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Assessment Tool



PULSE E-learning cursus richt zich op de ontwikkeling van taal- en 
communicatiecompetenties van verpleegkundigen in mobiliteit in het Frans, Italiaans 
en Nederlands van niveau A2 / B1 tot niveau B1 + (CEFR) om hun taken uit te voeren 
van zorg aan patiënten in ziekenhuizen of thuis:

 Succesvol communiceren met artsen, andere verpleegkundigen, patiënten en hun families.

 Begrijpend lezen van de instructies en de standaard medische documentatie.

 Begrijp en gebruik medische en standaardtaal voor werk.

 Beheren van medische noodsituaties.

De student krijgt de gelegenheid om de cursusinhoud te gebruiken, afhankelijk van zijn / haar 
carrièreplannen en voorkeuren voor werk in het buitenland of al werkzaam is in één van de twee 
posities. De training zal leiden tot de verwerving van taal- en communicatievaardigheden op niveau 
B1 + CEFR.

De assessmenttool stelt ons in staat om te controleren of de doelstellingen die aan het begin van 
de cursus zijn gesteld, worden bereikt en om studenten te adviseren hoe ze het leerproces kunnen 
verbeteren in het geval ze zich niet aan het schema hebben gehouden. Het helpt ons om conclusies 
te trekken en bepaalde aspecten te verbeteren in volgende edities van de cursus en dient ook als 
een motiverend element tijdens het leerproces.



A.Eerste evaluatie (diagnose)

De eerste evaluatie heeft een diagnostisch doel. Het stelt ons in staat 
om het potentieel, het niveau van vaardigheden en voorkennis te 
beoordelen die de leerling heeft met betrekking tot de doelstellingen die 
in de cursus moeten worden bereikt en de verwachtingen ten aanzien 
van de cursus.

Het instrument dat bij de eerste evaluatie moet worden gebruikt, is een 
korte vragenlijst met de volgende vragen (zie bijlage 1):

•  Eerdere technische computerkennis
•  Kennis van andere talen
• Professioneel profiel
•  Verwachtingen met betrekking tot de cursus

PROCEDURES EN INSTRUMENTEN DIE MOET WORDEN 
GEBRUIKT BIJ DE ONLINE-TRAINING EVALUATIE

B. Continue evaluatie gedurende de cursus

De continue evaluatie zorgt ervoor dat de studenten de doelstellingen 
bereiken. Het geeft ook informatie om de voortgang van het leerproces 
te corrigeren of te heroriënteren en biedt de mogelijkheid om hulp te 
bieden op momenten dat twijfels of 
blokkades optreden.

De te gebruiken instrumenten zijn:

a) Vragenlijsten (zie bijlage 2)
• Open
• Gesloten
• Zelfbeoordeling

b) Rapporteren (mondeling)
• Praktische zaken
• Discussieforums

c) Conversaties
• De student lost de activiteiten op en bespreekt eventuele problemen 

die zich tijdens het leerproces hebben voorgedaan, met de mentor.
 (online of persoonlijk)

• De tutor corrigeert de activiteiten en begeleidt de student bij het 
verbeteren van het leerproces

De continue evaluatie stelt ons in staat om meer te weten te komen 
over de studenten en de voortgang die ze hebben gemaakt tijdens de 
cursus. Als de studenten zich niet aan het schema houden, kunnen we 
hen begeleiden om het leerproces te verbeteren.



Schema die gebruikt moet worden:

NIVEAU Beschrijving van het vermogen

A (90-100%) Zeer hoog prestatieniveau

B (70-90%) Zeer goed prestatieniveau

C (50-70%) Goed prestatieniveau

D (50-30%) Matig prestatieniveau: vereist verbetering

E (>30%)  Laag prestatieniveau: vereist aanzienlijke verbetering

C.  Eindevaluatie (prestatiegericht)

De volgende vaardigheden moeten aan het einde van de cursus worden beoordeeld:

• Begrijpend lezen
• Grammatica 
• Schrijven



1. BEGRIJPEND LEZEN

Een breed scala aan taaktypen is opgenomen in alle eenheden van de 
E-learning-cursus, zodat van elke student zijn luistervermogen wordt 
getest. Dit omvat taken die het begrip beoordelen, zoals:

• ‘multiple choice’ vragen
• ‘kort antwoord’ vragen
• taken die het vermogen beoordelen om naar specifieke informatie 

te luisteren, bijvoorbeeld het invullen van tabellen of dictaten, het 
voltooien van zinnen of het tikken / omcirkelen van vakken of lijsten, 
enz.

Hoe wordt de luistertest beoordeelt?
De antwoorden van de studenten worden automatisch gecorrigeerd 
door de software van de E-learningcursus.

2. GRAMMATICA

Er zijn grammaticaoefeningen opgenomen in de meeste eenheden 
van de E-learningcursus, waarbij de leerlingen wordt gevraagd de 
juiste grammaticale vorm in te vullen van b.v. werkwoordsvormen, 
voornaamwoorden, artikelen etc.

Hoe wordt de grammaticatest beoordeelt?
De antwoorden van de studenten worden automatisch gecorrigeerd 
door de software van de E-learningcursus.

3. SCHRIJVEN

De taak is om een brief te schrijven (meestal een verwijzingsbrief). 
Bijvoorbeeld een brief van overplaatsing of ontslag een patiënt, 
verzorger. Of om een familielid te adviseren of te informeren. 
Naast de taakinstructies ontvangt de leerling stimulusmateriaal (case-
notes en / of andere gerelateerde documentatie) met informatie die 
moet worden gebruikt.

De beoordeling moet worden uitgevoerd door een tutor / supervisor die 
de schaal volgt (van A tot E).

De eindbeoordeling kan worden uitgevoerd met behulp van een 
beoordelingstabel (zie bijlage 3)



Bijlage 1.

Vragenlijst voor initiële evaluatie

1. Heb je voorgaande technische computerkennis?

 Voldoende

 Gemiddeld

 Onvoldoende

2. Welk niveau is je taal kennis? 

 A1

 A2

 B1

3. Wat is je professionele profiel omschrijving?

4. Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de cursus?



Bijlage 2.

Vragenlijst voor continue evaluatie

1. Is de inhoud van begrijpelijk?

 Ja

 Nee

 Zo niet, leg uit wat je niet begreep. 

2.Welk niveau is je taal kennis? 

 A1

 A2

 B1

3. Wat is je professionele profiel omschrijving?

4. Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de cursus?



1. Eerste dag op werk

2. Toegang voor de 
patiënt

Begrip en beschrijving van de ziekenhuisstructuur, functies en voorschriften voor een 
patiënt / familielid. Inzicht hebben in de administratieve vereisten met betrekking tot zijn / 
haar werk in het ziekenhuis en communicatie met artsen en andere verpleegkundigen.

Informatie over de patiënt begrijpen - klachten van de patiënt en de instructies van 
de arts. De documentatie invullen op basis van doktersinstructies.
Inzicht in de procedure voor noodopname in het ziekenhuis.

Inzicht in de verzoeken en klachten van patiënten.
Informatie vragen en begrijpen over symptomen en pijnen.
Instructies begrijpen geven en voor de patiënt.
Het onderhouden van een gesprek met de patiënt over alledaagse onderwerpen.

Het geven van mondelinge instructies over dieet.
Het geven van mondelinge instructies over de behandeling.
De vragen van de patiënt over dieet en behandeling begrijpen en erop reageren.
Bieden van adviezen voor een gezonde levensstijl.

Het begrijpen en het geven van instructies van collega’s.
Rapportage over de toestand van de patiënt.

Onstlagformulier invullen.
De behandeling aan de patiënt uitleggen.
Het verstrekken van informatie aan de familie van de patiënt over de behandeling 
en de nodige zorg thuis.

De conditie en behoeften van de cliënt vragen en begrijpen.
Hulp bieden en reageren op vragen van klanten met betrekking tot thuiszorg.

3. Zorg voor de 
patiënt en dagelijkse 
begeleiding

4. Dieet en medicijnen

5. Relaties 
onderhouden met 
collega’s

6. Ontslag van de 
patiënt

7. Thuiszorg

Begrijpend
lezen

Grammatica Schrijven

Resultaten van taalvaardigheid
Cijfers van A (hoogste) tot E (laagste)

Communicatietaken
Niveau B1 +

Units

Bijlage 3.    Tabel voor eindevaluatie van de E-Learning-cursus


