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PULSE IN PROGRESS
Het project ‘Pulse: Language and Communication Skills for Foreign Nurses’ heeft als doel om de taal en
communicatieve vaardigheden van verpleegsters die in het buitenland werken – of dat van plan zijn – te
verbeteren. In de eerste paar maanden van het project hebben de project partners focusgroepen
samengesteld, met daarin vertegenwoordigers uit de doelgroep, en aan een enquête gewerkt waarin
enerzijds mensen uit de praktijk – verpleegsters en werkgevers – werden ondervraagd, en anderzijds
docenten en experts op het gebied van taal en zorg. Er zijn uiteindelijk twee soorten online vragenlijsten
ontwikkeld die zijn beantwoord door vertegenwoordigers van de doelgroep, stakeholders en andere
experts. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd en besproken tijdens de partner bijeenkomst
in Rotterdam, Nederland.

Partner bijeenkomst in Rotterdam, 8 juni 2017
Tijdens de bijeenkomst hebben de partners een workshop gevolgd over het ontwikkelen van een elearning methodiek en leerplan.
Met dank aan de bijdrage van twee Nederlandse associated partners, van Zuster in Huis en TMI, werd er
gediscussieerd over de inhoud en een voorlopig plan gemaakt voor het opzetten van de methodiek en
zijn er plannen gemaakt voor het opzetten van een leerplan voor een Pulse training.
DE VOLGENDE STAPPEN VOOR PULSE…
De komende maanden zullen de partners werken aan het afronden van de E-learning methodiek en elkaar
weer ontmoeten in oktober, te Siena, Italië. Hier zal worden gediscussieerd en besloten worden over de
inhoud van de E-learning training en hiervoor in te zetten instrumenten, verder ontwikkeling inhoud,
productontwerp etc.
Voor meer informatie over het Pulse project bezoek de website www.pulse-project.eu
Of neem contact op met de partner in uw land.
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