderen van zelfmanagement en preventie 
van gezondheidsproblemen of de verergering van 
gezondheidsproblemen.

3. Preventiegericht analyseren  
bevorderen gezond gedrag

 Tijdens deze deelmodule breng je 
gezondheidsbedreigend gedrag van een groep in 
kaart met behulp van een analysemodel. Je legt 
hierbij verbanden tussen gezondheidsbedreigend 
gedrag en relevante gedragsdeterminanten 
en opvattingen over gezondheid en leefstijlen. 
Je ontwerpt op basis van deze analyse in 
samenwerking met de betrokken groep of 
individu behorende tot de doelgroep een passend, 
integraal en methodisch preventieplan, gericht op 
gezondheidsbevordering.  

VOOR WIE?
Voor Communiceren in de zorg en Klinisch redeneren heb je minimaal een mbo 4 opleiding in bijvoorbeeld Verpleeg - 
kunde, Maatschappelijke zorg of Social work afgerond. Als professional wil jij sterker en steviger je werk doen.

De module Communiceren in de zorg bestaat uit drie 
deelmodules. Kies er één, twee of volg ze alle drie.

Module Klinisch redeneren
OPBOUW MODULE KLINISCH REDENEREN
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PRAKTISCHE INFORMATIE
• Begin september 2022 starten de eerste deelmodules Verdiepende gesprekstechnieken en Klinisch 

redeneren. De exacte datum wordt nog bepaald. 
• In januari 2023 starten de deelmodules Inter-professioneel samenwerken en Indiceren van zorg. 
• In april 2023 starten de deelmodules Inzet van zorgtechnologie en Preventiegericht analyseren en 

gezond gedrag bevorderen.
• Voor elke deelmodule zijn er zeven bijeenkomsten van een halve dag in Gouda, verdeeld over een 

periode van 13 weken.
• Ter ondersteuning van jouw leeractiviteit en -proces is er een online leeromgeving.
• Reken op ongeveer 10 uur studiebelasting per twee á drie weken (inclusief bijeenkomsten).
• De Haagse Hogeschool verzorgt het onderwijs.
• Na afloop ontvang je een Bewijs van Deelname en/of een certificaat van de Haagse Hogeschool*. 
• De prijs is € 1275,- per deelmodule per deelnemer. Onder het voorbehoud van gebruikmaking van 

beschikbare subsidiegelden zullen de kosten van de deelname flink gereduceerd worden.
• Het leren wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan jouw praktijk.
• Medestudenten komen niet alleen uit je eigen organisatie maar uit meerdere organisaties binnen regio 

Midden-Holland. Zo wordt interdisciplinair leren en werken heel concreet. 

*  Hierin zijn twee mogelijkheden: 1. Een bewijs van deelname en/ of 2. Een certificaat dat je recht geeft op vrijstelling. Voor de laatste moet je een met 
een voldoende beoordeeld eindproduct inleveren.

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST:
DINSDAG 31 MEI

NIEUWSGIERIG?  

Wil je meer over weten over de module 
Communiceren in de zorg en/of Klinisch 
redeneren? Kom naar de informatiebijeenkomst 
op 31 mei 2022 of vraag het na bij jouw 
werkgever. 

De informatiebijeenkomst Klinisch redeneren is 
van 13.00 tot 14.00 uur.

De informatiebijeenkomst Communiceren in de 
zorg is van 14.00 tot 15.00 uur.

Uiteraard kun je je ook voor beide 
bijeenkomsten opgeven.

De bijeenkomst is ook bedoeld voor 
leidinggevenden die willen toetsen of deze 
module voor hun teamleden interessant is.

Campus Gouda is een samenwerking tussen bedrijven, zorgorganisaties, onderwijs en overheid uit regio Midden-
Holland. Campus Gouda biedt studenten van verschillende niveaus de mogelijkheid aan om de slag te gaan met 
actuele onderwerpen die spelen bij bedrijven en overheid uit de regio Midden-Holland, bijvoorbeeld zorgtechnologie en 
bodemdaling. Ook voor werkenden is een plek, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen van de toekomst. 
Campus Gouda is de plek voor een Leven Lang Ontwikkelen. www.campusgouda.nl

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

https://docs.google.com/forms/d/1OtL_sJuXr2-bAet_5n60n9tsC5V_OM1XFGM4OhL7MHs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2uzLOi0RxzPg5Zvjjc-iDLx8a19ScqzSpzKwptOyAFfMEA/viewform
https://forms.gle/jfUmE8ncSE5fJMVX9
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