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Language and communication skills 

of foreign nurses

Het project ‘Pulse: Taal- en communicatie-
vaardigheden voorverpleegkundigen’ heeft als doel 
om de taal- encommunicatievaardigheden van 
verpleegkundigen die in ander land werken, 
of daar van plan zijn te gaan werken, te verbeteren. 
Partners uit 6 Europese landen (Frankrijk, Bulgarije, 
Italië, Nederland, Roemenië en Spanje) bundelen 
de krachten om gezamenlijk een innovatieve 
methodiek te ontwikkelen om de vaardigheden 
van verpleegkundigen te verbeteren. Door diverse 
activiteiten en intellectuele ontwikkeling worden 
vertegenwoordigers van de doelgroep voorzien 
van middelen om hun werk gerelateerde kennis en 
vaardigheden te vergroten. 

Het project Pulse ondersteunt het verwerven en het 
gebruik van kennis, vaardigheden en kwalificaties 
om de persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en 
deelname van verpleegkundigen op de Europese 
arbeidsmarkt te bevorderen.



• Een Europees onderzoek uitvoeren om een beeld te schetsen van welke behoeften 
verpleegkundigen hebben op het gebied van taal en interculturele communicatie 
en om te zien wat er reeds bestaat en hoe dit wordt toegepast bij de training van 
verpleegkundigen.

• Ontwikkelen van een E-learning methodiek en curriculum voor taal en communicatie op 
de werkplek van verpleegkundigen.

• Een E-learning cursus voor taal en communicatie op de werkplek van verpleegkundigen. 
De cursus bestaat uit een interactieve tool met een educatief en speels karakter, 
dat buitenlandse verpleegkundigen helpt om snel resultaat te boeken bij het leren 
van een nieuwe taal. De cursus bevat specifiek tekstmateriaal, basis grammatica, 
communicatieve structuren, oefeningen om het ijs te breken, spelltejs en testen. Dit alles 
in combinatie met video’s met praktijkvoorbeelden.

• Organiseren van een testronde van de cursus met vertegenwoordigers van de doelgroep.
• Ontwikkelen van een evaluatie-instrument om de  taal- en communicatieve vaardigheden 

van de verpleegkundigen na het volgen van training te kunnen meten
• Workshops samen met taalaanbidders om de methodiek en de cursus te demonteren en 

te bespreken.
• Seminars organiseren om de E-learning cursus en de eerste uitkomsten van proeven te 

presenteren.

 Het project loopt van 1 september 2016 tot 30 September 2018.
 Neem voor meer informatie over het project contact op met:
 Pressure Line, Svetlana Raskov, svetlana@pressurline.nl
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