
Project

Actuele ontwikkelingen



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Inge de Witt

Inhoudelijke redactie: Bapke Westhoek

Titel: Actuele ontwikkelingen

ISBN: 978 90372 3283 7

© Edu’Actief b.v. 2017

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoudsopgave
Over dit project 4

Vooronderzoek 7

Ontwerpfase 8

Voorbereidingsfase 9

Realisatiefase 10

Oplevering 11

3



Over dit project
Inleiding
Alle kennis en vaardigheden die je leert tijdens de opleiding helpen je om je werk goed te
kunnen doen. Om de kwaliteit van je werk te behouden is het noodzakelijk dat je je eigen
kennis en vaardigheden ook na je diplomering op peil houdt. Je stelt je op de hoogte van
nieuwe werkwijzen, middelen en materialen. Daarbij staan de verzorging en het welzijn van
de cliënt centraal. Je kunt analyseren of nieuwe inzichten toegepast kunnen worden in jouw
werksituatie. Je kunt dit inbrengen binnen jouw team.

Nadenken over de toekomst in de zorg.

Leerdoelen
• Je kunt een actuele ontwikkeling in de VVT vaststellen en informatie vinden, door

gebruik van verschillende bronnen. Subdoelen: - Je kunt met je huidige kennis een
selectie maken voor een actuele ontwikkeling in de VVT. Hierbij kun je gebruikmaken
van protocollen en kwaliteitszorgsystemen. - Je kunt collega’s en/of andere disciplines
benaderen om te checken of de gekozen actuele ontwikkeling relevant is. - Je kunt zo
nodig zorgvragers en anderen betrekken bij de gekozen actuele ontwikkeling. - Je kunt
de feedback tijdens het proces omzetten in een kwaliteitsverbetering. - Je kunt in de
groep waarmee je samenwerkt een vergadertechniek toepassen, zoals overleggen, tot
overeenstemming komen, verschillende vergaderrollen afstemmen, plannen en
organiseren. - Je kunt samen reflecteren tijdens het proces.

• Je kunt samen met anderen overleggen, omgaan met feedback en werkzaamheden
afstemmen. Subdoelen:  -Je kunt luisteren naar meningen, ideeën en feedback van
anderen. - Je kunt je eigen mening formuleren en overleggen in een groepje. - Je kunt
in een groepje tot overeenstemming komen om de opdracht te maken. - Je kunt een
haalbare planning maken waarin de verschillende taken gelijk verdeeld worden.

• Je kunt voorlichting, advies en instructie geven aan een groep over een actuele
ontwikkeling in de VVT. Subdoelen: - Je kunt een keuze maken uit
voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen die aansluiten bij het
gekozen onderwerp en de doelgroep waarvoor je voorlichting maakt. - Je kunt je taal-
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