Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit organiseert een Studiedag, samen met de Commissie
Geschiedenis van de Verpleegkunde binnen de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis
Wie leidt, wie volgt? De wisselwerking tussen theorie en praktijk binnen de Nederlandse verpleegopleidingen in verleden, heden en toekomst
Datum:
Vrijdag 12 oktober 2018, 10.45 - 16.15 uur
Locatie:
Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit, Foksdiep 2-4, 8321 MK Urk (06-57395653)
Doelgroep:
Leden van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis; opleiders uit het MBO- en HBOonderwijs aan verpleegkundigen; V&VN opleiders en praktiserende (student-)verpleegkundigen met
belangstelling voor de geschiedenis van hun vak
Kosten:
Voor leden van de NVMG 35 euro per persoon (inclusief eten en drinken), over te maken aan SHVB,
IBAN NL54INGB0005252180 onder vermelding van uw naam en ‘verpleegkundige studiedag’.
Programma:
10.45 uur: Inloop, koffie
11.00 uur: Welkomstwoord en inleiding op het thema door Hans Wupkes, voorzitter van de Commissie
Geschiedenis van de Verpleegkunde
11.15 uur: Wie leidt, wie volgt? Waarom is intensieve wisselwerking tussen theorie en praktijk in een
verpleegopleiding noodzakelijk? (Prof. dr. Petrie Roodbol, hoogleraar
verplegingswetenschappen RUG; Hoofd expertisecentrum verpleging UMCG, Lector
Verpleegkundige Innovatie en Positionering aan de Hanzehogeschool Groningen)
11.45 uur: Historische momenten die de relatie tussen theorie en praktijk in de verpleegopleiding
bepaalden (dr. Cecile aan de Stegge, historicus van de verpleegkunde)
12.15-13.00 uur: Mogelijkheid om de historisch verpleegkundige collectie in Foksdiep 2 te
bezichtigen en stil te staan bij de vraag hoe deze in het onderwijs te gebruiken is.
13.00-13.45 uur: LUNCHPAUZE in Foksdiep 4, met mogelijkheid om de historisch verpleegkundige
collectie en de andere collecties aan het Foksdiep te bezichtigen
13.45 uur: Waar lopen beginnende HBO-V studenten vandaag de dag tegenaan tijdens opleiding en
stages? (dr. Yvonne ten Hoeve, senior onderzoeker, Gezondheidswetenschappen –
Verpleegkundig Onderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen)
14.15 uur: Hoe is de wisselwerking tussen theorie en praktijk in de huidige MBO-verpleegopleidingen?
(dr. Ada ter Maten-Speksnijder, docent verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam en
Practor leerwerkplaatsen Albeda College)
14.45 uur: THEEPAUZE
15.15 uur: Forumdebat tussen sprekers en de zaal over een aantal stellingen, over de bruikbaarheid
van de historische collectie in het hedendaagse onderwijs en over wensen voor de
toekomst
16.15 uur: SLUITING

