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Dit handboek is in eerste instantie ontworpen ter ondersteuning van de opleiding en beoordeling van het
niveau 3 Diploma in paraveterinaire ondersteuning van de RCVS en is een passende hulp om zowel
nieuwe als ervaren klinische coaches te ondersteunen.
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Clinical coach trainingspakket
Wat is een ‘clinical coach’?
i.

"Clinical coach" is een term gebruikt om de rol te beschrijven van dierenartsen of
dierverpleegkundigen die student-verpleegkundigen trainen, begeleiden en ondersteunen terwijl ze
ervaring, en praktische basisvaardigheden in een diergeneeskundige praktijk leren. Hoewel de
studenten leren van wat ze zien en wat ze doen in de praktijk, moet deze ervaring worden
gestructureerd en onder toezicht staan om effectief te zijn. Hiervoor dient men de student te kennen
en moet men een bewuste inspanning leveren, om de waardevolle praktische opleiding te plannen
die uw praktijk te bieden heeft.

ii.

Als zijnde kundig voor plannen en organiseren, moeten klinische coaches ook kunnen erkennen
bevoegdheid en oordeel over studentenuitvoering. Dit betekent dat je moet ervaren, competente en
vertrouwen in uw eigen kennis en vaardigheden en kunnen uw leerlingen beste veterinaire
verpleegkundige praktijk aantonen.

iii.

een klinische coach wordt een zeer lonende ervaring kunnen zijn. De mentoring vaardigheden die u
door middel van deze opleidingspakket ontwikkelen zal zal helpen u te bevorderen, motiveren en
uw student rekken. Dit, op zijn beurt zal maximaliseren hun kansen om te leren, vooruitgang en
bereiken hun doel van kwalificatie.

Over dit handboek
iv.

Dit handboek is een hulpmiddel om iedereen die betrokken is bij de opleiding en toezicht van de
paraveterinair student voor te bereiden op hun ervaring in een veterinaire praktijk. De begeleiding
en activiteiten zal u helpen uw ontwikkeling van vaardigheden nodig zijn om een effectieve en
ondersteunende klinische coach te zijn.

v.

Dit handboek kan worden gebruikt door zowel nieuwe als ervaren coaches. Het maakt gebruik van
een stapsgewijze aanpak om u begrijpen uw rol, samen met de behoeften van de student te helpen.
Op zal steun u verrichten uw coaching rol zo doelmatig en efficiënt, zodat u de vertrouwen, kennis
en technieken moet u ter ondersteuning van uw student gevoelig en effectief.
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1.

Een overzicht van het klinische onderwijs

Definitie van een Klinische Coach: "Verbetering van het leren en de ontwikkeling van klinische praktische
vaardigheden en kennis voor paraveterinairen"
1.1 Onderwijs voor paraveterinairen omvat een combinatie van op college en praktijk gebaseerd onderwijs
en leren. Dit wordt bereikt door werk-gebaseerde klinische stages, waar studenten onder toezicht leren
en de praktijk in een veterinaire omgeving verrichten. Of studenten werknemer (leerling-stijl) in een
praktijk zijn of op korte posities geregeld via hun school zijn, is een klinische coach betrokken bij het
opleiden van hen, en toezicht op en de beoordeling van hun vooruitgang.

Clinical coach
1.2 De klinische coach is verantwoordelijk voor de opleiding en de beoordeling van de studenten "day one"
essentiële klinische vaardigheden. Als klinische coach bent u de verantwoordelijk voor een bepaald deel
van het klinisch onderwijsproces.
1.3 Als klinische coach bent u verantwoordelijk voor de invoering van de student aan de kwalificatie en de
praktijk van uw opleiding. U zult de studenten moeten helpen met hun planning om de praktische
aspecten van de kwalificatie te bereiken door tutorials, matchen van vaardigheden (zie bijlage A),
coaching, begeleiding en ondersteuning tijdens de gehele duur van de stage.
1.4 De rol van de klinische coach is het leren en het ontwikkelen om zo de geavanceerde klinische
praktische vaardigheden van paraveterinairen te verbeteren. Het gaat om een relatie tussen individuen
door analyse van en communicatie begrepen doelstellingen en motiveren van anderen. Klinische
coaching verbetert leren door middel van een krachtige en coherente partnerschap tussen de student,
hun praktijk context en academische reis.

Student
1.5 Een student is iedere persoon die studeert en zorgvuldig onderzoekt. Het patroon, de duur en het aantal
klinische stages hangt af van het ontwerp van de student school of universiteitsprogramma. Afhankelijk
van de opzet van het programma, verdient uw student onderwijs dat nauwkeurig overeenkomt met beste
klinische paraveterinaire praktijk, waardoor hij/zijn zich kan voorbereiden op de voor hun uiteindelijke
verantwoordelijkheden als gekwalificeerde paraveterinair.
Activiteit 1.1:
Besteed ongeveer 10 minutes aan het overdenken van
bovenstaande definities en reflecteer op het volgende:
Denk terug aan de (werk)-stageplaats die je had als een pre-geregistreerde student, het
(de) type(n) van de plaatsing en de duur
Type stage:
Duur/lengte van de stage:
Als de stages veel verschilde in lengte/duur, wat waren de relatieve voordelen en nadelen

Voordelen:
Nadelen:
Vertegenwoordigt een typische stageplaats van vandaag de dag die van jou als student?
Zo niet, welke factoren zijn verantwoordelijk voor deze veranderingen
Opmerkingen:
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2.

Onderzoek naar de rol van een “clinical coach”

2.1

De rol van een klinische coach wordt vaak gezien met een nogal smalle focus waarbij slechts toezicht
wordt gehouden op de student.

2.2

Het doel van dit hoofdstuk is u de complexe rol van de klinische coach te laten verkennen en aspecten
van goede praktijk aan te moedigen. De term "klinische coach" is in hoofdstuk 1 al gedefinieerd en
moet nu met meer diepgang worden overwogen.

Activiteit 2.1:

Besteed niet langer dan 10 minuten aan deze activiteit.
Hieronder is een lijst van vaardigheden en kwaliteiten die kunnen worden toegeschreven aan
een klinische coach. Rang de kwaliteiten in elke sectie in termen van belang. Bijvoorbeeld, is in
"onderwijs gedrag" als je het gevoel dat "doeltreffende leerervaringen plannen" de meest
belangrijke kwaliteit, nummer 1 tegen. Als u denkt dat "bieden unieke leerervaringen" is het
volgende belangrijke, put nummer 2 tegen, en dus op.
Communicatie











Maakt zichzelf begrepen
Voorziet in bruikbare feedback
Is een actieve luisteraar
Geeft positieve feedback op prestaties
Communiceert op een niet-bedreigende manier
Onthult open en eerlijk de perceptie van de student
Geeft tijdig feedback
Bediscussieert op een open wijze onderwerpen met de student
Onderwijst op een interacteive wijze; moedigt discussie aan
Geeft prive feedback

Interpersoonlijke relaties







Zorgt voor een omgeving waarin de student zich comfortabel voelt
Zorgt voor passende ondersteuning bij zorgen, frustratie en angst die de student heeft
Voelt mee met de student
Demonstreert een oprechte bezorgdheid voor patienten
Introduceert de student bij anderen als een professional
Verwijst op een positieve wijze naar de student als persoon

Professionele vaardigheden

Laat professioneel gedrag zien als lid van het veterinaire team
Heeft een systematische benadering tot probleem oplossing
Laat zien dat ‘nursing’ een eigen plaats heeft als onderdeel in het totaal van
patiëntenzorg

Fungeert als een passend rolmodel

Managet de eigen tijd op een goede wijze

Toont leiderschap onder collega




Onerwijzend gedragingen


















Geeft de student progressief en geschikte zelfstandigheid
Is beschikbaar voor de student
Maakt van de formele evaluatie een constructief proces
Maakt een effectieve leerervaring van situaties die zich voordoen
Plant effectieve leereveraringen
Vraagt/coaches op een manier die de student helpt om te leren
Benoemt de tekortkomingen in de prestaties van de student
Voorziet in unieke leerervaringen
Laat de relatie tussen academische kennise en klinische praktijk zien
Is accuraat in documenteren van de student evaluatie
Helpt de student om specifieke onderweropen voor de klinische ervaring te definiëren
Observeert de uitvoering op een discrete wijze
Plant regelmatig overleg met de student
Plant leerervaringen voordat de student arriveert
Managet de tijd van de student op een goede wijze
Documenteert de student-evaluatie tijdig
Wordt gezien als een consistente uitbreiding van het academisch programma
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2.3

Laten we de resultaten verder onderzoeken:

Figuurr 2.1 Dimensies
es van de rol van de klinissche coach

De
e clinical coach als
a onderwijzer
2.4

Dit houdt in het plannen van leerervaring
leerervaringen en configureren van realistische en meetbare
doelstellingen voor uw student. Om te plannen met uw student moet u een goed begrip van hun
huidige niveau van kennis, inzicht en vaardigheden hebben.
hebben

2.5

Dreyfus (1980) heeft voorgesteld dat om een vaardigheid te verkrijgen,
verkrijgen, een student door vijf niveaus
van bekwaamheid inzake het gebruik gaat: beginner, geavanceerde beginner, competent, bedreven
en expert. Deze verschillende niveaus wijzigingen in drie algemene aspecten van de geschoolde
prestaties:





bewegingen uit
uit na te denken over wat hij/zij aan het toepassen van zijn/haar eigen ervaringen
q heeft gelezen begint te voelen van de vele verschillende aspecten van een situatie (veterinaire
verzorging en de taken die nodig zijn om het adres) te maken en om te zien deze als een
samenhangend geheel
vordert van een vrijstaand waarnemer aangaan met de rol en praktisch deel te nemen:
nemen
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- Onervaren
- Weinig begrip

- Enig begrip van
principes
- Enige ervaring
ervar

- Acceptabele
uitvoering

- Goed begrip

- Gebaseerd op
enorme ervaring

competenti 1
Figuurr 2.2 Fases in klinische competentie
2.6

Fase 1: Beginner - Beginners hebben geen ervaring met de situaties die zij moeten uitvoeren.
Beginners worden onderwezen met regels om hen met de uitvoering
uitvoeri te helpen. De regels verwijzen
naar een specifiek geval/situatie. Veel beginners hebben geen ' levensvaardigheden' en volgen regels
gegeven.
gegeven..
"Vert
Vertel
el me gewoon wat ik moet doen en ik doe het."
het

2.7

Fase 2: Geavanceerde Beginner - zijn geavanceerde beginners degenen die betrokken zijn geweest
bij of vaardigheden uitgelegd aan hen door een mentor met eerdere zaken hebben gehad en de
basisvoorwaarden voor een vaardigheid kan begrijpen. De beginselen zijn gebaseerd op de ervaring
die is opgedaan.

2.8

Fase 3: Bevoegde - de bevoegde verpleegster in de baan voor twee of drie jaar heeft gewerkt en in
soortgelijke gevallen betrokken is geweest. De bevoegde verpleegster is zich bewust van de
resultaten van zijn of haar acties en is bewust van situaties. De bevoegde verpleegster mist de
snelheid en flexibiliteit van de bedreven verpleegster en heeft nog geen voldoende ervaring te
erkennen van een situatie met betrekking tot een totaalbeeld.
totaalbeeld

2.9

Fase 4: Bedreven - de bedreven verpleegster Zie/begrijp situaties als geheel en heeft ervaring
opgedaan en begrijpt wat te verwachten. De bedreven verpleegster begrijpt hoe kunnen plannen
moeten worden gewijzigd om het beste resultaat te bereiken. Deze verpleegkundigen kunnen
nadenken over hun prestaties en uitvoering van toekomstige
toekomstige planning.
planning

2.10

Fase 5: De Expert - de deskundige paraveterinair begrijpt situaties en passende maatregelen worden
geïmplementeerd. Deze paraveterinairen hebben een enorme ervaring en analyseren en stellen
prioriteit
prioriteiten.
Hun prestaties zijn zeer bekwaam.
bekwaam

1

Benner, P. (1984). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park:
Addison-Wesley,
Wesley, pp. 13-34.]
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Activiteit 2.2:
Denk aan uw ervaringsgebieden op het gebied van verzorging in relatie tot het “Dossier of
Competences”. Waardeer uw ervaringen op een “expertise schaal” van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor
“beginner” en 5 voor “expert” in relatie tot de beschrijvingen:
Nummer
eenheid
EC1
EC2

EC3
EC4

EC5
EC6
EC7
EC8
EC9

EC10

EC11

EC12
EC13

Ondertitel

Beginner

Gevorderde
beginner

Competent

Ervaren

Expert

Bewaken en handhaven
gezondheid en veiligheid
Ontwikkelen persoonlijke
prestaties en
onderhouden werkrelaties
Uitvoeren veterinaire
receptiewerkzaamheden
Managen van klinische
omgeving voor
procedures en onderzoek
Leveren van
spoedeisende eerste hulp
Voorzien in en toepassen
van veterinaire zorg
Ondersteunen klanten bij
de dierverzorging
Uitvoeren diagnostische
laboratorium onderzoek
Voorbereiden voor
diagnostische technieken
en toepassen röntgen op
dieren
Voorbereiden op
veterinaire chirurgische
procedures
Assisteren van chirurg
tijdens chirurgische
ingreep
Assisteren tijdens de
anesthesie van dieren
Bereiden en toedienen
medicatie

De clinical coach als communicator
2.11

Het is essentieel dat klinische coaches uitstekende communicatie- en bijbehorende interpersoonlijke
vaardigheden hebben. Bij de planning van de levering en evaluatie van patiëntenzorg moet u met
studenten deelnemen aan een constructieve en ondersteunende manier. Op zijn beurt zal dit helpen
uw student worden gestimuleerd en aangemoedigd om bij te dragen en te voelen dat hun bijdrage
gewaardeerd wordt.

De clinical coach als een assessor
2.12

In uw rol van u zal worden verwacht om deel te nemen bij de beoordeling van studenten door
voortdurend onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van hun praktische vaardigheden. Dit houdt
aan essentiële klinische vaardigheden te tonen en de studenten kwaliteiten tegen verwachte klinische
prestaties beoordelen.

De clinical coach als pastor
2.13

Voor uw student, kunt u mogelijk de enige persoon binnen de werkomgeving zijn met wie ze in eerste
instantie betrokkenheid hebben. Dit betekent u kan worden beschouwd als een vriend of een
vertrouweling en u moet als zodanig wellicht academische en/of persoonlijke ondersteuning op
verschillende tijdstippen tijdens hun opleiding bieden. Op bepaald momenten kunt u vinden dat er een
conflict tussen dit en andere aspecten van uw rol is.
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2.14

Het is belangrijk om te erkennen dat advies een specialist vaardigheid is, en voor meer complexe
problemen het wellicht nodig is advies te vragen van de school van uw student of een professionele
adviseur, indien nodig. In een dergelijke situatie is het vermeldenswaard dat scholen en universiteiten
normaal gesproken professionele begeleiding bieden voor zowel fulltime en parttime studenten.

De clinical coach als een professional
2.15

Als een gekwalificeerde dierenarts of paraveterinair bent u al verplicht professionele gedragsregels en
normen voor goede praktijkvoering toepassen op uw werk. U bent ook een belangrijk rolmodel voor
uw studenten. Leren van een goed voorbeeld is een van de belangrijkste aspecten van het
overgangsproces van student tot bevoegde en vol vertrouwen gekwalificeerde paraveterinair.

2.16

U moet altijd uw eigen professionele praktijk herevalueren en streven naar verbetering, waarmee u de
waarde van de reflectieve praktijk toont aan de student, en aldus een versterking van uw status als
een rolmodel.
Activiteit 2.3:
Stel u voor dat u zich voorbereidt voor uw eerste ervaring als clinical coach. Evalueer uw persoonlijke
kwaliteiten die u wil meenemen naar deze nieuwe situatie en benoem gedragingen die u voor uzelf zou
willen verbeteren.
Kwaliteiten:
Gedragingen:

2.17

Als klinisch coach moet u gemotiveerd, doelgericht, zelfverzekerd zijn en de situatie onder controle
hebben in combinatie met goede visualisatie, planning en streefcijfers.

Waarom falen coaches?
2.18

Binnen de diergeneeskundige praktijk zijn er vele factoren die buiten onze invloedssfeer liggen, maar
die van invloed kunnen zijn op de rol van klinische coach:
 Gebrek aan zelfvertrouwen in uw eigen kunnen
 Zorgen over de tijd
 Waardering over eigen vaardigheden, maar onzeker over hoe deze te onderwijzen
 Verkeerde persoon voor deze rol
 Onverenigbaarheid student/coach
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3.

Theorieën over leren

De Ervaring-Leren
Ervaring ren Cyclus:
Het helpt om de
e zin van het leerproces te zien door het te visualiseren als een diagram of een model.
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld:

Figuurr 3.1 leer-cyclus
us gebaseerd
ge
d op
o Kolb2
3.1.

Dit model suggereert dat er vier fasen die volgen op van elkaar te leren: doen (1) wordt gevolgd door
reflectie (2) op die ervaring op een persoonlijke basis. Dit kan dan worden gevolgd door het
beschrijven van de ervaring, of de toepassing van kennis op het (leren
(leren uit ervaring
ervaring, 3),, en dus om te
denken aan manieren om te zetten in de praktijk wat is geleerd (4) op zijn beurt leidt tot de
volgende cyclus van leren

3.2.

De meest directe toepassing van dit model is om ervoor te zorgen dat onderwijs en begeleiding van
activiteiten de volledige waarde aan elke fase van het proces geven. Dit kan betekenen dat een
belangrijke taak voor u, voor uw student ronde de cyclus, vragen ter reflectie en conceptualisatie
"chase" zal zijn.
zijn.

3.3.

Zowel u en uw leerlingen moeten begrijpen van de processen en de kenmerken die gekoppeld aan
succesvolle leren zijn. Als partners en deelnemers aan het leerproces, zal u vervolgens worden
uitgerust om te voldoen aan de respectieve rollen.
rollen

3.4.

Studenten leren op verschillende manieren: een benadering die is geschikt voor een student goed kan
worden ongepast voor een ander. Er zijn verschillende theorieën over hoe mensen leren. Echter ze
allemaal betrekking op drie hoofdaspecten van hoe mensen bestuderen: informatie waarnemen,
informatie samen met organiseren en presenteren van informatie bewerken.
bewerken.

3.5.

Als u, als een klinische coach, begrijpt dat studenten verschillende hebben stijlen en strategieën en
motivatie om te leren sterk tussen individuen variëren kan, dan onderwijs effectiever is en leren wordt
versterkt leren.
leren

3.6.

We hebben allemaal leerstijlen die passen bij ons als individuen. Zij hebben betrekking op de manier
waarop wij studie alsmede over de manier waarop die we denken benaderen. Leerstijlen zijn
gerelateerd aan persoonlijkheid en hebben niets te maken met intelligentie. In de klinische setting
waar onderwijs op een individuele basis plaatsvindt, werken u en de student zeer nauw
nauw..

2

Kolb D (1984) Experiential Learning: Experience as the source of learning and development
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Ervaring-Leer Stijlen
3.7.

Honey & Mumford (1986)3 ontwikkelden hun leerstijlen systeem, daarbij verwijzend naar termen als
“activist”, “reflector”, theorist” and “pragmatist” (respectievelijk de vier sleutel fases of leerstappen
vertegenwoordigend).

Pragmatist houdt
ervan ‘gooi’ te doen
naar dingen om te
kijken of het werkt

Theorist wil de
onderliggende redenen,
concepten en relaties
begrijpen

4 Put in to
practice what
you have
learned

3 Learn from
experience

1 Have
experience
(doing)

2 Reflect on
experience

Activist heeft
voorkeur voor doen
en ervaren

Reflector
observeert en
reflecteert

Figuur 3.2 Honey en Mumford typologie van lerenden
Activiteit 3.1:
Lees de onderstaande beschrijving van Honey & Mumford’s leerstijlen en bepaal in welke
categorie u zichzelf zou plaatsen. Als u op dit moment een student begeleidt, vraag hem/haar
hetzelfde te doen.
Coach:
Student:

3

Honey P & Mumford A(1986) Learning styles helpers guide
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Activisten:
- betrekt zichzelf volledig in nieuwe ervaringen, zonder vooroordelen
- geniet van het hier en nu, vindt het prettig de ervaringen onmiddellijk te ondergaan
- open-minded, niet sceptisch
- enthousiast over alles wat nieuw is
- dash in where angels fear to tread
- like brainstorming problems
- raakt verveeld bij implementatie en lange termijn oplossingen
- gregarious, bemoeit zichzelf met anderen
- centreert alle actieviteiten rondom henzelf
Reflectors:
- houdt ervan enige afstand te houden en ponder experiences, bedachtzaam
- observeert vanuit vele verschillende perspectieven
- verzamelt data, overweegt voordat er conclusies worden getrokken
- voorzichtig, laat geen steen onomgekeerd
- geeft de voorkeur aan om op de achtergrond te blijven tijdens bijeenkomsten en
discussies
- geniet van het observeren van mensen in actie
- luistert naar anderen
- adopt a low profile
- heft een licht afstandelijke, tolerante, unruffled houding
Theoreticus:
- integreert observaties met complexe, logische theorieën
- doordenkt problemen stap voor stap
- voegt verschillende feiten samen tot een geheel met cohesie
- neigt ernaar een perfectionist te zijn
- houdt van analyseren
- heeft de neiging zich oncomfortabel te voelen bij subjectieve beoordelingen
- tend to be detached, analytical and rational
Pragmaticus:
- probeert graag ideeën, theorieën en technieken uit
- positively search out new ideas
- houdt van experimenteren
- houdt ervan om met dingen door te gaan en snel te handelen
- heeft de neiging ongeduldig te zijn bij lange open eind discussies
- in essentie practisch, houdt van praktische beslissingen
- reageert op problemen en mogelijkheden als een uitdaging
Practisch leren
3.8. De leer van een praktische vaardigheid is een oefening zowel bij het doorgeven van een nieuwe
vaardigheid te uw student en als een gelegenheid voor discussie op en rond het onderwerp in kwestie.
Tijd is vaak beperkt en daarom is het passend om te verzekeren dat een adequate kennisbasis is
gecoverd voorafgaand aan de zitting bijvoorbeeld anatomie van de regio in de chirurgie
3.9.

De drie fundamentele elementen van een praktische training:
 Voorbereiding
 Procedure
 Samenvatting

Activiteit 3.2:
Demonstratie van een praktische vaardigheid.
Hyperlink naar video......
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3.10. Alle praktische vaardigheden zijn samengesteld uit een reeks afzonderlijke stappen beschreven als
check-lists, detaillering precies welke actie is vereist voor het voltooien van de vaardigheid.
Activiteit 3.3:
Terugdenkend aan de vaardigheid die in activiteit 3.2 is gedemonstreerd, schrijf alle individuele
stappen op die nodig zijn deze vaardigheid volledig uit te voeren.
Number

Specific step

3.11. Jarenlang zijn leerlingen klinische vaardigheden geleerd door het beginsel van 'één zien, één
uitvoeren, één leren'. Er zijn echter enkele innoverende kenmerken van dit model.
3.12. Peyton (1998)4, een algemeen chirurg beschrijft een uitstekend en op grote schaal aanbevolen model
voor het aanleren van vaardigheden, bekend als de 'vier fases aanpak’.
Fase 1
Demonstratie van vaardigheid op normale snelheid met weinig of geen uitleg
Fase 2
Herhaling van de vaardigheid met volledige uitleg, bevordering van de student om vragen te stellen
Fase 3
Demonstratie van de vaardigheid weer, met de leerling uit te leggen elke stap en de leraar vragen en
waar nodig te corrigeren.
Deze stap kan behoeven te worden herhaald meerdere malen
Fase 4
Leerling voert vaardigheid onder nauw toezicht met een beschrijving van elke stap voordat u het
uitvoert

4

Peyton JWR (1998) Teaching and Learning in Medical Practice. Manticore Europe, Rickmansworth
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Activiteit 3.4:
Gebruikmakend van bovenstaande methode, leer een nieuwe vaardigheid aan een student of
collega. Vermeld in de tabel hieronder de aangeleerde activiteit, beschrijf de individuele stappen
die uitgevoerd zijn en evalueer hoe de student/college heeft gepresteerd.
Activiteit/
Geleerde
vaardigheid
Betrokken stappen

Evaluatie van de
uitvoering

Student competent
Ja of Nee

3.13. Kwesties om te overwegen bij het plannen van de opleidingsbehoeften voor uw student, om ervoor te
zorgen uw aanpak van de opleidingsbehoeften van hun passende en effectieve, omvatten.
 Mate van ervaring paraveterinair student
 Best practice versus huidige praktijk
 Gebruik van modellen, mannequins, rollenspel en professionele discussie
 Time allocate and practice support
 Continue ontwikkeling professionaliteit
3.14. Bewustzijn competentie model.
 Onbewust onbekwaam – Novice/beginner
 Bewust onbekwaam – Gevorderde beginner
 Bewust bekwaam/competent – Nieuw gekwalificeerde paraveterinair
 Onbewust bekwaam – Ervaren paraveterinair
 Expert – Ervaren paraveterinair die zich voortdurend professioneel ontwikkelt
 Zelfverzekerd incompetent – Ervaren paraveterinair die niet in staat is best practice toe te
passen

Unconsciously
Incompetent

Consciously
Incompetent

Consciously
Competent

Unconsciously
Competent

3.15. Het wordt verwacht dat de klinische coach, door middel van voortdurende professionele ontwikkeling,
valuta van beste praktijken onderhoudt en daarom geacht wordt Expert te zijn.
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4.

Raamwerk Coaching model

4.1

Er zijn verschillende effectieve coaching modellen kunt u de structuur van uw coaching sessies die u
begeleiden uw student door middel van een logische volgorde hebben, krijgen de meeste van de
sessie en help die je verblijf op de rails zal helpen.

4.2

Coaching modellen help een kader te bieden voor een sessie, helpt het om een zinvolle gesprek met
een gedefinieerde resultaat in plaats van gewoon een praatje met geen duidelijk doel. Verschillende
modellen bieden alternatieve perspectieven wordt gevraagd verschillende vragen om te helpen uw
student in een verscheidenheid van manieren.

4.3

Waarschijnlijk is de meest bekende en gebruikte model het groeien coaching model. Dit eenvoudige
model helpt u als een coach nemen uw student van doel het plaatsen aan het begin van de zitting
door te verkennen waar ze nu zijn met betrekking tot die doelstellingen en de mogelijke opties die ze
hebben om ze te gaan samen met specifieke acties instellen.

“Groei” model:
4.4

De tutorial session moet werken via elk onderdeel van het proces van het groeien. Dit zal helpen uw
student identificeren carrièredoeleinden en opties te bewegen naar hun doel en, nog belangrijker, om
te bespreken wat wellicht wijzigen om dat doel te bereiken

GROW model of mentoring

GOALS

REALITY

OPTIONS

WRAP UP

Source: http://www.hr.unsw.edu.ac/osds/pdfdocs/GROW
DOELEN:
4.5
Doelen, schrijf ze op, en vaststellen wat is vereist van de zitting
a. wat wil je student uit de tutorial session bereiken?
b. Wat zijn de specifieke doelen die uw student wil bereiken?
c. wat wenst de student te bereiken door middel van dit doel?
d. Wat zou dit doel nog meer zinvoller maken?
e. Wie anders moet weten over uw student doel?
f. Hoe zullen deze mensen op de hoogte worden?
Realisatie:
4.6
Uitnodigen zelfbeoordeling (wat er gebeurt, wanneer dit gebeurt, doet welk effect het hebben?
a. Wat is uw student van het bereiken van dit doel in het verleden gestopt?
b. weet uw student iemand anders die heeft dit specifieke doel bereikt?
c. wat kan uw student leren van deze mensen?

Opties:
4.7
Brainstormen opties, vraag uw student niet vertellen, machtigen en zorgen van keuze
a. wat kan de student als een eerste stap doen?
b. wat er zou gebeuren als uw student deed niets?
c. wat heeft gewerkt voor uw student in het verleden?
d. Hoe kon uw student doen meer van wat werkt voor hen?
e. Wie kunt uw student ondersteunen in het maken van deze verandering?
Wrap-up:
4.8
Identificeren specifieke stappen en eventuele obstakels. Schrijf een actieplan
a. waar past dit doel in uw persoonlijke prioriteiten van studenten?
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b. welke obstakels verwacht je student aan te treffen?
c. Hoe zal deze hindernissen worden overwonnen?
d. Hoe kunt u, de klinische coach helpen uw student in vooruit te komen?
4.9

Proberen te stimuleren uw student om u feedback op eventuele acties als gevolg van uw advies en
begeleiding.

Activiteit 4.1:
Besteed 20 minuten aan deze activiteit
Bespreek met uw student een specifiek persoonlijk doel, gebruikmakend van het beschreven GROW
Model en wat hij/zij moet veranderen om dit doel te kunnen bereiken. Met deze activiteit moet u uw
student ondersteunen in het vaststellen van realistische doelen en het eens zijn over de te gebruiken
toetsmethodes om te meten wat de voortgang is en wanneer het doel is bereikt.

Wat was het persoonlijke doel?
Hoe wordt dit doel bereikt?
Wat moet er veranderen om dit
doel te kunnen bereiken?
Welke ondersteuning is nodig
om dit doel te bereiken?

Evalueer hieronder hoe succesvol deze activiteit is geweest:

4.10

Een ander model is het "OSKAR" coaching model. Een krachtig kader om te helpen uw coaching
sessies focus op oplossingen voor problemen is die afkomstig zijn uit een oplossingen-/
leveranciersgerichte methode de OSKAR model.

“OSKAR” Model
4.11

OSKAR is een acroniem, staan voor resultaat, schalen, Know How, Affirm en actie Review. Wanneer
OSKAR als een proces wordt gebruikt, beginnen we met "resultaat". Dit is het deel van het gesprek
waarin de klinische coach ontdekt wat de student wil::

4.12 Uitkomsten ( Outcome):
a. Wat is het doel van de coaching?
b. Wat wilt u bereiken vandaag?
c. Wat wilt u bereiken op de lange termijn?
d. Hoe weet je dat deze coaching zinvol is geweest voor u?
4.13 Inschaling (Scaling):
a. Gebruik de Benner stadia van klinische competentie, waar u jezelf vandaag zetten zou?
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b. Hoe heb je deze fase bereikt?
c. Hoe weet je wanneer je de volgende fase hebben bereikt?
4.14 Know-how en bronnen:
a. wat factoren help die u beter op deze schaal presteren?
b. Wanneer het resultaat al gebeurt voor u - zelfs een klein beetje?
c. wat deed u als u wilt maken dat gebeuren? Hoe heb je dat gedaan?
d. wat deed u anders?
4.15

Bevestigen en actie( Affirm and action):
a. Wat gaat allemaal al goed?
b. Wat is de volgende kleine stap? Wat zou je persoonlijk onmiddellijk willen doen?

4.16 Review:
a. Wat gaat beter?
b. Wat heb je gedaan om deze verandering te laten gebeuren?
c. Welke effecten hebben deze veranderingen gehad?
4.17

In het kort vragen de klinische coach een gevoel van mogelijkheid en capaciteit te creëren.

4.18

In het proces van OSKAR, is een goede tijd om te reflecteren ervaringen en kwaliteiten terug naar de
student onmiddellijk alvorens vragen welke maatregelen ze kunnen nemen om dichter bij hun
resultaten. Hoorzitting over relevante, succesvolle ervaringen en vindingrijk kwaliteiten lijkt zo goed
een preparaat als ieder ander voor het selecteren van een nuttige volgende stap. Dus de coach geeft
een samenvatting van wat heeft indruk op hen tot nu toe, dan verzoekt de student om een kleine actie
te selecteren. Dit is iets voor de student te doen persoonlijk, en wordt meestal uitgedrukt als iets wat
die zij zouden kunnen doen om hen een punt de schaal.

4.19

De keuze van de volgende stap is met de student, niet met de coach, hoewel de coach een invloed op
de keuze hebben zal. Zodra de student heeft een duidelijk gevoel van wat ze willen doen (of kijken uit
voor), is het belangrijkste doel van de coaching sessie bereikt.
Activiteit 4.2:
Besteed ongeveer 20 minuten aan deze activiteit.
Bespreek met uw student een specifiek probleem dat er voor zorgt dat zijn doel niet wordt bereikt,
gebruik makend van het beschreven OSCAR Model en help met het vinden van een passende
oplossing voor het vastgestelde probleem. Bij deze activiteit wordt van u verwacht dat u uw student
ondersteunt bij het vinden van oplossingen en acties die daarbij horen om voortgang en het bereiken
van het doel te continueren.
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5.

Feedback

5.1.

Feedback is een essentieel onderdeel van onderwijs en opleiding. Het helpt studenten om te
maximaliseren hun potentieel in de verschillende stadia van hun opleiding, hun bewust te maken van
de sterke en gebieden voor verbetering.

5.2.

Iedereen graag weten precies waar ze staan in relatie tot hun eigen succes en falen. Terug naar uw
student voeding is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze weten waar en waarom ze competentie
bereikt hebben en waarom ze niet hebben.

5.3.

Als u geen feedback geeft, wat heeft uw student dan te winnen, of zelfs maar aan te nemen?

Activiteit 5.1:
Beantwoord de volgende vragen over het aanleren van vaardigheden (activiteit 3.4) die u hebt
ondernomen met uw student:

Welke feedback gaf u aan de student, als u al
feedback hebt gegeven?
Maak een lijstje van wat goed ging en wat niet
goed ging?
Hoe en waar was de feedback gegeven?

Welke aspecten van het feedback geven kunt u
verbeteren?

5.4.

Feedback is belangrijk voor de op lopende ontwikkeling van studenten in veterinaire instellingen. Vele
klinische situaties betrekken integratie van kennis, vaardigheden en gedrag in complexe en vaak
stressvol omgevingen met tijdsdruk op zowel de klinische coach en de student. Feedback is van
essentieel belang voor de ontwikkeling van de studenten bevoegdheid en vertrouwen in alle stadia
van hun veterinaire nursing carrière.

5.5.

Of u formele of informele feedback geven zijn, zijn er een aantal fundamentele principes in gedachten
te houden:
a. Geef feedback zo snel na de gebeurtenis mogelijk
b. focus op het positieve
c. feedback moet worden gegeven particulier waar mogelijk, negatieve met name meer
feedback
d. blijf in het “hier en nu”, breng geen oude of eerdere fouten ter sprake, tenzij dit is om een
patroon te verduidelijken
e. Richt op gedrag dat kan worden veranderd, niet op de persoonlijke trekjes van iemand
f. Bespreek en beschrijf specifieke gedragingen, geef hierbij waar mogelijk voorbeelden en
evalureer of doe geen aannames over motieven.
g. Gebruik “ik” en deel jouw ervaring van het gedrag (“toen je zei…, dacht ik dat je … deed”)
h. Bij het geven van negatieve feedback, kom met suggesties voor alternatief gedrag
i. feedback is voor de ontvanger, niet voor de gever – wees gevoelig over de impact die de
boodschap kan hebben
j. moedig reflectie aan, stel open vragen
k. wees duidelijk waar u feedback over geeft en koppel dit aan de totale professionele
ontwikkeling van de student en het beoogde leren
l. overdaad schaadt – benoem twee of drie sleutelboodschappen die u aan het eind samenvat
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5.6.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw feedback wordt uitgelijnd met de klinische activiteiten die
de student met bezighoudt zich. Geven van feedback kan worden gezien als onderdeel van de
ervaringsleren. Zoals besproken in hoofdstuk 3, voorgesteld Kolb (1984) dat leren gebeurt in een
circulaire mode, dat leren is ervaringsgerichte (leren door te doen), en dat ideeën gevormd en bewerkt
door te doen. Deze ideeën ten grondslag liggen aan het idee van de "reflective practitioner" en de
verschuiving van "beginner tot expert", die deel van professionele ontwikkeling uitmaakt.

5.7.

Negatieve feedback moet specifiek en niet-veroordelend zijn, eventueel met een suggestie "heb je
nagedacht over het naderen van de patiënt op een zodanige wijze...". Richt op enkele van de
positieve aspecten voor de gebieden voor verbetering. "je pakte de meeste van de belangrijkste
punten in de geschiedenis, met inbegrip van x en y, maar u hebt niet gevraagd over z...". Vermijd het
geven van negatieve feedback in het bijzijn van anderen.

5.8.

Houd de dialoog gaande met open vragen: "Hoe denk je dat ging?", die kan worden gevolgd door
meer indringende vragen.

Activiteit 5.2:
Terugkijkend op activiteit 3.4, maak de ‘balanced feedback strategy’ compleet (see
Annex B)
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6.

Samenvatting

6.1.

Na afloop van dit werkpakket, heeft men nu al de hulpmiddelen die nodig zijn om te plannen,
ontwerpen, implementeren, beoordelen en evalueren van een leer ervaring van uw student.

6.2.

Het is belangrijk om te onthouden dat een goede klinische coach goed is georganiseerd, goed
communiceert, constructieve feedback biedt en studenten aanmoedigt na te denken over hun leren.

6.3.

Als klinische coach moet u ervoor zorgen dat u een goed inzicht hebt in waar uw student zijn huidige
capaciteiten liggen. Voltooiing van de vaardigheden die overeenkomen met (zie bijlage A) vorm zal
helpen om de sterke en zwakke punten van de student te identificeren , dit kan als basis dienen
waarop de student zich dient te concentreren op het leren en het opdoen van ervaring.

6.4.

Indien men het vier fase model om een practische ervaring te leren volgt, kan men zeker zijn dat alle
stappen van het clinical training en beooordelings model ( CTAR)gevolgd zijn en voltooid zijn.
(aangepast vanaf Peyton 1998)

Evaluatie

Demonstratie

Clinical coach
feedback

Observatie

Zelf
evaluatie

6.5.

Door op de goede tradities van werk-gerelateerd leren en het optimaal benutten van de mogelijkheden
om te leren door zaken die zich voordoen in uw dagelijkse praktijk, kunt u ervoor zorgen dat studenten
het werk leren door het werk te doen.

Activiteit 6.1:
Vul het vragenformulier voor de coach in (zie Annex C)
Gebruik uw bevindingen om uw coaching vaardigheden te verbeteren.
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7.

Annex A

SKILLS MATCH GRID

Naam kandidaat

Unit title

EC1

Bewaken en onderhouden gezondheid en veiligheid

EC2

Ontwikkelen persoonlijke prestaties en onderhouden werkrelaties

EC3

Uitvoeren dierverpleegkundige baliewerkzaamheden

EC4

Beheer van een klinische omgeving voor procedures en onderzoek

EC5

Verlenen van eerste hulp aan dieren

EC6

Verlenen en toepassen van verpleging

EC7

Ondersteunen klanten in het (ver)zorgen voor dieren

EC8

Uitvoeren laboratorium testen

EC9

Voorbereiden op diagnostische beeldtechnieken en toepassen rontgen

EC10

Voorbereiden op diergeneeskundige chirurgische procedures

EC11

Assisteren van de chirurg tijdens chirurgische ingrepen

EC12

Assisteren bij toedienen van anesthesie aan dieren

EC13

Bereiden en toedienen medicatie

Enrolment Number:
Hoe vaak doe ik deze
activiteit?

Hoe sterk ben ik in
deze vaardigheid?

Vaak


Sterk


Soms


Nooit


Gemi
ddeld


Zwak


Klaar voor
toetsing?
J/N
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8.

Annex B
Balanced Feedback Strategie

Denk aan een recente feedback sessie die u hebt geleid. Score uw feedback aanpak door de markering op
elke schaal waar je denkt dat je bent. Als u denkt dat heeft uw feedback aanpak het juiste evenwicht tussen
de twee factoren, cirkel het merk in het midden. Als u denkt dat uw feedback voldoet aan één einde of het
andere einde plaats is een merk waar je je voelt meest geschikt.
Het resultaat zal tonen waar u uw feedback focus en de gebieden meest in en uit evenwicht markeren.

Ik gaf teveel lof

Balans
-------------------------◊---------------------------- Ik was te negatief

Hoeveel tijd heb je besteed aan praten over wat ze ook vers gebieden die ze nodig hebben om te
verbeteren. Te veel nadruk op het negatieve kan schade veroorzaken aan moreel.

De werknemer domineerde te veel -------------------------◊---------------------------- Ik domineerde te veel
Hoeveel werknemer invoer u uitnodigen? De werknemer is het onwaarschijnlijk te nemen eigendom van
feedback als zij niet betrokken zijn

Mijn doel was de werknemer
-------------------------◊---------------------------- Mijn doel was het zelfbewustzijn
naar mogelijkheden laten kijken
van de werknemer te verhogen
om het gedrag aan te passen
Wat was het uiteindelijke doel?
Ik was te direct
-------------------------◊---------------------------- I was niet direct genoeg
Hoe directe was de feedback die u gaf? Ook direct en de werknemer voelt gecontroleerde, niet direct
genoeg en de werknemer kan verward voelen

Ik vertrouwde op de analyse -------------------------◊---------------------------- Ik vertrouwde op mijn eigen mening
om mijn punten te ondersteunen
Hoe objectief was de feedback? Wees eerlijk.

Ik was volledig op mijn gemak -------------------------◊---------------------------- I voelde me niet comfortabel
Hoe comfortabel was u met het geven van de feedback?
Hoe voelde u zich over de negatieve feedback?

Feedback was duidelijk
-------------------------◊---------------------------- Feedback was vaag
De werknemer moet weten hoe zij uitgevoerd heeft en wat ze nog moet bereiken
Gefocust

Follow-up linked

-------------------------◊---------------------------- Niet gefocust
Hoe gericht was de feedback? Sprak u over andere onderwerpen?

-------------------------◊---------------------------- Feedback in a vacuum
Hoe veel follow up zal er zijn na de feedback gesprekken?
Best practice is de feedback te koppelen aan latere
training/ontwikkeling/prestatie mijlpalen met periodieke
beoordelingen met toestemming van de werknemer
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9.

Annex C

Beantwoord de volgende vragen over waarom u volgens rating uw antwoorden als coach;
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Enigszins belangrijk
4. Niet belangrijk
5. Irrelevant
Reden om te coachen
Omdat mijn praktijk mij vroeg de rol van ‘clinical
coach’ op me te nemen
Te worden betrokken bij de opleiding van de
paraveterinair dierenartsassistent
Om zeggenschap te hebben
Om iets terug te geven aan het beroep
Ter verbetering van de prestaties van de student
paraveterinair dierenartsassistent
Om waardering te krijgen voor de prestaties van uw
studenten
Doorgeven van uw praktische vaardigheden
Doorgeven van uw technische kennis
Ervaring opdoen om een andere baan te kunnen
krijgen
Om uzelf te ontwikkelen
Evaluatie van coaching vaardigheden

Ik luister naar mijn student
Ik was tevreden met de prestatie van de student
Ik was goed voorbereid op de trainingssessie
Ik was positief
Ik gaf effectieve feedback
Ik behandel alle studenten gelijkwaardig
Ik vermijd valkuilen zoals een overdaad aan informatie
Ik bleef positief zelfs als de prestatie van de student slecht is
Ik verstrekte coaching signalen
De werkomgeving was veilig

Ratings (1-5)

nooit ----------------------------------- altijd
1
2
3
4
5
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