
 

 

 

  

 

Beroepsparticiperende 
stage leerjaar 2  

CU40028-2021, versie voor praktijk 

BACHELOR VERPLEEGKUNDE 
JANUARI 2022 

 



 
 
 

Beroepsparticiperende stage leerjaar 2  
14-01-2022, versie voor praktijk  1 

 

Beroepsparticiperende stage leerjaar 2 
CU40028-2021, VERSIE VOOR PRAKTIJK 

 
 
AUTEUR(s): KARIN SYSTERMANS 
OPLEIDING: BACHELOR VERPLEEGKUNDE 
DATUM: JANUARI 2022 
PLAATS: VLISSINGEN 
STATUS: DEFINITIEF 
 

  

Dit is een verkorte handleiding. Voor de leesbaarheid zijn daarom niet alle bijlagen toegevoegd. 
Uitgebreidere toelichting  is beschikbaar op Learn. Deze is voor studenten toegankelijk. De student 

kan deze met de werkbegeleider doorlopen. 

 



 
 
 

Beroepsparticiperende stage leerjaar 2  
14-01-2022, versie voor praktijk  2 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding 3 

Studiebelasting 5 
Begeleiding 5 

Leeruitkomsten 6 

Toetsing 7 

Tussentijds voortgangsgesprek 7 
Criteriumgericht interview 7 
Herkansing 9 

Stageactiviteiten 10 

Opdrachten 10 
Stap 1 Oriënteren 10 
Stap 2 Plannen 11 
Stap 3 Uitvoer van activiteiten 11 
Stap 4 Evalueren van zorg 11 

Bijlage 1 Toetsmatrijs Beroepsparticiperende stage leerjaar 2 0 

Bijlage 2 Tussentijds voortgangsadvies inclusief selfassessment 1 

Bijlage 3 Beoordelingsformulier CGI 6 

Bijlage 4 Opdrachtomschrijving Verpleegplan 10 

Bijlage 5 Opdrachtomschrijving Gezond gedrag bevorderen 15 

Literatuur 16 

 

 
 

  



 
 
 

Beroepsparticiperende stage leerjaar 2  
14-01-2022, versie voor praktijk  3 

 

INLEIDING 
Je hebt in de afgelopen cursussen een belangrijke basis gelegd voor deze 
beroepsparticperende stage in leerjaar 2 (CU40028). In deze cursus (thema 13 LUK 8) staat de 
rol van zorgverlener centraal. Het gaat over het verpleegkundig handelen waarbij je het 
klinisch redeneren en de inzet van EBP toepast. Je richt je op het versterken van 
zelfmanagement ter behoud of verbetering van het dagelijks functioneren in relatie tot 
gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven. Je maakt een start met bevorderen van gezond 
gedrag op basis van gezondheidskundige analyse. 

De cursussen in het tweede jaar zijn geformuleerd in leeruitkomsten. Dat wil zeggen dat het 
voor jou vooraf duidelijk is wat de leeropbrengst moet zijn van de cursus. Het 
beoordelingskader (rubric of beoordelingsformulier) geeft daarbij aan wat het gewenste 
niveau moet zijn en wat en hoe er dan getoetst wordt. De leeractiviteiten in deze cursus, die je 
deels zelf gaat formuleren, zijn ingericht op het behalen van de leeruitkomsten. 

De cursus beroepsparticperende stage leerjaar 2 (CU40028) is gericht op handelen en 
toepassen van de kennis en vaardigheden. Je hebt veel contact met zorgvragers en verleent 
hulp/zorg/begeleiding bij de ondersteuningsvragen afgestemd op het 
behandelplan/verpleegplan. Je werkt en leert samen met andere professionals aan optimale 
kwaliteit van zorg. Je reflecteert voortdurend en methodisch op je eigen handelen in de 
samenwerking met de zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, 
procesmatige en moreel-ethische aspecten van je keuzes en beslissingen. Je werkt onder 
supervisie van een HBO-verpleegkundige. 

In iedere cursus van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Verpleegkunde staan 
leeruitkomsten centraal die voortkomen uit competenties (C) met de daarbij behorende 
leerdoelen. Deze competenties volgens de CanMEDS - ordening en de leerdoelen vanuit de 
kernbegrippen komen rechtstreeks uit het Bachelor of Nursing 2020 opleidingsprofiel 
(2016). Je richt je in deze stage op de volgende kernbegrippen en CanMEDS rollen (tabel 1). 

De leeruitkomsten zijn geoperationaliseerd in leerdoelen (LD) . Voor alle leerdoelen geldt de 
niveau-eis 2: “Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk 
overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en invalshoeken, met beperkt 
aangereikte werkwijze” 
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Tabel 1 CanMEDSrollen en kernbegrippen  

CanMed rol Kernbegrip Leerdoel 
Zorgverlener Klinisch redeneren 1.1.3 
  Uitvoeren van zorg 1.2.3 
  Zelfmanagement versterken 2.1.3 
Communicator Persoonsgerichte communicatie 4.1.3 
  Inzet ICT 4.2.3 
Samenwerkingspartner Professionele relatie 5.1.3 
  Gezamenlijke besluitvorming 5.2.3 
  Multidisciplinaire samenwerking 6.1.3 
  Continuïteit van zorg 6.2.2 
Reflectieve EBP professional Inzet EBP 7.2.3 
  Professionele reflectie 9.1.3 
  Morele sensitiviteit 9.2.3 
Gezondheidsbevorderaar Preventiegericht analyseren 10.1.3 
  Gezond gedrag bevorderen 10.2.3 
Organisator Coördinatie van zorg 12.1.3 
Professional en 
kwaliteitsbevorderaar 

Professioneel gedrag 16.1.3 
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STUDIEBELASTING 
Deze cursus omvat 15 ECTS (420 uur). Per week moet je rekenen op globaal 40 uur studiebelasting.  Een 
groot deel hiervan breng je door op je stageplaats waar je betrokken bent bij de uitvoering van de zorg 
(320 uur). De rest van de tijd gebruik je om je praktijkleerplan te schrijven en verslag te doen van je 
leeractiviteiten.  

Als je praktijkleren op een leerafdeling plaatsvindt, dan geldt dat de lesdag van de leerafdeling meetelt 
in je uren praktijkleren. 

In sommige organisaties starten er regelmatig 'leergemeenschappen' (interdisciplinair 
implementatietraject van 5 weken, waar vanuit een praktijkvraagstuk een innovatieve oplossing wordt 
geïmplementeerd, samen met andere disciplines, zorgmedewerkers en medestudenten van andere 
opleidingen/opleidingsniveaus). Als er een leergemeenschap start binnen jouw stageperiode, dan kan je 
gevraagd worden om hieraan deel te nemen. Je mag deze uren meetellen voor praktijkleren.    

Studenten uit het gecombineerde traject volgen gedurende vijf weken een kraamstage en gedurende 
vijf weken een stage in een klinische setting. Samen omvat dit ook 15 ECTS (420 uur). 

BEGELEIDING 
Tijdens de stage krijg je een werkbegeleider1 vanuit de stageorganisatie toegewezen. Deze 
werkbegeleider is jouw aanspreekpersoon en ondersteunt je tijdens de stage ten aanzien van je 
leerproces en praktische en organisatorische zaken. Omdat de uitvoering van de begeleiding in de 
praktijk per stageorganisatie op maat wordt gegeven kan deze per organisatie verschillen. 
 
Via het B3net (stage software programma) hoor je wie je stagedocent vanuit de HZ zal zijn tijdens je 
stage. De stagedocent begeleidt het hele stageproces. De begeleiding kan zowel via de mail, via teams 
of een stagebezoek plaats vinden.  Tijdens de praktijkleerperiode zal de stagedocent (indien haalbaar) 
één keer op stagebezoek komen. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een stageplaats buiten 
de regio, kan er door de stagedocent of student of werkbegeleider een gesprek via teams of telefonisch 
gesprek georganiseerd worden. Wanneer je stage niet “lekker” loopt, dien je altijd contact op te nemen 
met je werkbegeleider en je stagedocent. 
 
 
Wanneer je student bent van het gecombineerde traject werk je gedurende twee keer vijf weken aan je 
leerproces en heb je te maken met verschillende praktische en organisatorische voorwaarden.  In de 
bijlagen op de Learnpagina staan tips bij het opstellen van het praktijkleerplan voor de combi-studenten. 
Mocht je er niet uit komen hoe je precies aan je leerproces kunt werken, neem dan zelf het initiatief om 
contact op te nemen met je stagedocent om dit te bespreken. 
 
 

 
 
  

                                                                 
 

1 De meest voorkomende term is werkbegeleider. In sommige instellingen wordt ook de term praktijkbegeleider 
gebruikt. 
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LEERUITKOMSTEN 
 
Je werkt tijdens de cursus BPS-stage leerjaar 2 aan deze leeruitkomst: 
 
Je verleent de complete zorg binnen midden complexe zorgsituaties, waarbij je rekening houdt met de 
mate van je eigen zelfstandigheid en de complexiteit van de zorgsituatie. Je doorloopt hierbij de fases 
van het verpleegkundig proces en de stappen van klinisch redeneren. Hierbij versterk je het 
zelfmanagement van de zorgvrager. Je gaat een professionele relatie aan met de zorgvrager en zijn 
netwerk, waarbij je persoonsgerichte communicatie toepast en tot gezamenlijke besluitvorming komt 
tijdens de zorg. Je waarborgt de continuïteit van zorg en maakt hierbij gebruik van hedendaagse 
communicatiemiddelen en -technologieën. Je coördineert de zorg in midden complexe zorgsituaties. Je 
kunt samenwerken met een multidisciplinair team. Je reflecteert hierbij voortdurend en methodisch op je 
eigen moreel-ethisch handelen in samenwerking met de zorgvrager, naasten en andere zorgverleners. Je 
maakt een start met het bevorderen van gezond gedrag op basis van jouw aanbeveling(en) die 
voortvloeien uit de gezondheidsanalyse van de zorgvrager. 
 
 Voor deze leeruitkomst geldt de niveau-eis 2: “Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen 
zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en 
invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze”.   
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Beroepsparticiperende stage leerjaar 2  
14-01-2022, versie voor praktijk  7 

 

TOETSING 
De toekenning van studiepunten van de cursus Beroepsparticiperene stage leerjaar 2 (CU40028) vindt 
plaats door de toetsing van de integrale leeruitkomsten. Dit betekent dat kennis, vaardigheden en 
attitude niet als losstaande onderdelen worden beoordeeld, maar als geheel wordt gezien. Door deze 
integrale toetsing binnen de echte beroepssituaties, wordt de beoordeling van professioneel gedrag 
(attitude) automatisch meegenomen. De toetsing vindt plaats door middel van een Criteriumgericht 
interview (CGI). 
 
De wijze waarop de leeruitkomsten van deze cursus worden getoetst en bijbehorende voorwaarden 
staan beschreven in onderstaande tabjes: Tussentijds voortgangsadvies, Criteriumgericht interview, 
Voorwaarden voor toetsing (CGI). 
 
Een beknopte beschrijving, verantwoording en planning toetsweken van deze cursus (CU40028) is te 
vinden in het UR HBO-V 2021-2022. De toetsmatrijs is in de bijlage opgenomen (bijlage 1). 
 
TUSSENTIJDS VOORTGANGSGESPREK 
Als je op de helft van je stage bent, krijg je een Tussentijds voortgangsadvies van de praktijk over de 
voortgang en de ontwikkeling van je leerproces.  Je maakt hiervoor aan het begin van je stage zelf een 
afspraak met je werkbegeleider én je stagedocent.   
 
Ter voorbereiding op het tussentijdse voortgangsgesprek vul je een 'selfassessment' in van jouw 
voortgang (Selfassessment tussentijdse voortgangsadviesgesprek BPS-stage leerjaar 2 CU40028 2021-
2022, zie Learnpagina). Zorg ervoor dat je werkbegeleider vooraf aan het gesprek het formulier 
'Tussentijds voortgangsadvies' in bezit heeft en zich op die manier ook kan voorbereiden op het gesprek 
(bijlage 2).  
 
Het formulier wordt aan de hand van het gesprek aangevuld met de feedback die je kreeg van je 
werkbegeleider en de docent.  Het doel is om vast te stellen in hoeverre jouw voorgang voldoende op 
schema is, om de cursus met een voldoende af te kunnen ronden. Door middel van feed-up en feed 
forward krijg je inzicht wat goed gaat en waaraan en hoe je nog aandacht moet besteden om de 
leeruitkomsten te kunnen behalen en dus tot een positieve eindbeoordeling te kunnen komen.  Aan de 
hand van deze feedback beschrijf je ná het gesprek welke stappen je gaat ondernemen om je verder te 
ontwikkelen.  Je past op grond hiervan je praktijkleerplan eventueel aan.  
Je laat het formulier ondertekenen door je werkbegeleider en upload het vervolgens uiterlijk één 
week na het gesprek in Learn (onder Toetsing, "tussentijds voortgangsadvies") 
 
Studenten in het combi-traject hebben aan het einde van de eerste vijf weken stage een afrondend 
gesprek, met je werkbegeleider en stagedocent. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van het formulier 
"tussentijds voortgangsadvies". Jij bent immers halverwege je stage! Voor jouw werkbegeleider is dit 
wel een afsluitend gesprek! Je neemt je ontwikkelpunten uit dit gesprek mee voor je tweede periode 
van vijf weken stage. Op grond van de feedback, feed-up en feed forward die je kreeg van je 
werkbegeleider uit je eerste periode, stel je je praktijkleerplan bij en vervolgens maak je het passend 
voor je tweede periode van vijf weken. Uiteraard bespreek je bij het kennismakingsgesprek met je 
nieuwe werkbegeleider jouw voortgang en ontwikkelpunten. 
 
CRITERIUMGERICHT INTERVIEW 
Een criteriumgericht interview (CGI) is een half gestructureerd beoordelingsgesprek, waarin jij zelf 
inbreng hebt om te laten zien dat je de gestelde leeruitkomst en bijbehorende competenties beheerst. 
Of anders gezegd, je overtuigt de beoordelaar ervan dat je in verschillende (beroeps)situaties juist hebt 
gehandeld, dus competent bent. Tijdens het CGI wordt getoetst in welke mate je de gestelde 
competenties (waarop de leeruitkomst gebaseerd is) behorende bij de cursus Beroepsparticiperende 
stage leerjaar 2 (CU40028) op niveau 2 beheerst. Hierbij kijk je naar de gestelde criteria in de rubrics (zie 
beoordelingsformulier, bijlage 3). 
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Indien mogelijk en haalbaar wordt het eindgesprek in de praktijk, samen met de werkbegeleider en 
docent uitgevoerd.  Door middel van een CGI met je docent en werkbegeleider word je, aan de hand van 
jouw ingebrachte dossier en de feedback die de werkbegeleider gaf, bevraagd. 
Mocht het niet haalbaar zijn om het gesprek in de praktijk te laten plaatsvinden, dan kan er door de 
docent gekozen worden voor een van de twee volgende opties: 
 

• Het gesprek vindt op school plaats, eventueel met een tweede docent erbij. Indien het gesprek 
met één docent plaatsvindt op school, dan wordt er een (geluids-)opname van het CGI gemaakt 
en gearchiveerd op de gebruikelijke wijze. 

• Het gesprek vindt online plaats via BBB of Teams, samen met de werkbegeleider. In sommige 
situaties kan de docent besluiten om een tweede docent te laten aansluiten. Van het online CGI 
wordt een opname gemaakt en op de gebruikelijke wijze gearchiveerd. In het geval van online 
CGI volg je de instructie die staat onder het mapje "CGI's via BBB. Je wordt hierover tijdig 
geïnformeerd door je stagedocent. 

 
 
Voor de studenten in het combi-traject kan besloten worden dat het CGI in bijzijn van twee docenten 
plaatsvindt (eventueel online via BBB, zie hierboven), zonder de werkbegeleider van je laatste vijf-weekse 
stage. Deze werkbegeleider schrijft vooraf aan het CGI wel een adviesbeoordeling (via 
Beoordelingsformulier BPS leerjaar 2), je neemt deze adviesbeoordeling op in je dossier als bijlage.  Je 
wordt hiervoor tijdig geïnformeerd door je stagedocent. 
 

Voorwaarden voor toetsing 
Voordat je aan het CGI mag deelnemen, lever je uiterlijk één week voor het geplande CGI het BPS-
verslag* in bij de stagedocent (via HZ Learn onder het kopje "toetsing"; 'inleveren toetsen' --> CGI).   

Het BPS-verslag is opgesteld conform criteria BPS-verslag (zie kopje stageactiviteiten op de 
Learnpagina)). Het BPS-verslag moet minimaal onderstaande onderdelen bevatten, de check naar 
volledigheid wordt door de begeleidend docent voorafgaand aan het CGI vastgesteld en is een 
voorwaarde voor deelname. Zie voor nadere informatie " Format dossier Praktijkleren" (Learnpagina).  

Het BPS-verslag zelf wordt niet inhoudelijk beoordeeld, maar dient als voorwaarde en basis voor het 
CGI. Als het BPS-dossier niet ingeleverd of niet compleet is, krijgt je feed forward van de stagedocent en 
pas je het dossier aan. Je levert het dossier binnen  twee werkdagen opnieuw in via Learn. Indien het 
dan volgens de daaraan gestelde eisen is,  dan kan het CGI doorgaan. Anders wordt een ND ingevuld 
voor 1e kans, en volgt een nieuwe afspraak voor het CGI (indien nodig wordt dit uitgevoerd met twee 
docenten i.p.v. de stagedocent en werkbegeleider). 

• Inleiding 
• uitwerking opdracht "verpleegplan" 
• uitwerking opdracht "gezond gedrag bevorderen" 
• reflectie op leeruitkomst als geheel, je neemt daarbij je praktijkleerplan als uitgangspunt 
• reflectie op de persoonlijke leerdoelen 
• verslagen van de begeleidingsgesprekken 

Als bijlage: 

• Getekende presentielijst 
• Tussentijds voortgangsadvies (voldoende/onvoldoende voortgang), inclusief de selfassessment 

en ontwikkelpunten die uit het gesprek zijn voortgekomen. 
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• Indien de werkbegeleider niet bij het CGI aansluit, dan wordt in het dossier ook een Eindadvies 
toegevoegd, ingevuld door de werkbegeleider. Hiervoor wordt het beoordelingsformulier CGI 
gebruikt (aangeven dat het om het eindadvies van de werkbegeleider gaat). 

Voor de combistudenten die buiten de reguliere periode stage lopen wordt in samenspraak met de 
docent een afspraak gemaakt over het inlevermoment. 

 
HERKANSING 

• Als het dossier niet in orde is, krijgt de student de eenmalig de gelegenheid om dit bij te stellen 
(tot uiterlijk 1 dag voor het geplande CGI). Voldoet het daarna nog niet aan de eisen of wordt 
het niet tijdig ingeleverd, dan gaat het CGI niet door en wordt  "Niet akkoord" als resultaat in 
Osiris ingevoerd voor 1e kans, en volgt een nieuwe afspraak voor het CGI (indien nodig wordt 
dit uitgevoerd met twee docenten i.p.v. de stagedocent en werkbegeleider). 

• Wanneer het CGI onvoldoende is, wordt er op maat gekeken in welke vorm de herkansing moet 
plaatsvinden. De opties hierin zijn: 

o alleen het CGI herkansen 
o 160uur praktijkleren herkansen en afsluiten met een CGI* 
o gehele stage herkansen en afsluiten met een CGI* 

 
Het besluit over de vorm (en duur) van de herkansing wordt genomen door de begeleidend docent en 
de (eventuele) tweede docent die bij het gesprek aanwezig was. Indien er één docent aanwezig was bij 
het CGI, wordt de opname van het CGI door een tweede docent bekeken en volgt een advies over de 
herkansing. Bij de totstandkoming van de beslissing wordt gekeken naar het tussentijds 
voortgangsadvies, eventueel eindadvies vanuit de praktijk en het dossier. Indien nodig kan ook de 
coördinator praktijkleren en/of je SLC bij het besluit betrokken worden.  
 
* Herkansing van een deel of de gehele stage kan niet in hetzelfde schooljaar gepland worden. Voor de 
studenten in het combinatietraject Verpleegkunde-Verloskunde betekent dit dat het combi-traject 
gestaakt moet worden.  
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Stageactiviteiten 
VOORBEREIDING, UITVOER EN EVALUATIE 
 
Deze praktijkleerperiode ga je de competenties waaraan je op school gewerkt hebt in de praktijk 
toepassen. Kernbegrippen uit eerdere jaren komen terug, er vindt een verdieping plaats waarbij de 
complexiteit van de context toeneemt. Naast de beroepscompetenties werk je ook aan je persoonlijke 
leerdoelen. Hoe je dat kunt aanpakken, staat in de onderstaande mapjes beschreven.  We volgen 
hiermee de stappen van de competentiecyclus (zie afbeelding hieronder). 
 

 
 
 
OPDRACHTEN 
De studenten werken tijdens deze stage, naast zelf gekozen leeractiviteiten, ook aan twee opdrachten. 
Deze zijn te vinden in bijlagen 4 en 5 van dit handboek. 

STAP 1 ORIËNTEREN 
Oriëntatie op de praktijkleerplaats 
Je oriënteert je vooraf aan de praktijkleerperiode op de praktijkleerplaats. 

• Oriënteer je globaal op jouw praktijkleerplaats, door bijvoorbeeld de website van de 
organisatie te bekijken en achterliggende theorie passend bij de instelling en de doelgroep te 
lezen. 

• Bereid je vijf vragen voor die je in de eerste week van je praktijkleerperiode beantwoord wil 
hebben. 

• Je verwerkt deze voorbereiding in de inleiding van je dossier. 
• Tevens maak je een afspraak met je stagedocent ter kennismaking. 

 
Oriëntatie op praktijkleerplan (vooraf aan praktijkleerperiode) 
Het praktijkleerplan CU40028 is een hulpmiddel om je tijdens je leerproces te ondersteunen. Hierin 
staat de leeruitkomst waar je in in de BPS leerjaar 2 aan werkt. Om je te ondersteunen bij het behalen 
van de leeruitkomst van deze praktijkleerperiode, formuleer je een aantal leervragen die je tot 
leeractiviteiten aanzetten: wat ga je doen om de leervraag te kunnen beantwoorden? Je zult meerdere 
activiteiten moeten ondernemen om aan de leeruitkomsten te kunnen werken.  
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De leerresultaten zijn de uitwerking van je activiteiten, bij een aantal indicatoren maak je gebruik van de 
geformuleerde opdrachten2, ter aanvulling van de door jou bedachte activiteiten.  Je kunt gebruik 
maken van een logboek, dat je dagelijks bijhoudt. Het is voor jezelf van belang om jouw leerproces goed 
vast te leggen: je kunt de leerresultaten gebruiken als input voor je tussentijdse 
begeleidingsgesprekken, reflectieverslagen en in je dossier ter voorbereiding op je CGI. 
 
 
Persoonlijke leerdoelen 

• Je formuleert SMART minimaal twee persoonlijke leerdoelen en de bijbehorende activiteiten. 
• Neem de persoonlijke leerdoelen op in jouw praktijkleerplan. Dit mogen ook persoonlijk 

leerdoelen zijn uit voorgaande jaren waar je dit jaar aan verder wilt werken. 
• Tijdens de begeleidingsgesprekken en het CGI breng je de ontwikkeling van jouw persoonlijke 

leerdoelen ter sprake, in relatie tot je beroepscompetentie ontwikkeling. 
 

STAP 2 PLANNEN 
Je stage begint met een kennismakingsgesprek met jouw werkbegeleider. In de eerste week van je stage 
kun je bespreken of de ideeën die je hebt over de activiteiten en planning voor het uitvoeren van de 
leervragen, haalbaar zijn op je stageplaats. Je gaat dit beschrijven en plannen in je Praktijkleerplan (PLP), 
zie stap 1. 
 
Beschrijf bij de leervragen welke activiteiten je gaat ondernemen om de leerdoelen te behalen en hoe je 
het resultaat van je leeractiviteit vastlegt, zie ook de opdrachten die aansluiten bij de indicatoren als 
aanvulling. Houd hierbij steeds voor ogen dat de uitwerking van je leervragen en de bijbehorende 
activiteiten input zijn voor je dossier en CGI. Daarnaast vermeld je in de kolom “Planning” wanneer je de 
leeractiviteit gaat uitvoeren (maak hier samen met je werkbegeleider een inschatting van). Het is een 
dynamisch plan, het kan zijn dat je tussentijds je PLP bij moet stellen. 
 
Bespreek je PLP aan het einde van de eerste week op haalbaarheid met je werkbegeleider. Je mag je PLP 
ter feedback voorleggen aan je begeleidend docent. 
 
 
Tip voor combi-studenten: maak gebruik van de TIPS! (zie formulieren bij deze cursus) 
 
 
 
STAP 3 UITVOER VAN ACTIVITEITEN 
Je voert de leeractiviteiten uit volgens jouw opgestelde praktijkleerplan, zie ook de opdrachten. Betrek 
je werkbegeleider bij de uitvoering van je praktijkleerplan, zij geven jou feedback op de uitvoering. Leg 
deze feedback goed vast in je logboek, zodat je dit als input kunt gebruiken voor je reflectieverslagen en 
ter voorbereiding op je CGI. Wat betreft het participeren in de uitvoering van de zorg geldt dat je in 
principe alles mag doen wat in de voorgaande cursussen is behandeld. 
 
TIP: Betrek je werkbegeleider bij het uitwerken van je opdrachten, vraag feedback waardoor je je 
uitwerking nog kunt bijstellen. Als je klaar bent met de opdracht, laat deze dan gelijk lezen door je 
werkbegeleider. Vraag om een paraaf.  Dit scheelt tijd bij de afronding van je dossier. 
 

STAP 4 EVALUEREN VAN ZORG 

                                                                 
 

2 Zie bijlage 4 en 5 (opdracht verpleegplan en opdracht gezond gedrag bevorderen) 
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Tijdens de gehele stage zijn er momenten van evaluatie. De stage wordt afgesloten met een 
beoordeling. 
 
Tussentijdse evaluatiemomenten 
Tijdens je stage vraag je regelmatig feedback op je handelen. Ook vinden er minimaal vijf 
begeleidingsgesprekken met de werkbegeleider plaats, waarbij de docent minimaal éénmaal aanwezig is 
(bij voorkeur halverwege de stage, bij het tussentijdse voortgangsgesprek).  Je maakt van alle 
begeleidingsgesprekken een samenvatting (voorzien van paraaf van je werkbegeleider) en neemt deze 
op in je dossier.  
 
Het tussentijdse voortgangsgesprek staat vooral in het teken van jouw voortgang: ben je op de goede 
weg om je stage met een voldoende af te ronden, wat heb je nodig om dit te bereiken? Het is dus géén 
beoordeling, maar heeft als doel om helder te krijgen waar je staat in je ontwikkeling en welke 
inspanning je moet leveren om de cursus met een voldoende af te sluiten. 
 
Tijdens de begeleidingsgesprekken komt de stand van zaken m.b.t de uitvoering van je praktijkleerplan 
ter sprake. Je krijgt feed-up en feed forward, waardoor je eventueel je leeractiviteiten om de 
leeruitkomsten van BPS2  te behalen, kan aanvullen of bijstellen. Het praktijkleerplan is dus een 
dynamisch document! 
 
Beoordeling 
Nadat je aan de voorwaardelijke eisen van de toets hebt voldaan (zie hoofdstuk toetsing), vindt de toets 
plaats in de weken conform afspraken in het UR (zie ook hoofdstuk 'toetsing').  Het eindcijfer van BPS2 
wordt bepaald door het CGI. 

  



BIJLAGE 1 TOETSMATRIJS BEROEPSPARTICIPERENDE STAGE LEERJAAR 2 
 

Leeruitkomst /Competentie/leerdoel Niveau eis Onderwerp / indicator Weging Weten Toepassen Laten zien Doen
Vakkennis en 

vakvaardigheid
Kennis toepassen in theoretisch 
probleem of praktische routine 

vaardigheid

Laten zien van competent 
gedrag in realistische maar 

voorspelbare situatie

Laten zien van competent 
gedrag in de onvoorspelbare 

beroepspraktijk

in %

Klinisch redeneren LD 1.1.3
Uitvoeren van zorg LD 1.2.3
Zelfmanagement versterken LD 2.1.3
Inzet EBP LD 7.2.3

E2
Integraal en methodisch handelen op basis van klinisch 
redeneren en EBP in midden-complexe beroepssituaties

28% x

Preventie-gericht analyseren LD 10.1.3
Gezond gedrag bevorderen LD 10.2.3 E2

Bevorderen van gezond gedrag.  

16% x

Persoonsgerichte communicatie LD 4.1.3
Inzet ICT LD 4.2.3
Professionele relatie LD 5.1.2             
Gezamenlijke besluitvorming LD 5.2.3
Multidisciplinaire samenwerking LD 6.1.3
Continuïteit van zorg LD 6.2.2
Coördinatie van zorg   LD 12.1.3                     
Professioneel gedrag LD 16.1.3

E2

Communiceren en samenwerken

28% x
Professionele reflectie LD 9.1.3
Morele sensitiviteit LD 9.2.3 E2

Reflecteren op eigen handelen

28% x
Totaal 100%

kennis en vaardigheden (losse                 
onderdelen van competenties)                

integratie van kennis, vaardigheden én houdingen 
in professioneel handelen (competenties)

 Toename authenticiteit (Miller, 1990)



BIJLAGE 2 TUSSENTIJDS VOORTGANGSADVIES INCLUSIEF SELFASSESSMENT  
 

Tussentijds voortgangsadvies3 Beroepsparticiperende stage leerjaar 2 (CU40028) 

 

 
 
Voor de leeruitkomst geldt niveau-eis 2: “Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten 
en invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze” 
Indicator Onvoldoende Voldoende-ruim voldoende   Goed-Excellent   

Integraal en 
methodisch 
handelen op 
basis van klinisch 
redeneren en EBP 
in midden-
complexe 
beroepssituaties. 

 

 In midden-complexe zorgsituaties verleen en verantwoordt (onder 
begeleiding of met enige hulp) je integrale zorg vanuit een holistische 
mensvisie (sociaal, psychisch, somatisch) en vanuit de principes van 
gezamenlijke besluitvorming. Je laat op basis van de stappen van klinisch 
redeneren zien hoe je de fasen van het verpleegkundig proces doorloopt.  
Je beargumenteert de keuzes die je maakt vanuit professionele 
verpleegkundige en multidisciplinaire standaarden (classificatiesystemen, 
verpleegkundige modellen, richtlijnen, eigen deskundigheid en kennis). Je 
verantwoordt je handelen vanuit de drie pijlers van EBP.  
Je versterkt in minimaal één midden-complexe beroepssituatie het 
zelfmanagement van de zorgvrager door middel van het toepassen van 
de fasen van versterken zelfmanagement op basis van de aspecten en 
adaptieve opgaven.  

Voldoende-ruim voldoende + 
Je handelt in grote mate zelfstandig (in midden-
complexe beroepssituaties);  
Je geeft zelfstandig een uitgebreide 
onderbouwing van de gemaakt keuzes (in klinisch 
redeneren, het handelen vanuit EBP, afstemming 
van de zorg met zorgvrager, etc); 
Je maakt zichtbaar en correct gebruik van eerder 
geleerde methodieken (terugkoppeling naar 
theoretische basis uit voorgaande cursussen). 
Je kunt de transfer maken vanuit een specifieke 
beroepssituatie naar andere beroepssituaties. 

                                                                 
 

3 Voor combi-studenten wordt dit formulier gebruikt aan het einde van de eerste vijf weken stage. Voor de reguliere studenten wordt dit formulier gebruikt voor de tussentijdse voortgang 
halverwege de stage. Het doel is om inzicht te krijgen in de voortgang, en wat de student nodig heeft om zich verder te ontwikkelen om tot een voldoende eindbeoordeling te komen. 

Naam student:        Organisatie: 
Studentnummer       Werkbeleider (naam en opleidingsniveau):  
Datum:         Begeleidend docent: 
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Voorafgaand aan het gesprek (voorbereiding door student) 
Selfassessment (wat gaat goed en wat moet ik nog verder ontwikkelen, welke vragen wil ik stellen tijdens het gesprek):  
 
 
Tijdens het gesprek:  
Feedback praktijk: 
 
 
Feedback docent: 
 
 
Na afloop van het gesprek (in te vullen door de student): wat neem je mee als ontwikkelpunten en hoe ga je daarmee aan de slag? 
 
 
 
Indicator Onvoldoende  Voldoende-ruim voldoende  

 
 Goed-Excellent   

Bevorderen van 
gezond gedrag. 

 Je maakt in minimaal één beroepssituatie een start met het bevorderen 
van gezond gedrag. Je biedt ondersteuning bij het realiseren van een 
gezonde leefstijl. Op basis van het stappenplan stel je een aanbeveling op 
voor een interventie en neemt deze (indien mogelijk*) op in het 
verpleegplan/geeft aan hoe dit in het verpleegplan een plaats zou kunnen 
krijgen (*in overleg met werkbegeleider). 

Voldoende-ruim voldoende +  
Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met 
relevante bronnen. 
Je kunt vanuit een specifieke beroepssituatie de 
transfer maken naar andere beroepssituaties. 

Voorafgaand aan het gesprek (voorbereiding door student) 
Selfassessment (wat gaat goed en wat moet ik nog verder ontwikkelen, welke vragen wil ik stellen tijdens het gesprek):  
 
 
 
Tijdens het gesprek:  
Feedback praktijk: 
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Feedback docent: 
 
 
Na afloop van het gesprek (in te vullen door de student): wat neem je mee als ontwikkelpunten en hoe ga je daarmee aan de slag? 
 
 
Indicator Onvoldoende  Voldoende-ruim voldoende 

 
 Goed-Excellent  

Communiceren 
en 
samenwerken. 
 
 

 Je stemt de zorg af op de zorgvrager, neemt (waar nodig onder begeleiding) 
initiatief in het aangaan, onderhouden en afbouwen van contact met zorgvrager, 
(in)formele zorgverleners en beroepsbeoefenaren in het netwerk; Je communiceert 
en handelt effectief en zorgvuldig vanuit gevraagde deskundigheid, gezamenlijke 
zorgdoelen, en werkt onder begeleiding samen aan multidisciplinaire besluitvorming 
(in de keten);  
Je communiceert zowel op verbaal als non-verbaal niveau zorgvuldig, en met 
respect naar zorgvrager(s) en het netwerk en maakt daarbij gebruik van passende 
(basis) communicatieve vaardigheden;  
Je waarborgt de continuïteit van zorg (passend bij complexiteit en mate van 
zelfstandigheid die verwacht mag worden).  Je werkt hierin samen met 
verpleegkundig team en betrokken andere disciplines en maakt hierbij op passende 
wijze gebruik van ICT.  
Je laat door het coördineren van zorg zien overzicht te hebben over de zorgvragers 
onder jouw hoede en onderbouwt hierbij gemaakte keuzes. Je handelt 
beroepssituaties vanuit de beroepscode en bewaakt de grenzen van het 
persoonlijke en professioneel handelen. 

Voldoende-ruim voldoende + 
Je handelt in grote mate zelfstandig (in 
midden-complexe beroepssituaties);   
Je geeft zelfstandig een uitgebreide 
onderbouwing van de gemaakt keuzes. 
In hoger complexe beroepssituaties 
schakel je op tijd hulp in bij onverwachte 
situaties, je maakt hierbij gebruik van de 
gebruikelijke en adequate 
communicatieve middelen. 

Voorafgaand aan het gesprek (voorbereiding door student) 
Selfassessment (wat gaat goed en wat moet ik nog verder ontwikkelen, welke vragen wil ik stellen tijdens het gesprek):  
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Tijdens het gesprek:  
Feedback praktijk: 
 
 
Feedback docent: 
 
 
Na afloop van het gesprek (in te vullen door de student): wat neem je mee als ontwikkelpunten en hoe ga je daarmee aan de slag? 
 
 
 
Indicator Onvoldoende  Voldoende-ruim voldoende 

 
 Goed-Excellent   

Reflecteren op 
eigen handelen. 

 

 
 

Je reflecteert voor, tijdens en na verpleegkundig handelen binnen concrete 
midden-complexe beroepssituaties.  Je beargumenteert gemaakte keuzes, 
beslissingen en gedrag. De student maakt op passende wijze gebruik van 
reflectiehulpmiddelen (STARRT, Korthage ). Je benoemt op basis van 
reflecties relevante leermomenten, en vertaalt dit naar ontwikkelpunten 
voor de nabije toekomst. Je bent je bewust van dilemma’s binnen het 
handelen en bent in staat hier (onder begeleiding) adequaat mee om te 
gaan. Je stelt (onder begeleiding) je handelen op inhoudelijk, procesmatig en 
moreel/ethisch niveau bij. 

Voldoende-ruim voldoende + 
De reflecties zijn diepgaand en bieden 
concrete aanknopingspunten voor 
verdere ontwikkeling. Je past je 
handelen, op basis van de reflecties, ook 
daadwerkelijk (transfer). Je vraagt aan 
diverse relevante betrokkenen in 
zijn/haar leerproces regelmatig 
feedback. Je gebruikt indien van 
toepassing het ethisch stappenplan 
(moreel beraad). 
 

Voorafgaand aan het gesprek (voorbereiding door student) 
Selfassessment (wat gaat goed en wat moet ik nog verder ontwikkelen, welke vragen wil ik stellen tijdens het gesprek):  
 
Tijdens het gesprek:  
Feedback praktijk: 
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Feedback docent: 
 
 
Na afloop van het gesprek (in te vullen door de student): wat neem je mee als ontwikkelpunten en hoe ga je daarmee aan de slag? 
Vul na het gesprek je ontwikkelpunten aan in dit formulier, en laat het daarna ondertekenen door je werkbegeleider!  
Je upload het ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 1 week na het gesprek in Learn (Toetsing ‘tussentijdse voortgang’). 
 
Naam en handtekening werkbegeleider: 
 
 
Persoonlijke leerdoelen Feedback op de persoonlijke leerdoelen: waar staat je nu, en wat kan je nog leren? 

Persoonlijke leerdoel 1 (beschrijf hier je leerdoel) Selfassessment (vooraf aan gesprek, door student) 

 

Feedback docent en werkbegeleider: 

Persoonlijk leerdoel 2 (beschrijf hier je leerdoel) Selfassessment (vooraf aan gesprek, door student) 

 

Feedback docent en werkbegeleider: 

Bij het tussentijdse voortgangsgesprek gaat het om het vaststellen van de voortgang. Nog niet alles hoeft op het eindniveau te zijn, het gaat erom zicht te krijgen op de mate van voortgang. 
Bij “voldoende voortgang” is de verwachting dat de student, mits deze de ontwikkeling doorzet, het CGI met een voldoende kan afsluiten.  

Voortgang voldoende/onvoldoende (doorhalen wat niet van toepassing is) 



BIJLAGE 3 BEOORDELINGSFORMULIER CGI 
Beoordelingsformulier CGI Beroepsparticiperende stage leerjaar 2 (CU40028) 

 

 

 

Voor de leeruitkomst geldt niveau-eis 2: “Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en 
invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze” 

Indicator Onvoldoende (0) Voldoende-ruim voldoende (8-11)  Goed-Excellent (12-14)  

Integraal en 
methodisch 
handelen op 
basis van klinisch 
redeneren en EBP 
in midden-
complexe 
beroepssituaties. 

 

 In midden-complexe zorgsituaties verleen en verantwoordt (onder 
begeleiding of met enige hulp) je integrale zorg vanuit een holistische 
mensvisie (sociaal, psychisch, somatisch) en vanuit de principes van 
gezamenlijke besluitvorming. Je laat op basis van de stappen van 
klinisch redeneren zien hoe je de fasen van het verpleegkundig proces 
doorloopt.  Je beargumenteert de keuzes die je maakt vanuit 
professionele verpleegkundige en multidisciplinaire standaarden 
(classificatiesystemen, verpleegkundige modellen, richtlijnen, eigen 
deskundigheid en kennis). Je verantwoordt je handelen vanuit de drie 
pijlers van EBP.  
Je versterkt in minimaal één midden-complexe beroepssituatie het 
zelfmanagement van de zorgvrager door middel van het toepassen 
van de fasen van versterken zelfmanagement op basis van de 
aspecten en adaptieve opgaven.  

Voldoende-ruim voldoende + 
Je handelt in grote mate zelfstandig (in midden-
complexe beroepssituaties);  
Je geeft zelfstandig een uitgebreide 
onderbouwing van de gemaakt keuzes (in klinisch 
redeneren, het handelen vanuit EBP, afstemming 
van de zorg met zorgvrager, etc); 
Je maakt zichtbaar en correct gebruik van eerder 
geleerde methodieken (terugkoppeling naar 
theoretische basis uit voorgaande cursussen). 
Je kunt de transfer maken vanuit een specifieke 
beroepssituatie naar andere beroepssituaties. 

Naam student:        Organisatie: 
Studentnummer       Werkbeleider (naam en opleidingsniveau)  
Datum:         Begeleidend docent (examinator): 

Indien van toepassing 2e examinator (2e docent): 
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 Toelichting 
 
 
 
 
 

Indicator Onvoldoende (0) Voldoende-ruim voldoende (4-6) 
 

 Goed-Excellent (7-8)  

Bevorderen van 
gezond gedrag. 

 Je maakt in minimaal één beroepssituatie een start met het bevorderen 
van gezond gedrag. Je biedt ondersteuning bij het realiseren van een 
gezonde leefstijl. Op basis van het stappenplan stel je een aanbeveling op 
voor een interventie en neemt deze (indien mogelijk*) op in het 
verpleegplan of geef je aan hoe dit in het verpleegplan een plaats zou 
kunnen krijgen (*in overleg met werkbegeleider). 

Voldoende-ruim voldoende +  
Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met 
relevante bronnen. 
Je kunt vanuit een specifieke beroepssituatie de 
transfer maken naar andere beroepssituaties. 

 Toelichting 
 
 
 
 

Indicator Onvoldoende (0) Voldoende-ruim voldoende (8-11)  Goed-Excellent (12-14) 
 

 

Communiceren 
en 
samenwerken. 
 
 

 Je stemt de zorg af op de zorgvrager, neemt (waar nodig onder begeleiding) 
initiatief in het aangaan, onderhouden en afbouwen van contact met 
zorgvrager, (in)formele zorgverleners en beroepsbeoefenaren in het 
netwerk; Je communiceert en handelt effectief en zorgvuldig vanuit 
gevraagde deskundigheid, gezamenlijke zorgdoelen, en werkt onder 
begeleiding samen aan multidisciplinaire besluitvorming (in de keten);  
Je communiceert zowel op verbaal als non-verbaal niveau zorgvuldig, en 
met respect naar zorgvrager(s) en het netwerk en maakt daarbij gebruik 
van passende (basis) communicatieve vaardigheden;  

Voldoende-ruim voldoende + 
Je handelt in grote mate zelfstandig (in midden-
complexe beroepssituaties);   
Je geeft zelfstandig een uitgebreide 
onderbouwing van de gemaakt keuzes. 
In hoger complexe beroepssituaties schakel je op 
tijd hulp in bij onverwachte situaties, je maakt 
hierbij gebruik van de gebruikelijke en adequate 
communicatieve middelen. 
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Je waarborgt de continuïteit van zorg (passend bij complexiteit en mate van 
zelfstandigheid die verwacht mag worden).  Je werkt hierin samen met 
verpleegkundig team en betrokken andere disciplines en maakt hierbij op 
passende wijze gebruik van ICT.  
Je laat door het coördineren van zorg zien overzicht te hebben over de 
zorgvragers onder jouw hoede en onderbouwt hierbij gemaakte keuzes. Je 
handelt beroepssituaties vanuit de beroepscode en bewaakt de grenzen 
van het persoonlijke en professioneel handelen. 

 Toelichting 

Indicator Onvoldoende (0) Voldoende-ruim voldoende (8-11) 
 

 Goed-Excellent (12-14)  

Reflecteren op 
eigen handelen. 

 

 
 

Je reflecteert voor, tijdens en na verpleegkundig handelen binnen 
concrete midden-complexe beroepssituaties.  Je beargumenteert 
gemaakte keuzes, beslissingen en gedrag. De student maakt op 
passende wijze gebruik van reflectiehulpmiddelen (STARRT, 
Korthage ). Je benoemt op basis van reflecties relevante 
leermomenten, en vertaalt dit naar ontwikkelpunten voor de 
nabije toekomst. Je bent je bewust van dilemma’s binnen het 
handelen en bent in staat hier (onder begeleiding) adequaat mee 
om te gaan. Je stelt (onder begeleiding) je handelen op 
inhoudelijk, procesmatig en moreel/ethisch niveau bij. 

Voldoende-ruim voldoende + 
De reflecties zijn diepgaand en bieden concrete 
aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. 
Je past je handelen, op basis van de reflecties, 
ook daadwerkelijk (transfer). Je vraagt aan 
diverse relevante betrokkenen in zijn/haar 
leerproces regelmatig feedback. Je gebruikt 
indien van toepassing het ethisch stappenplan 
(moreel beraad). 
 

Toelichting 
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Persoonlijke leerdoelen Feedback op de persoonlijke leerdoelen: waar staat de student nu, en wat kan hij nog leren? 

Persoonlijke leerdoel 1 (beschrijf hier je leerdoel)  

Persoonlijk leerdoel 2 (beschrijf hier je leerdoel)  

Cesuur:  
Alle onderdelen moeten minimaal voldoende worden gescoord. Indien één item onvoldoende is, dan wordt het cijfer 5 ingevoerd. 
Wanneer er meerdere items onvoldoende zijn, wordt het cijfer 4 ingevoerd. 
Totaal aantal te behalen punten is 50, een voldoende is 5,5 of hoger. 

Totaalscore Cijfer= 
(totaalscore/5) 

 

 

Docent: 
Datum:  

Handtekening docent: 



BIJLAGE 4 OPDRACHTOMSCHRIJVING 
VERPLEEGPLAN 
 

Ter onderbouwing voor de indicatoren “Integraal en methodisch handelen op basis van klinisch 
redeneren en EBP in midden-complexe beroepssituaties” en “Communiceren en samenwerken” werk je 
een verpleegplan uit. Het verslag bevat de uitwerking van onderstaande stappen. Onderbouw per stap 
je keuzes, waar mogelijk met relevante en kwalitatief goede bronnen. 

TIP: Betrek je werkbegeleider bij de uitwerking van de stappen, vraag om feedback en laat je uitwerking 
“voor gelezen” ondertekenen door je werkbegeleider. Je neemt het verslag op in je dossier. 

Stap 1 Introductie casus 
Geef een korte introductie op de casus (bijv leeftijd, geslacht, reden van opname + setting van opname, 
eventueel korte voorgeschiedenis). Zorg ervoor dat je een casus kiest, waarbij ook het zelfmanagement 
versterkt kan worden.  

Stap 2 Anamnese 
Beschrijf in de anamnese4 de signs & symptoms volgens de patronen van Gordon (en maak je de 
koppeling naar de aspecten van zelfmanagement en de adaptieve opgaven indien van toepassing).  

Anamnese volgens gezondheidspatronen van Gordon 

Gezondheidspatronen Signs & Symptoms Aspecten 
zelfmanagement 

Adaptieve 
opgaven 

1. Patroon van gezondheidsbeleving 
en -instandhouding 

   

2. Voeding/stofwisselingspatroon    

3. Uitscheidingspatroon    

4. Activiteitenpatroon    

5. Slaap/rustpatroon    

6. Cognitiepatroon    

7. Zelfbelevingspatroon    

8. Rollen/relatiepatroon    

9. Seksualiteit/voortplantingspatroon       

10. Stressverwerkingspatroon       

                                                                 
 

4 Deze gegevens verzamel je vanuit een anamnese- of intakegesprek bij opname, of bijvoorbeeld vanuit 
hetero-anamnese, EPD etc. Je hebt namelijk niet altijd de gelegenheid om zelf de eerste 
gegevensverzameling uit te voeren! 
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11. Waarden/overtuigingenpatroon       

 
Stap 3. Stappen van klinisch redeneren 
Werk aan de hand van de proceswerkbladen5 de stappen van klinisch redeneren uit. Je neemt de 
uitgewerkte proceswerkbladen op in de bijlage.  

Stap 4. Verpleegplan 
Op basis van de anamnese (zie voetnoot 1) en de klinische redenatie uit stap 3 werk je drie 
verpleegkundige diagnoses uit in een verpleegplan. Je onderbouwt waarom je juist deze drie diagnoses 
kiest (denk aan prioriteiten: welke verpleegkundige diagnoses zijn in deze beroepssituatie nu het 
belangrijkste om op te pakken en waarom?). Eén van de verpleegkundige diagnoses is gerelateerd aan 
het versterken van het zelfmanagement. 

Gebruik onderstaande format Verpleegplan, voorzie iedere diagnose van een nummer (1, 2 en 3). Werk 
bij minimaal één van de verpleegkundige diagnoses ook de onderbouwing voor de interventie(s) uit 
volgens de stappen van EBP (zie bijlage 1).  
Indien je in de thuiszorg stage loopt, werk je óók de indicatiestelling uit (bijlage 2). 
 

Nr:   Verpleegkundige diagnose  

Gezondheidspatroon/Aspect 
zelfmanagement6 

 

Probleem (P) Etiologie (E) Signs & Symptoms (S) 

Vul hier het 
gezondheidspatroon (en indien 
van toepassing het aspect van 
zelfmanagement in). 

Vul hier het 
patiëntprobleem 
in 

Vul hier de etiologie 
in. 

Vul hier de signs & 
symptoms in. 

Verpleegkundige diagnose (patiëntprobleem) 
Beschrijf hier de verpleegkundige diagnose in een PES structuur. 

Doel/wenselijke resultaten SMART 

Beschrijf hier het doel. Het doel moet voldoen aan de SMART criteria. 

Subdoelen:  

Beschrijf hier (eventuele) subdoelen. Deze moeten ook voldoen aan de SMART criteria. 

                                                                 
 

5 Uit: Dobber, J., Harmsen, J., van Iersel, M. (2021). Klinisch redeneren en evidence based practice. 
Weloverwogen besluitvorming door verpleegkundigen (2e druk). Bohn Stafleu van Loghum. 
6 Eén van de drie verpleegkundige diagnoses is gerelateerd aan (versterken van) zelfmanagement 
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Interventies7 

Beschrijf hier de interventies. Vergeet niet om je bronnen te vermelden! 

Procesevaluatie  

Productevaluatie 

Structuurevaluatie 

 
Studenten die in de thuiszorg stage lopen, vullen ook de indicatiestelling in (bijlage 2). Je mag ook een 
printscreen maken van het EPD, zorg er dan wel voor dat de persoonsgegevens conform Wet 
Algemene Verordening Gegevensverzameling (AVG) zijn afgeschermd. Let dus op de privacy! 

Stap 5 Coördinatie en continuïteit van zorg 
 
Geef hieronder aan hoe je bij deze casus invulling hebt gegeven aan de coördinatie en continuïteit van 
zorg. 

Coördinatie en continuïteit van zorg 
Coördinatie van zorg: 
Beschrijf hoe de coördinatie van zorg bij deze casus georganiseerd is en welke bijdrage jij 
levert/geleverd hebt aan de coördinatie van zorg in deze casus; leg uit hoe je in samenspraak met de 
zorgvrager, in onderlinge afstemming tussen de verschillende disciplines (zorgverleners) en 
zorgorganisaties de zorg soepel volgens het verpleegplan laat verlopen (of welke bijdrage jij daaraan 
levert). Benoem welke passende hulpmiddelen en materialen je ingezet hebt.  
 
 
 
 
Continuïteit van zorg 
Beschrijf hoe de continuïteit van zorg gewaarborgd is en welke bijdrage jij levert/geleverd hebt aan 
de continuïteit van zorg in deze casus.  Hoe heb je gezorgd voor (of welke bijdrage heb je geleverd 
aan) de ononderbroken betrokkenheid van de noodzakelijke zorgverleners in het 
zorgverleningsproces in deze casus? 
 
 
 
 
 

 
Stap 6 Reflecteer op jouw handelen in deze beroepssituatie 
Reflecteer op je handelen in de uitvoer van zorg in deze beroepssituatie. Maak gebruik van de STARRT 
methodiek, of Korthage. Je kunt je reflectieverslag opnemen in je dossier. 
 

Stap 7 Bronnenlijst Sluit het verslag af met een bronnenlijst conform APA-richtlijnen (APA 7). Kijk op 
MyHz onder het kopje mediatheek bij APA richtlijnen.   

                                                                 
 

7 Werk voor één interventie de onderbouwing uit via de EBP-methodiek, zie bijlage “Interventie op basis 
van EBP” 
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BIJLAGE 1 bij opdracht verpleegplan INTERVENTIEKEUZE OP BASIS VAN EBP 
 
A. Eerste pijler EBP: Het beste beschikbare wetenschappelijk bewijs.  
 

1. FORMULEER EEN BEANTWOORDBARE VRAAG 
 

Beantwoordbare vraag: 

PICO Omschrijving Zoektermen Zoektermen in 
het Engels 

P=patiënt/populatie 
of probleem 

   

I=interventie    

C=vergelijking    

O=uitkomst    

 
2A. ZOEKSTRATEGIE 
Zoek eerst naar gecombineerde of al beoordeelde evidence die te vinden is in 
richtlijnen, in Trip Database, en de Cochrane Library. Vervolg met PubMed en CINAHL 
en vergeet niet de databases van organisaties zoals V&VN, Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP) en Vilans. Beschrijf welke richtlijnen of artikelen je hebt gevonden en 
of ze bruikbaar zijn om de PICO-vraag te beantwoorden. 

2B. OPBRENGST ZOEKSTRATEGIE 
Geef aan wat voor richtlijnen of artikelen je hebt gevonden en met welke drie je verder 
gaat. 

3A. KRITISCHE BEOORDELING METHODE VAN ONDERZOEK 
Gebruik hiervoor één van de kwaliteitschecklisten in de bijlagen (zie bijlagen 
Learnpagina). Geef je oordeel over de validiteit van de studie(s): goed, twijfelachtig of 
slecht. 

3B. KRITISCHE BEOORDELING RESULTATEN 
Geef de belangrijkste resultaten van het onderzoek weer. Beoordeel hoe belangrijk het 
gevonden resultaat is en hoe betrouwbaar. 

4. CONCLUSIE  
Geef kort je eigen conclusie over het artikel weer. 

5. EVALUATIE 
Geef aan in hoeverre de conclusie toepasbaar is op jouw afdeling. Weeg daarbij voor- 
en nadelen tegen elkaar af. Formuleer een evidence-based aanbeveling en bespreek 
op je afdeling of het MDO vanaf wanneer deze ingevoerd kan worden. Of benader 
bijvoorbeeld de protocollencommissie. 
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B. Tweede pijler EBP: De klinische ervaring en expertise van de verpleegkundige. 
In dit onderdeel beschrijf je de tweede pijler van EBP; de klinische ervaring en expertise van de 
verpleegkundige. Onderbouw waarom jij als verpleegkundige vindt dat de gekozen interventie past en 
het beste is voor je zorgvrager. Gebruik hiervoor de nodige bronnen (gesprek met je werkbegeleider op 
stage, opgedane kennis uit de colleges, Nursing.nl, V&VN, zorgvoorbeter.nl, andere fora, , werk, 
collega’s etc.). Maximaal ½ A4. 

C. Derde pijler EBP: De waarde(n) en voorkeuren van de individuele zorgvrager. 
In dit onderdeel beschrijf je de derde pijler van EBP; de waarde(n) en voorkeuren van de individuele 
zorgvrager. Onderbouw d.m.v. gezamenlijke besluitvorming hoe de gekozen interventie voldoet aan de 
voorkeuren en waarde(n) van de zorgvrager. Gebruik hiervoor de nodige bronnen (als het kan en mag: 
ga in gesprek met de zorgvrager, bespreek dit wel vooraf met je werkbegeleider!). Denk ook aan de 
werkcolleges van SOVA). Maximaal ½ A4. 

 Neem de gekozen interventie op in het verpleegplan (en verwijs daar naar deze uitwerking). De 
uitwerking neem je op als bijlage bij je verpleegplan. 
 

BIJLAGE 2  bij opdracht verpleegplan INDICATIESTELLING OP BASIS VAN HET 
VERPLEEGPLAN/ZORGPLAN (gebruik dit alleen als je in de thuiszorg stage loopt) 

Indicatiestelling voor  <vul hier de naam van de casus, fictieve naar i.v.m. privacy!> 

Verpleegkundige diagnose 1<vul hier de verpleegkundige diagnose in> 
 
Verpleegkundige diagnose 2 <vul hier de verpleegkundige diagnose in> 
 
Verpleegkundige diagnose 3 <vul hier de verpleegkundige diagnose in> 
 
Financiering Duur  De juiste zorg De juiste tijdstip en 

hoe vaak 
Wie; de juiste 
zorgverlener 

<vul hier de 
zorgfinaciering 
in> 

<vul hier 
het totale 
aantal 
minuten 
in> 

• <vul hier kort en 
krachtig de 
inhoud van de 
interventie> 

• < vul hier 
wanneer de zorg 
gegeven wordt 
en hoe vaak>  

<vul hier de 
functie in>  

<vul hier de 
zorgfinaciering 
in> 

<vul hier 
het totale 
aantal 
minuten 
in> 

• <vul hier kort en 
krachtig de 
inhoud van de 
interventie> 

• < vul hier 
wanneer de zorg 
gegeven wordt 
en hoe vaak>  

<vul hier de 
functie in>  

<vul hier de 
zorgfinaciering 
in> 

<vul hier 
het totale 
aantal 
minuten 
in> 

• <vul hier kort en 
krachtig de 
inhoud van de 
interventie> 

• < vul hier 
wanneer de zorg 
gegeven wordt 
en hoe vaak>  

<vul hier de 
functie in>  

 

 Neem deze uitwerking op in je verpleegplan (indien van toepassing). 
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BIJLAGE 5 OPDRACHTOMSCHRIJVING GEZOND 
GEDRAG BEVORDEREN 
 
Ter onderbouwing voor de indicator “gezond gedrag bevorderen” werk je een gezondheidskundige 
interventie uit, passend voor een zorgvrager op jouw stageplaats . Je gaat dus daadwerkelijk aan de slag 
met een zorgvrager op jouw stageplaats (overleg hiervoor altijd met je werkbegeleider!). Dit betekent 
concreet dat je in gesprek gaat met de zorgvrager en sámen op zoek gaat naar de gewenste 
gedragsverandering.  Het verslag bevat een samenvatting van het evaluatiegesprek met je 
werkbegeleider en een reflectie op de uitvoering van deze opdracht.  
 

1. Doorloop de stappen om gezond gedrag te bevorderen, zoals je dit geleerd hebt in Thema 10. 
Neem de activiteiten die je onderneemt op in je praktijkleerplan.  

2. Nadat je alle stappen doorlopen hebt, evalueer je de opdracht met de zorgvrager en je 
werkbegeleider. Dit zijn twee aparte gesprekken. Maak een verslag van het evaluatiegesprek 
met je werkbegeleider en laat deze vervolgens ondertekenen. 

3. Je schrijft aan de hand van de feedback die je kreeg uit de evaluatiegesprekken (zorgvrager en 
werkbegeleider) een reflectieverslag over de uitvoer van de opdracht. In je reflectieverslag 
verwerk je minimaal de feedback die je kreeg van de zorgvrager én van je werkbegeleider. 
Verder ga je in de reflectie in op de volgende gespreksvaardigheden/gesprekken: 

• Probleem-verhelderend gesprek 
• Gezamenlijke besluitvorming 
• Motiverende gespreksvoering 
• Voorlichtingsgesprek en evaluatiegesprek. 

4. Laat het reflectieverslag lezen aan je werkbegeleider en voorzien van een datum en 
handtekening. 

 

TIP 1: Betrek je werkbegeleider bij de uitwerking van de stappen. 

TIP 2: Rond iedere stap af met een concreet product (de invulling daarvan is vrij). Vraag om feedback en 
laat je uitwerking “voor gelezen” ondertekenen door je werkbegeleider. 

TIP 3: Maak gebruik van de materialen die je gebruikt hebt in voorgaande cursus (thema 10). 

TIP 4: Hou het klein! Er wordt niet verwacht dat je een grote verandering in gedrag teweeg brengt in de 
10-weekse stage (denk bijvoorbeeld aan één kleine, haalbare interventie). 
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