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Inleiding 
De Bacheloropleiding verpleegkunde van HZ University of Applied Sciences vindt het belangrijk dat je in 

het eerste studiejaar een goed beeld krijgt van alle rollen van het beroep van de bachelor (hbo) 

verpleegkundige. Een goede aansluiting tussen theorie en praktijk is belangrijk, om zo de verkregen 

kennis, vaardigheden en attituden toe te kunnen passen in de praktijk.  Om deze redenen kent het 

eerste leerjaar twee stage perioden. De eerste periode betreft de Beroepsoriënterende stage (BOS) van 

drie weken in november, waarbij je kennis maakt met het werkveld en het beroep van de bachelor 

verpleegkundige. Na de BOS volgt een lesperiode, waarna de tweede periode van vier weken de stage 1 

volgt (maart). Tijdens deze stage 1 ben je met name met het uitvoeren van zorg bezig. Beide 

stageperioden vallen onder de cursus Praktijkleren.  

Ondanks de duidelijke accentverschillen tussen de twee stageperioden, doorloop je in beide gevallen de 

competentiecyclus (zie figuur 1). Deze cyclus is de inhoudelijke leidraad van de cursus. Door de stappen 

van de competentiecyclus te volgen ben je in staat om je stage systematisch te doorlopen. De stappen 

bestaan uit het oriënteren op de stageplaats en de opdrachten, vervolgens bepaal en plan je de acties 

die hiervoor nodig, waarna je tot uitvoering van de acties over gaat. Tot slot vindt de evaluatie en 

beoordeling van je stage plaats.  

 

Figuur 1: de competentiecyclus 

Het is goed om te beseffen dat het niet de eerste keer is dat je in contact komt met de praktijk.  Tijdens 

de lessen op school ben je immers continu met echte beroepssituaties geconfronteerd, waardoor je 

indirect al kennis maakte met de praktijk. Door deze opbouw is de stap naar de echte praktijk minder 

groot.  

Naast deze studentenhandleiding gebruik je het algemene stagehandboek. Hierin staat relevante 

praktische informatie met betrekking tot regelgeving, wijze van begeleiding, verzekeringen en 

contactgegevens van docenten.  

Deze handleiding is gericht op het tweede deel van Praktijkleren 1, Stage 1. Hoofdstuk 1 van deze 

studentenhandleiding is algemeen van aard en beschrijft een aantal oriënterende onderwerpen zoals: 

plaatsing van de cursus in het studiejaar, competenties en leerdoelen, begeleiding, studiebelasting en 

toetsing. Hoofdstuk 2 beschrijft de inhoud van Stage 1. Tot slot volgen de bijlagen.  
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1. Oriëntatie op de cursus Praktijkleren leerjaar 1 
 

Deze cursus valt in blok 2 en 3 en 4 van studiejaar 2017-2018 (zie tabel 1). 

Tabel 1: Cursussen jaar 1 studiejaar 2018-2019 

 Blok 1  

Cursussen  Ects Sbu (studiebelastingsuren) 

Mens en gezondheid blok 1 (CU17955) 7,5 210 

Principes & Methoden blok 1 (CU18075) 7,5 210 

Engels (CU14161) 2,5 70 (looptijd blok 1 en 2) 

HZ Personality (CU17998) 

 

2,5 70 (looptijd het gehele 1e jaar) 

Studieloopbaancoaching (SLC) 

 

-  

Totaal blok 1 20 560 ( zie opm. looptijd) 

Blok 2  

Cursussen  Ects Sbu 

Praktijkleren 1 (CU17970) 

 

12,5 350 (looptijd blok 2) 

Mens en gezondheid blok 2 (CU17983) 

 

5 140 

Principes & Methoden blok 2 (CU19312) 

 

5 140 

Engels (CU14161)  (looptijd blok 1 en 2) 

HZ Personality (CU17998) 
 

 (looptijd het gehele 1e jaar) 

Studieloopbaancoaching (SLC) 

 

-  

Totaal blok 2 22,5 630 

Blok 3  

Cursussen  Ects Sbu 

 Mens en gezondheid blok 3 (CU18073) 

 

2,5 70 

Principes & Methoden blok 3 (CU18077)  

 

2,5 70 

Praktijkleren 1 (CU17970) 

  

 (looptijd blok 3 en 4) 

HZ Personality (CU17998) 

 

  (looptijd het gehele 1e jaar) 

Studieloopbaancoaching (SLC) -  

Totaal blok 3 5 140 

Blok 4 

Cursussen  Ects Sbu 

Mens en gezondheid blok 4  (CU18074) 5 140 

 Principes & Methoden blok 4 (CU18078) 7,5 210 

HZ Personality (CU17998)   (looptijd het gehele 1e jaar) 

Studieloopbaancoaching (SLC)   

Totaal blok 4 12,5 280 

Totaal studiejaar 60 1680 

*ects: european credits transfer system. Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 

studie-uren.  

** Sbu: studiebelastingsuren 
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1.1 Rollen, competenties, leerdoelen en niveau 
In iedere cursus van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Verpleegkunde staan een 

aantal competenties (C) met de daarbij behorende kernbegrippen centraal. Deze competenties en 

kernbegrippen komen rechtstreeks uit het Bachelor of Nursing 2020 opleidingsprofiel (2016) en zijn zo 

geformuleerd dat je kan zien wat je als verpleegkundige moet kennen en kunnen en welk gedrag daar 

bij hoort (een competentie bestaat uit: kennis, vaardigheden en attitude). Deze competenties (C) zijn 

geoperationaliseerd in leerdoelen (LD). Voor alle leerdoelen geldt niveaueis 1: Je vertoont het leerdoel 

zelfstandig, in een afgebakende context, met een afgebakend onderwerp en/of één aspect en/of één 

invalshoek, volgens aangereikte werkwijze. In tabel 2 kun je lezen aan welke competenties met 

leerdoelen je in de twee stageperiodes gaat werken.  

Tabel 2: Rollen, competenties en leerdoelen voor Praktijkleren leerjaar 1. 
 

CanMEDS Rol Zorgverlener  

 

C1 

De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg 

vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in 

complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice. 

 

Kernbegrip Klinisch redeneren  

LD 1.1.1 LD 1.1.3 Je weet en weet hoe je klinisch redeneert door continu procesmatig gegevens te 

verzamelen en te analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, 

en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies. 

BOS 

LD 1.1.3 LD 1.1.3 Je past kennis en vaardigheden en je beroepshouding toe om klinisch te redeneren door 

continu procesmatig gegevens te verzamelen en te analyseren gericht op het vaststellen van vragen 

en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies. 

Stage 

1 

Kernbegrip Uitvoeren van zorg  

LD 1.2.1 Je weet en weet hoe je integrale verpleegkundige zorg verleent met inachtneming van de geldende 

wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief. 

BOS 

LD 1.2.3 LD 1.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om integrale verpleegkundige zorg 

te verlenen met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch 

perspectief. 

Stage 

1 

CanMEDS Rol Communicator 

 

 

C4 De verpleegkundige communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de zorgvrager 

en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd. 

 

Kernbegrip Persoonsgerichte communicatie  

LD 4.1.2 Je toont hoe je actief luistert naar de zorgvrager, de zorgvrager informeert en deze in staat stelt 

keuzes te maken in de zorg waarbij de zorgvrager als uniek persoon wordt benaderd; op een 

natuurlijke manier gids, coach, expert of adviseur bent, afhankelijk van het moment en de 

omstandigheden. 

BOS 

LD 4.1.3 LD 4.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het actief luisteren naar de 

zorgvrager, informeren van de zorgvrager en deze in staat stellen keuzes te maken in de zorg en de 

zorgvrager als uniek persoon benaderen; op een natuurlijke manier gids, coach, expert of adviseur 

bent, afhankelijk van het moment en de omstandigheden. 

Stage 

1 

Kernbegrip Inzet informatie- en communicatietechnologie (ICT)  

LD 4.2.1 LD 4.2.1 Je weet en weet hoe de nieuwste informatie- en communicatie-technologieën worden 

toegepast en hoe het bieden van zorg op afstand (eHealth) bijdraagt als aanvulling op het 

persoonlijk contact met de zorgvrager. 

Stage 

1 

CanMEDS Rol Reflectieve EBP-professional  
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C7 De verpleegkundige handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot 

reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de beroepspraktijk. 

 

Kernbegrip Onderzoekend vermogen  

LD 7.1.1 Je weet en weet hoe je in zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken een kritisch 

onderzoekende en reflectieve (basis)houding toont en hoe je het handelen verantwoordt vanuit 

(verschillende) kennisbronnen, het hanteren van een methodische aanpak met een gedegen 

probleemanalyse en het doorlopen van de onderzoekscyclus gericht op het verbeteren van een 

specifieke beroepssituatie. 

BOS 

LD 7.1.3 LD 7.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het in zorgsituaties en bij zorg- 

en organisatievraagstukken tonen van een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding, het 

verantwoorden hoe je handelt vanuit (verschillende) kennisbronnen, het hanteren van een 

methodische aanpak met een gedegen probleemanalyse en het doorlopen van de onderzoekscyclus 

gericht op het verbeteren van een specifieke beroepssituatie. 

Stage 

1 

CanMEDS Rol Reflectieve EBP-professional  

C 9 De verpleegkundige reflecteert voortdurend en methodisch op haar eigen handelen in de 

samenwerking met de zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, 

procesmatige en moreel-ethische aspecten van haar keuzes en beslissingen. 

 

Kernbegrip Professionele reflectie  

LD 9.1.2  Je toont hoe je het eigen verpleegkundig gedrag kritisch beschouwt in relatie tot beroepscode en 

beroepswaarden en het in (mono- en multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers betrokken 

en zorgvuldig argumenteren, rekening houdend met de emoties en belangen van de zorgvrager 

vanuit het besef dat zorg een morele-ethische praktijk behelst. 

BOS 

LD 9.1.3 LD 9.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding  toe bij het kritisch te beschouwen van 

het eigen verpleegkundig gedrag in relatie tot beroepscode en beroepswaarden en het in (mono- en 

multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers betrokken en zorgvuldig argumenteren, rekening 

houdend met de emoties en belangen van de zorgvrager vanuit het besef dat zorg een morele-

ethische praktijk behelst. 

Stage 

1 

CanMEDS Rol Professional en kwaliteitsbevorderaar  

C16 De verpleegkundige levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en de 

ontwikkeling van de verpleegkunde vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk 

perspectief. 

 

Kernbegrip Professioneel gedrag  

LD 16.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het handelen en gedragen naar de 

professionele standaard en de beroepscode, verantwoordelijkheid nemen in al het eigen handelen 

en het uitdragen van de beroepstrots. 

BOS & 

Stage 

1 

 
1.2 Onderwijsvorm/werkvorm 
In deze cursus leer je in de echte beroepspraktijk. Hierdoor kom je in aanraking met zorgvragers, hun 

familie en mantelzorgers en collega’s van verschillende soorten disciplines.  

De stagevoorbereiding van Stage 1 vindt plaats in de voorafgaande cursussen Principes en Methoden. 

Deze voorbereiding heeft tot doel dat je jezelf een globaal beeld kunt vormen van de praktijkinstelling 

waar je heen gaat en op welke manier jij in de cursus actief aan de benodigde competenties gaat 

werken. Daarnaast komen ook praktische en relevante zaken als hoe gedraag ik me professioneel aan 

bod.   

Tijdens de stage ga je individueel en misschien ook wel groepsgewijs aan de slag met opdrachten, 

leervragen en het uitvoeren van zorg. Doordat het eerste studiejaar beroepsoriënterend is, is het van 
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belang om binnen de organisatie op meerdere plekken te kijken hoe de rollen van de (bachelor) 

verpleegkundige vorm krijgen en hoe deze rollen zich verhouden tot de andere zorgmedewerkers.  

1.3 Studiebelasting 
Deze cursus omvat 12,5 ECTS verdeeld over twee stage perioden. De BOS van drie weken en 120 

studiebelastingsuren en stage 1 van vier weken en 160 studiebelastingsuren. Tijdens de BOS is de 

verhouding werken aan opdrachten : meelopen en meedoen aan de zorg 60 : 40, omdat het een 

oriëntatie betreft. Bij stage 1 betreft dit 20 : 80 en ben je meer bij de uitvoering van zorg (ongeveer 80% 

van je uren) betrokken. 

Aangezien je de stage nodig hebt om je leeractiviteiten te kunnen uitvoeren, ben je gemiddeld vijf 

dagen per week op je stageplek aanwezig.  

1.4 Begeleiding van de werk/praktijkopleiders en de docent 
Tijdens de stage krijg je meestal een werkbegeleider* vanuit de stageorganisatie toegewezen. Zij/hij is 

jouw aanspreekpersoon en ondersteunt je tijdens je hele stageproces ten aanzien van praktische, 

organisatorische punten en je leerproces. Omdat de uitvoering van de begeleiding in de praktijk per 

stageorganisatie op maat wordt gegeven kan deze per organisatie verschillen. 

Via de stagecoördinator van de opleiding heb je gehoord je wie je begeleidend docent vanuit de HZ zal 

zijn tijdens je stage. Tijdens Stage 1 wordt je (in de meeste situaties) door dezelfde docent begeleid, als 

bij de BOS. Zij/hij begeleidt het hele stageproces vanaf de kennismaking tot en met de eindbeoordeling. 

Tijdens Stage 1 zal de docent ongeveer halverwege de stage op stagebezoek komen.  De begeleiding kan 

zowel indirect (via de mail) als direct in de praktijk zijn. Wanneer je stage niet “lekker” loopt, dien je 

altijd contact op te nemen met je docent.  

 

1.5 Toetsing 

De toekenning van studiepunten bij de cursus praktijkleren vindt door competentietoetsing plaats. Dit 

betekent dat kennis, vaardigheden en attitude niet als losstaande onderdelen worden beoordeeld. Door 

deze integrale toetsing binnen echte beroepssituaties wordt de beoordeling van professioneel gedrag 

automatisch meegenomen.  

De wijze waarop de leerdoelen van de cursus Praktijkleren worden getoetst en de voorwaarden 

hiervoor staan beschreven in tabel 3.   

 

 

 

 

 

 

*de meest voorkomende term is werkbegeleider. In sommige instellingen wordt ook de term praktijkbegeleider gebruikt. 
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Tabel 3: Toetsing volgens de uitvoeringsregeling 2018 - 2019 

CU17970 Titel: Praktijkleren leerjaar 1      Aantal EC’s: 12,5 Verplicht Voertaal: 
NL 

Voorwaarden voor deelname: Voor deelname aan de beroeps oriënterende stage (BOS) moet blok 1 gevolgd zijn. Voor deelname aan Stage 1 moet 
de beroeps oriënterende stage (BOS) doorlopen zijn en het verslag hiervan zijn ingeleverd, blok 1, blok 2 en het theoriedeel van Blok 3 moeten 
gevolgd zijn.  

Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Stage 1: er is voldaan aan alle voorwaarden zoals beschreven in de paragraaf 
toetsing in het stagehandboek 

Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding Verpleegkunde van HZ loop je twee keer stage. Beide 
vallen onder de cursus Praktijkleren 1. De eerste stage is de Beroeps oriënterende stage (BOS)  van drie weken. Zo kun je al snel kijken of de 
opleiding en het beroep waarvoor je hebt gekozen bij jou passen. In blok drie of vier ga je Stage 1 lopen. In deze vierweekse stage ga je actief 
meedoen in de zorgverlening aan zorgvragers en ga je dat wat je inmiddels hebt geleerd en getraind in praktijk brengen. Beide stages moeten 
behaald zijn voor het verkrijgen van de studiepunten Praktijkleren 1. Toetsing van de BOS bestaat uit een stageverslag. Wanneer dit onvoldoende is 
wordt het verslag herkanst. Wanneer een onvoldoende wordt behaald voor Stage 1 vindt er herkansing van de stage plaats in week 25-28.  Deze 
cursus moet met een voldoende worden afgerond anders moet de opleiding worden gestaakt. 

Toets 
nr 

Vorm  Inhoud 
 

Wegings 
factor 

Bodem- 
cijfer 

Planning  
toets in 
week 

Inzage 
werk (< 10  
werkdagen 
na ontvangst 
cijfer)  

Planning 
herkansin
g 
in week 

Inzage 
herkansing 
in week 

 M S A Vorm        

1  X  Stageverslag beroeps 
oriënterende stage 

C1/1.1.1  1.2.1; 
C4/ 4.1.2; C7/ 
7.1.1 C9/ 9.1.2; 
C16 /16.1.3 

40% 5,5 48-51 Op 
afspraak 

Op 
afspraak 

Op 
afspraak 

2 X   Criteriumgericht 
interview 

C1/1.1.3;C1/1.2
.3; 
C4/ 4.1.3; C4/ 
4.2.1;C7/ 7.1.3; 
C9/ 9.1.3; C16 
/16.1.3 

60% 5,5 15-20 Op 
afspraak 

Op 
afspraak 

Op 
afspraak 

 

1.5.1 Specificatie en beoordeling toets  

Tijdens het eindbeoordelingsinterview met je  begeleidend docent wordt getoetst in welke mate je de 

gestelde competenties behorende bij stage 1 op niveau 1 (Propedeuse niveau) beheerst. Een 

eindbeoordelingsinterview is een half gestructureerd beoordelingsgesprek waarin jij zelf inbreng hebt 

om te laten zien dat je de gestelde competenties beheerst. Of anders gezegd, je overtuigt de 

beoordelaars ervan dat je in verschillende beroepssituaties juist hebt gehandeld, dus competent bent. 

Je eigen inbreng geef je vorm door je behaalde leerresultaten van deze stage vanuit je kritische houding 

te beoordelen met een schriftelijk selfassessment.  

Dit doe je door een selfassessment te schrijven:  je reflecteert op twee beroepssituaties volgens de 

STARRT methode (bijlage 4). Hierbij kijk je naar de gestelde criteria op het boordelingsformulier (bijlage 

2). Deze beroepssituaties zijn integrale situaties, omdat ze net zoals in de “echte” praktijk uit meerdere 

competenties bestaan. Dit betekent dat er naast de verplichte rol van zorgverlener en communicator 

(persoonsgerichte communicatie) twee andere beroepsrollen in voorkomen. Van belang is dat de twee 

beroepssituaties alle gevraagde competenties van stage 1 op toepassingsniveau bevatten.  

Het selfassessment leg je aan het einde van je stage ter waardering en feedback voor bij je 

werkbegeleider. Op het adviesbeoordelingsformulier (bijlage 3) wordt het resultaat met daarbij een 

onderbouwing door je werkbegeleider gegeven. Op school word je aan de hand van jouw ingebrachte 
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selfassessment en de feedback die de werkbegeleider 

gaf door een  beoordelingsinterview met  de assessor 

(begeleidend docent) bevraagd. Hierbij wordt de 

waardering en feedback van de werkbegeleiders als 

advies meegenomen.  

Het eindbeoordelingsinterview wordt op de volgende 

aspecten beoordeeld:  

 Authenticiteit: De mate waarin de inbreng 

een accurate representatie is van de ervaring en deskundigheid van de student zelf oftewel: is 

dit echt door deze student gedaan? 

 Relevantie: De mate waarin de inbreng de meest belangrijke elementen van de competentie 

dekken. Hoe specifieker, hoe relevanter. 

 Reflectie: Bevat de inbreng van de student  voldoende argumenten om een beeld te krijgen van 

het hoe en waarom van het handelen van de student in de beroepssituaties van stage 1.   

 

Voordat aan je aan het beoordelingsinterview op school mag deelnemen moet je aan de volgende 

voorwaarden  voldoen. Voorafgaand aan het beoordelingsinterview wordt de volledigheid vastgesteld 

door de docent. 

 Selfassessment, voorzien van waardering en feedback door werkbegeleider,  wordt uiterlijk 9 april 

2019 (1e groep) of 14 mei 2019 (2e groep) via de documentenbalie.  

 In het selfassessment is inzichtelijk in welke mate de competenties met CanMEDsrol op het vereiste 

niveau van stage 1 worden beheerst (zie voor criteria het beoordelingsformulier bijlage 2).  

 Het selfassessment moet volledig zijn. Dit betekent dat het volgende in het selfassessment verslag 

aanwezig is:   

o voorblad en inhoudsopgave conform schriftelijke vaardigheden (bijlage 1) 

o twee beschrijvingen van beroepssituaties waaruit de mate van competentiebeheersing door 

reflectie (STARRT methode zie bijlage 4) wordt onderbouwd (max twee A4 per 

beroepssituatie). De te behalen competenties die behoren bij de rol van zorgverlener 

komen in elke beroepssituatie voor, net als leerdoel 4.1.3 (persoonsgerichte communicatie), 

die behoort bij de rol van Communicator. De overige competenties zijn verdeeld over de 

situaties aanwezig, zodat elke beroepssituatie uit vijf competenties bestaat.  

 

Als bijlage: 

o SCOP. 

o Ingevulde presentielijst (bijlage 5) waaruit blijkt dat er minimaal 160 uur stage is gelopen.  

o Minimaal twee uitgewerkte persoonlijke leerdoelen, gerelateerd aan te behalen 

beroepscompetenties.  

o Een ingevuld formulier van de vier begeleidingsgesprekken die met je werkbegeleider 

plaatsvonden. Hierbij moet de begeleidend docent minimaal één keer aanwezig zijn 

geweest (bijlage 6). 

o Adviesbeoordelingsformulier Praktijk Stage 1 ingevuld en ondertekend door werkbegeleider 

(bijlage 3). 

Tips: 

Plan je eindgesprek met je werkbegeleider op 

tijd in! 

Spreek met je werkbeleider af wanneer je jouw 

selfassessment klaar hebt, zodat er tijd genoeg 

is om  deze van feedback te voorzien! 
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1.6 Literatuur, bronnen en studiematerialen 
De literatuur waar je gebruik van kunt maken is hetzelfde als bij de cursussen die je hebt gevolgd met 

als toevoeging het algemeen stagehandboek (zie lesmateriaal op My.HZ.  

 Digitale BSL academy en Skills online 

 Carpenito-Moyet , L. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: 

Noordhoff Uitgevers. 

 Springer Totaalcollectie 

Collectie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg en 

welzijnszorg. Toegang binnen de HZ en thuis 

 Springerlink totaal collectie  

Thuistoegang: 

- Maak binnen de HZ een account aan. Klik rechtsboven op "Sign up/Login".  

- Log buiten de HZ in op link.springer.com/bsl. 

 Algemeen stagehandboek (lesmateriaal My.HZ) 

 http://www.viazorg.nl/fluenz/ 

 

1.7 Planning  
Stage 1 loopt in studiejaar 2018 – 2019 van week 11 tot en met week 14 óf van week 15 tot en met 

week 19 (de tweede periode is een week langer vanwege lesvrije periode en herkansingmogelijkheid 

toetsen). Je wordt vier weken ingepland in de eerste periode of in de tweede periode. 

Tijdens stage 1 ben je 32 uur per week direct betrokken bij de zorg. De overige acht uur werk je in 

roostervrije tijd op je stage aan de leervragen uit je SCOP. Het eindbeoordelingsinterview vindt in 

overleg met de begeleidend docent plaats in binnen twee weken na het afronden van Stage 1. 

  

http://link.springer.com/bsl
http://link.springer.com/bsl
http://www.viazorg.nl/fluenz/
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2. Stage 1 
 

De eerste stage (BOS) was gericht op oriëntatie in de praktijk. Deze stage ga je de competenties 

waaraan je op school en je BOS werkte daadwerkelijk in je stage toepassen. In dit hoofdstuk vind je alle 

leeractiviteiten die je tijdens Stage 1 moet doen aan de hand van de competentiecyclus beschreven. 

Hierdoor word je in staat gesteld je stage systematisch te doorlopen.  

Ondanks dat de BOS stage oriënterend van aard was, start je ook nu weer bij je eigen beginsituatie 

ofwel de mate waarin je een competentie beheerst. Vanaf dit ijkpunt ontwikkel je jezelf tijdens deze 

stage verder.  

 

Naast de beroepscompetenties werk je ook aan je persoonlijke leerdoelen. Deze leerdoelen formuleer 

je specifiek gericht op deze stage. Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling zijn namelijk 

voor een groot deel met elkaar verbonden en een mate van zelfsturing wordt hierin van jou verwacht. 

Bespreek dit met jouw SLC, mocht je hier niet goed uitkomen. 

Je professionele ontwikkeling verloopt 
volgens de stappen uit de 
competentiecyclus welke zijn: 
 

1. Oriënteren   
2. Plannen 
3. Uitvoeren 
4. Evalueren en beoordelen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe je invulling geeft aan de stappen van de competentiecyclus is in de volgende paragrafen verder 
uitgewerkt. 

 
2.1  Stap 1 Oriënteren: op school en eerste stagedagen  
De stagevoorbereiding begint bij deze stage eveneens op school. Waarschijnlijk loop je binnen dezelfde 

zorgorganisatie stage als je BOS. Stel dat dit niet geval is dan oriënteer je je globaal op je stageplaats, 

door bijvoorbeeld de website van de organisatie te bekijken en achterliggende theorie passend bij de 

instelling te lezen.  

 

Oriënteer je op het stage competentie ontwikkelplan (SCOP) in tabel 5. Het SCOP is een hulpmiddel om 

je tijdens je leerproces te ondersteunen. Hierin staan de competenties en rollen waar je in Stage 1 aan 

werkt. Om je te ondersteunen bij het behalen van de competenties van deze stage bevat het SCOP  

Fig. 2: De competentiecyclus 
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leervragen die je tot leeractiviteiten aanzetten. Deze leeractiviteiten monden uit in leerresultaten, die je 

vastlegt in je logboek dat je dagelijks bijhoudt. Het logboek is voor jezelf van belang om je leerproces 

goed vast te leggen en vervolgens is het handig om de inhoud te gebruiken voor je tussentijdse 

begeleidingsgesprekken, verkregen feedback, selfassessment en als voorbereiding op je 

eindbeoordelingsinterview.  

 

In het SCOP ga jij aangeven hoe en wanneer je aan de verschillende leeractiviteiten gaat werken. De 

activiteiten zullen namelijk niet op alle stageplaatsen op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd.  

Oriënteer je op elke competentie met leervraag, zodat je een beeld krijgt welke activiteiten je kunt gaan 

uitvoeren om je competenties te behalen.  

 
Vervolgens besluit je welke persoonlijke leerdoelen je in deze stage verder wilt ontwikkelen. Formuleer 

minimaal twee persoonlijke leerdoelen (SMART). Gebruik hierbij je bijvoorbeeld de persoonlijke SWOT-

analyse die je eerder maakte voor de BOS,  en persoonlijke leerdoelen die eventueel voortkomen uit je 

BOS of tussentijdse schoolperiode.  

 

Neem je persoonlijke leerdoelen op in je SCOP.  Tijdens je begeleidingsgesprekken en 

eindbeoordelingsinterview komt de ontwikkeling van je persoonlijke leerdoelen ter sprake in relatie tot 

je beroepscompetentie ontwikkeling.  

 

De stage begint met een (hernieuwd) kennismakingsgesprek met de werkbegeleider.  

Pas als je stage echt begonnen is 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. Op basis hiervan pas je je 

SCOP aan (tabel 5).  

 

Tijdens je stage vinden minimaal vier begeleidingsgesprekken met de werkbegeleider plaats, waarbij de 

docent minimaal eenmaal aanwezig is in week twee of drie. Tijdens de begeleidingsgesprekken komt de 

stand van zaken m.b.t de uitvoering van je SCOP ter sprake, waardoor je eventueel je leeractiviteiten 

om de einddoelen van je stage te behalen, kan aanvullen of bijstellen.   



 

 

Tabel 5. Stage competentie ontwikkelplan (SCOP) voor Stage 1 

Competentie, CanMEDSrol, kernbegrip en leerdoel  Leervragen die aanzetten tot 

toepassing in je stage  

 

Hierbij geef je  altijd antwoord op de vraag 

welke achterliggende kennis, vaardigheden 

en beroepshouding zijn hierbij van 

toepassing 

Te ondernemen 

activiteiten 

Wijze van vastleggen 

leerresultaten 

in logboek  

Planning 

 

 

 

 

Maak je planning in overleg 

met je werkbegeleider 

C1, Zorgverlener: Klinisch redeneren  

LD 1.1.3 Je past kennis en vaardigheden en je 

beroepshouding toe om klinisch te redeneren door 

continu procesmatig gegevens te verzamelen en te 

analyseren gericht op het vaststellen van vragen en 

problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij 

passende zorgresultaten en interventies. 

 1. De diagnostische vraag: wat is er 

aan de hand met de zorgvrager?  

2. Oorzakelijke of etiologische vraag: 

waardoor komt dat? 

3. Prognostische vraag: hoe verloopt 

het waarschijnlijk af met dit 

probleem? 

4. Therapeutische vraag: wat denken 

we eraan te kunnen doen? 

Vb.: Je kiest in overleg 

met je werkbegeleider 

een cliënt en pas de 

stappen van klinisch 

redeneren toe 

Vb.: verpleegplan  

C1, Zorgverlener: Uitvoeren van zorg  

LD 1.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je 

beroepshouding toe om integrale verpleegkundige zorg 

te verlenen (inclusief voorbehouden en risicovolle 

handelingen) met inachtneming van de geldende wet- 

en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief. 

Op school heb je geleerd methodisch 

te werken. Hoe ga je dit in de zorg 

voor de cliënt methodisch uitvoeren? 

 

Oriënteren 

Plannen 

Uitvoeren 

Evalueren/ Reflecteren 

 

 

  

C4, Communicator: Persoonsgerichte communicatie 

LD 4.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je 

beroepshouding toe bij het actief luisteren naar de 

zorgvrager, informeren van de zorgvrager en deze in 

staat stellen keuzes te maken in de zorg en de 

zorgvrager als uniek persoon benaderen; op een 

natuurlijke manier gids, coach, expert of adviseur bent, 

afhankelijk van het moment en de omstandigheden. 

Hoe ga je de  elementaire sociale 

vaardigheden toepassen bij de 

uitvoering van zorg? 

Zie bijlage 7   
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C4, Communicator: Inzet informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) 

LD 4.2.1 Je weet en weet hoe de nieuwste informatie- 

en communicatietechnologieën worden toegepast en 

hoe het bieden van zorg op afstand (eHealth) bijdraagt 

als aanvulling op het persoonlijk contact met de 

zorgvrager. 

Welke vormen van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) vind 

je op je stageplaats? 

Hoe worden ze toegepast?  

   

C7, Reflectieve EBP-professional: Onderzoekend 

vermogen 

LD 7.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je 

beroepshouding toe bij het in zorgsituaties en bij zorg- 

en organisatievraagstukken tonen van een kritisch 

onderzoekende en reflectieve (basis)houding, het 

verantwoorden hoe je handelt vanuit (verschillende) 

kennisbronnen, het hanteren van een methodische 

aanpak met een gedegen probleemanalyse en het 

doorlopen van de onderzoekscyclus gericht op het 

verbeteren van een specifieke beroepssituatie. 

Hoe laat je zien dat je een kritisch 

onderzoekende houding hebt op je 

stage?  

Vb: Kies in overleg met 

je werkbegeleider een 

veelvoorkomende 

interventie op je stage 

en ga op zoek naar 

evidence in de 

literatuur.  

  

C9, Reflectieve EBP-professional: Professionele 

reflectie 

LD 9.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je 

beroepshouding  toe bij het kritisch te beschouwen van 

het eigen verpleegkundig gedrag in relatie tot 

beroepscode en beroepswaarden en het in (mono- en 

multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers 

betrokken en zorgvuldig argumenteren, rekening 

houdend met de emoties en belangen van de zorgvrager 

vanuit het besef dat zorg een morele-ethische praktijk 

behelst. 

Hoe laat je zien dat je kunt 

reflecteren op je eigen 

verpleegkundig gedrag in relatie tot 

de beroepscode en 

beroepswaarden? 

Vb: 

begeleidingsgesprek of 

bij bv. ontvangen en 

geven van feedback of 

selfassessment 

  

C16, Professional en kwaliteitsbevorderaar 

LD 16.1.3: Je past kennis, vaardigheden en je 

beroepshouding toe bij het handelen en gedragen naar 

de professionele standaard en de beroepscode, 

verantwoordelijkheid nemen in al het eigen handelen en 

het uitdragen van de beroepstrots. 

Hoe pas je principes van 

patiëntveiligheid toe? 

Vb: risicosignalering, 

screening, preventie, 

voorlichting 
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Begeleidingsgesprekken  

(iedere week)  

Wat is de stand van zaken m.b.t je 

leerproces? 

Wat moet ik doen om mijn doelen 

van de stage te behalen? 

   

Persoonlijke leerdoelen 

 

 

Beschrijf leerdoel    

1.  

2. 

 

Voorwaarden om aan eindbeoordelingsinterview deel 

te nemen 

Hoe ga je aan de gestelde 

voorwaarden voldoen? 

 

 

   

Voorbereiden en uitvoeren selfassessment/ 
eindbeoordelingsinterview 
 
 

Welke twee beroepssituaties 

beschrijvingen voor je selfassessment 

ga je kiezen? 

Hoe werk je de beroepssituatie uit 

m.b.v. STARTT methode? 

   



 

 

2.2  Stap 2 Plannen: Stage Competentie Ontwikkel Plan (SCOP) week  1   
Nadat je je opnieuw hebt georiënteerd op je stageplaats en op hoe je hier aan je leervragen invulling 

kan geven, ga je dit beschrijven en plannen in je SCOP (tabel 5). Beschrijf bij de leervragen welke 

activiteiten je gaat ondernemen om de leerdoelen te behalen en hoe je het resultaat van je leeractiviteit 

vastlegt in je logboek. Vergeet hierbij de inspanningen niet die je moet verrichten als voorwaarden voor 

toetsing en voorbereiding op het eindbeoordelingsinterview. Daarnaast vermeld je in de kolom 

“Planning” wanneer je de leeractiviteit gaat uitvoeren.  

 

De activiteiten die je kunt uitvoeren hangen in sterke 

mate af van het werkveld en de organisatie waar je 

stage loopt. Bespreek je SCOP daarom aan het einde 

van deze eerste week op haalbaarheid met je 

werkbegeleider. Leg je SCOP ook ter feedback aan de 

docent voor (ook aan het einde van de eerste week). 

Stel zo nodig bij en ga aan de slag met de uitvoering van 

je plan. Ook tijdens volgende begeleidingsgesprekken is 

je SCOP uitgangspunt en kun je dit zo nodig bijstellen. In week twee of drie is je docent aanwezig bij het 

begeleidingsgesprek. 

 

2.3  Stap 3 Uitvoeren van activiteiten volgens SCOP 
Je voert de leeractiviteiten uit volgens je opgestelde SCOP. Zorg ervoor dat je bij de uitwerking van je 

verpleegkundig handelen je werkbegeleider betrekt. Zij kunnen je feedback geven op je uitvoering en 

aangeven dat jij de verpleegkundige uitvoering daadwerkelijk hebt gedaan. Leg deze feedback goed vast 

in je logboek zodat je dit als input kunt gebruiken voor je selfassessment en eindbeoordelingsinterview. 

Wat betreft het participeren in de uitvoering van de zorg geldt dat je in principe alles mag doen wat in 

de lessen is behandeld (zie ook bijlage 11).  

 

2.4 Stap 4 Evalueren en beoordelen 
Nadat je aan de voorwaardelijke eisen van de toets ‘ eindbeoordelingsinterview’  hebt voldaan (zie 

hoofdstuk toetsing), vindt de toets in de twee weken na afronding van je stage op school plaats. Het 

eindcijfer van Stage 1 wordt bepaald door het eindbeoordelingsinterview. Aangezien dit een half 

gestructureerd interview betreft heb je zelf inbreng bij deze toets. 

Hieronder meer uitleg over de werkwijze en suggesties om je goed op het eindbeoordelingsinterview 

voor te bereiden.  

Het eindbeoordelingsinterview kent de volgende werkwijze : 

 Bij dit eindbeoordelingsinterview worden de competenties met de CanMedsrollen van 

zorgverlener, communicator,  Reflectieve EBP-professional en Professional en 

kwaliteitsbevorderaar op beheersingsniveau 1 afgetoetst.  

 Het  eindbeoordelingsinterview duurt inclusief beoordeling maximaal 30 minuten. Van het 

gesprek wordt een geluidsopname gemaakt. 

 Het eindbeoordelingsinterview verloopt via een vast stramien en is onder te verdelen in vier 

fasen.  

Tip 

Maak aan het begin van je stage al 

afspraken met je werkbegeleider  én 

stagedocent over de tussenevaluatie en 

de eindevaluatie 
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o Fase 1: De inleiding.  Na de verwelkoming wordt nogmaals het doel van het 

interview en de werkwijze uiteengezet. Tevens worden wederzijdse verwachtingen 

uitgesproken en eventuele onduidelijkheden besproken.  

o Fase 2: De vaststelling van de inhoud en tijd.  

o Fase 3: Het interview aan de hand van de STARRT methodiek. Hierbij begin jij door je 

concrete beroepssituaties behorende bij de competenties in te brengen. Vervolgens 

stelt de assessor vragen (Zie voorbeeldvragen in bijlage 9). 

o Fase 4: De afronding. Korte neutrale terugblik door assessor: het advies van de 

werkbegeleider wordt meegenomen in de overwegingen. De docent (assessor) als 

examinator stelt de eindbeoordeling vast. De ingevulde en ondertekenende 

beoordeling wordt aan de student bekend gemaakt.  

 

Voor het eindbeoordelingsinterview kun je je van te voren goed voorbereiden, hieronder staan enkele 

aandachtspunten: 

 Weet goed welke competenties er tijdens deze stage worden getoetst en wat de 

beoordelingscriteria zijn.  

 Beschrijf twee beroepssituaties waarvan jij vindt dat je daarmee goed kunt aantonen dat je de 

gevraagde competenties beheerst. Denk hierbij ook aan feedback die je kreeg.  

 Werk beide beroepssituaties volgens de STARRT methode uit. 

 Vraag aan het einde van je stage aan je werkbegeleider een waardering en feedback voor je 

selfassessment. Gebruik hiervoor het adviesbeoordelingsformulier praktijk Stage 1 (bijlage 3).  

 Kijk naar de voorbeeldvragen in bijlage 9. 

 Oefen het interview met medestudenten. 

 Neem tijdens het interview de tijd om je antwoorden goed te onderbouwen. 

 Gebruik de ik-vorm omdat jouw handelen in de beroepssituatie centraal staat. Je competent 

zijn en niet je ontwikkeling staat centraal. Het gaat erom dat er een beeld verkregen wordt van 

je werkelijke gedrag in de praktijk. Dit in tegenstelling tot begeleidings- of eventuele 

reflectiegesprekken, die meer ontwikkelgericht zijn.   

 

Bronnenlijst 
Bachelor of Nursing 2020 (2016). Een toekomstbestendig opleidingsprofiel. Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum 

Schuurmans M., V&V 2020. (2012). Deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige. Utrecht 



 

 

Bijlage 1. Criteria Schrijfvaardigheden 
Beoordelingscriteria schrijfvaardigheden (generiek) 
Voorwaardelijk bij beoordeling van alle schrijfopdrachten 

 
 

Vormvoorschriften wel=1 
niet = 0 

wel=1 
niet = 0 

Digitaal bestand heeft de volgende naamstructuur:  
Naam student – Studentnummer – Productnaam – 1e/2e gelegenheid 

  

Voorblad met : cursusnaam + code, naam docent, naam student, studentnummer en 
inleverdatum 

  

Paginanummering is aanwezig   

Voorzien van een automatische inhoudsopgave gemaakt in WORD   

Lettertype is Calibri    

Lettergrootte van standaardtekst is 11 punts;    

Regelafstand is 1,15   

Afkortingen zijn correct gebruikt (eerste keer voluit, ook in de bronvermelding)   

Getallen zijn op de juiste manier weergegeven (volgens APA-richtlijnen)   

Tabellen/figuren hebben een nummer en een titel (boven de tabel, onder de figuur)   

Taalgebruik en zinsconstructie   

De tekst bevat juiste spelling en grammatica (max. 3 fouten per pagina)   

De tekst heeft een zakelijke schrijfstijl (formeel, objectief, geen spreektaal)   

De zinnen zijn helder, met actief taalgebruik en afwisselende zinslengte   

Er is gebruik gemaakt van de juiste interpunctie   

Samenhang en structuur   

Tekst is logisch geordend aan de hand van genummerde hoofdstukken en 
paragrafen (en alleen waar noodzakelijk subparagrafen). Trechtervorm is aanwezig 

  

Hoofdstukken/paragrafen (en subparagrafen) zijn voorzien van titels die de lading 
dekken. (Vermijd de vragende vorm in deze titels). 

  

Hoofdstukken/paragrafen (en subparagrafen) zijn opgebouwd uit alinea’s 
waartussen een witregel is opgenomen 

  

Alinea’s beginnen met een kernzin   

Er is onderlinge samenhang tussen de alinea’s   

Bronvermelding 
 

  

Er zijn voldoende bronnen gebruikt   

De gebruikte bronnen zijn actueel en relevant en hoogwaardig   

Bronvermelding in de tekst is volgens APA-richtlijnen   

Bronvermelding in de bronnenlijst is volgens APA-richtlijnen   

Cesuur   

In de eerste kolom moeten minimaal 5 punten zijn behaald 
In de tweede kolom moeten minimaal 15 van de 18 punten zijn behaald 

  

Product wordt nagekeken (ja/nee)  
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Bijlage 2.  Beoordelingsformulier Stage 1.  
(In te vullen door begeleidend docent HZ) 

 
Student: …………………………………….                Studentnummer: …………………. 
 
Zorgorganisatie: …………………..…………….. 
 
Indien aan de voorwaarden voor deze toets (zie hoofdstuk 1.5.1. van deze studentenhandleiding) is voldaan wordt tot een 
eindbeoordelingsinterview op school overgegaan. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan wordt een ‘niet deelgenomen’ als resultaat 
gegeven.  

Criteria voor de beoordeling van de mate van beheersing van de CanMEDSrol/ beroepscompetenties uit de uitgewerkte 
beroepssituaties (NB: Elke competentie dient daarbij aan niveau eis 1 te voldoen:  Je vertoont het leerdoel zelfstandig, in een 

afgebakende context, met een afgebakend onderwerp en/of één aspect en/of één invalshoek, volgens aangereikte werkwijze). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroepssituatie 
1. 
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t *Ieder beroepssituatie 

beschrijft vijf 
beroepscompetenties 
student vult nog 2 
competenties naar 
keuze in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik hierbij het 
Adviesbeoordelingsformulier 
Praktijk, aangevuld met feedback 
docent door beschrijven van 
sterkten en verbeterpunten 

Relevantie per 
competentie 
(Score: voldoende = 
1 punt, 
onvoldoende = 0 
punten)      

  

Authenticiteit per beroepssituatie 
 
Score: voldoende = 1 punt, onvoldoende = 0 punten 

  

Reflectie per beroepssituatie 
 
Score: goed = 4 punten, voldoende = 2 punten, 
onvoldoende = 0 punten 
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Beroepssituatie 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteria 

C
1

, Z
o

rg
ve

rl
e

n
e

r:
 K

lin
is

ch
 r

e
d

e
n

e
re

n
 

C
1

, Z
o

rg
ve

rl
e

n
e

r:
 U

it
vo

er
e

n
 v

an
 z

o
rg

 

C
4

, C
o

m
m

u
n

ic
at

o
r:

 P
e

rs
o

o
n

sg
e

ri
ch

te
 

co
m

m
u

n
ic

at
ie

 

*…
…

. 

*…
…

 *Bestaat uit vijf 
beroepscompetenties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik hierbij het 
Adviesbeoordelingsformulier 
Praktijk, aangevuld met feedback 
docent door beschrijven van 
sterkten en verbeterpunten 

Relevantie per 
competentie 
 
Score: voldoende 
= 1 punt, 
onvoldoende = 0 
punten      

  

Authenticiteit per beroepssituatie 
 
Score: voldoende = 1 punt, onvoldoende = 0 punten 

  

Reflectie per beroepssituatie 
 
Score: goed = 4 punten, voldoende = 2 punten, 
onvoldoende = 0 punten 

  

Totaal aantal punten   

Eindcijfer  

Feedback op persoonlijke leerdoelen* 
Leerdoel 1 
 
 
 
 
 
Leerdoel 2 
 
 
 
 
*Persoonlijke leerdoelen tellen niet mee in de beoordeling, tenzij deze samenhangen met de te behalen competentie (dan 
verwerken in reflectie). 

Elke beroepscompetentie wordt beoordeeld op drie aspecten. In totaal kunnen 20 punten worden behaald. Bij een 
cesuur van 55%, ligt het minimum aantal punten op (20/100 X 55 = 11 punten (= het cijfer 5,5). De stage is behaald 
wanneer het resultaat minimaal het cijfer 5,5 is. Indien de beoordeling lager is dan het cijfer 5,5 dient de stage te 
worden herkanst. 

Datum: …………. Docent (examinator)…….. 
 
 

Toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

Bijlage 3. Adviesbeoordelingsformulier Praktijk Stage 1.  
(in te vullen door de werkbegeleider) 

Student:  
Studentnummer:  

Zorgorganisatie: 
Datum: 

  Score 1-2-3-4* Onderbouwing door werkbegeleider 
C1, Zorgverlener: Klinisch redeneren  
LD 1.1.3 Je past kennis en vaardigheden en je beroepshouding toe om klinisch te 
redeneren door continu procesmatig gegevens te verzamelen en te analyseren gericht 
op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij 
passende zorgresultaten en interventies. 

  

C1, Zorgverlener: Uitvoeren van zorg  
LD 1.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om integrale 
verpleegkundige zorg te verlenen (inclusief voorbehouden en risicovolle handelingen) 
met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch 
perspectief. 

  

C4, Communicator: Persoonsgerichte communicatie 
LD 4.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het actief luisteren 
naar de zorgvrager, informeren van de zorgvrager en deze in staat stellen keuzes te 
maken in de zorg en de zorgvrager als uniek persoon benaderen; op een natuurlijke 
manier gids, coach, expert of adviseur bent, afhankelijk van het moment en de 
omstandigheden 

  

C4, Communicator: Inzet informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
LD 4.2.1 Je weet en weet hoe de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën 
worden toegepast en hoe het bieden van zorg op afstand (eHealth) bijdraagt als 
aanvulling op het persoonlijk contact met de zorgvrager. 

  

C7, Reflectieve EBP-professional: Onderzoekend vermogen 
LD 7.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het in zorgsituaties 
en bij zorg- en organisatievraagstukken tonen van een kritisch onderzoekende en 
reflectieve (basis)houding, het verantwoorden hoe je handelt vanuit (verschillende) 
kennisbronnen, het hanteren van een methodische aanpak met een gedegen 
probleemanalyse en het doorlopen van de onderzoekscyclus gericht op het verbeteren 
van een specifieke beroepssituatie. 

  

C9, Reflectieve EBP-professional: Professionele reflectie 
LD 9.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding  toe bij het kritisch te 
beschouwen van het eigen verpleegkundig gedrag in relatie tot beroepscode en 
beroepswaarden en het in (mono- en multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers 
betrokken en zorgvuldig argumenteren, rekening houdend met de emoties en belangen 
van de zorgvrager vanuit het besef dat zorg een morele-ethische praktijk behelst. 

  

C16, Professional en kwaliteitsbevorderaar 
LD 16.1.3: Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het handelen en 
gedragen naar de professionele standaard en de beroepscode, verantwoordelijkheid 
nemen in al het eigen handelen en het uitdragen van de beroepstrots. 

  

 *1=zeer onvoldoende; 2=onvoldoende; 3= voldoende; 4= goed 
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Persoonlijke leerdoelen Feedback op persoonlijke leerdoelen 

Leerdoel 1  
 
 
 
 
 
 

 

Leerdoel 2 
 
 
 
 
 
 

 

Naam werkbegeleider: 
Handtekening: 

 

  



 

 

Bijlage 4. STARRT methode 
 

 

Situatie

Beschrijf een/meerdere concrete beroepssituaties zo duidelijk mogelijk Wat was de situatie?

Waar vond die situatie plaats?

Wanneer vond die situatie plaats?

Wat gebeurde er precies?

Wie waren erbij?

Taak

Beschrijf nauwkeurig jouw taak of functie in die situatie Wat was jouw taak?

Wat werd er van je verwacht?

Wat verwachtte je van jezelf?

Wat vond je dat je moest doen?

Wat wilde je bereiken?

Activiteiten

Beschrijf concreet de activiteiten in die situatie  Hoe was je aanpak?

Wat heb je precies gedaan?

Wat heb je gezegd?

Hoe was het gedrag van anderen?

Hoe heb je gereageerd op het gedrag van anderen?

Resultaat

Beschrijf wat je hebt bereikt in die situatie Wat zijn de resultaten

Welke theoretische onderbouwing is toegepast

Reflectie

Reflecteer op eigen handelen in die situatie Hoe kijk je terug op deze situatie?

Wat hielp je ?

Wat belemmerde  je?

Wat lukte goed?

Wat heb je geleerd?

Waar ben je ontevreden over?

Wat wil je versterken?

Wat heb je daarvoor nodig?

Transfer

Beschrijf hoe je het geleerde kunt toepassen in andere situaties. In welke situaties ga je het toepassen?

En hoe ga je dit toepassen?T

S

T

A

R

R
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Bijlage 5. Presentielijst Stage 1  
 
Student: 
Studentnummer: 
 
Organisatie: 
Datum:     

 

 
Week- 

nummer 

 
Aantal uren aanwezig  
op de stageafdeling 

 

 
Reden van eventueel verzuim 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   

   

   

   

   

Totaal *  
 

*Het totaal van kolom 2 moet 160 uur zijn.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Naam student……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 

 
Naam werkbegeleider……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 
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Bijlage 6. Aftekenlijst begeleidingsgesprekken 
 
Organisatie:     
 
Naam student:      Naam werkbegeleider: 

 

Weeknummer + 
datum  

Aantal te voeren 
begeleidingsgesprekken 

 

Bevestigende handtekening werkbegeleider voor 
uitvoeren gesprek 

 Begeleidingsgesprek 1 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 2 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 3 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 4 
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Bijlage 7. Criteria voor inzet van elementaire sociale vaardigheden in een 
gesprek  
 

Fase 1 Contact maken 

Begroet de ander, maak oogcontact en zo nodig geef je een hand en stel je je voor 

- Hou een small talk om de ander op zijn/haar gemak te stellen 

- Probeer op ooghoogte met de ander te komen en gemakkelijk te gaan zitten op ong. 1.5 meter van elkaar 

in een rustige ruimte. Je zit niet pal tegenover de ander 

- Zorg dat de inhoud en het doel voor beide partijen duidelijk is; stem dat op elkaar af. Peil behoeften en 

wederzijdse verwachtingen  

- Laat vroeg in het gesprek weten hoeveel tijd je voor het contact hebt uitgetrokken 

 

Fase 2 Exploreren van behoeften, wensen en ervaringen m.b.t. wassen en aankleden en de  

            ondersteuning daarbij 

Vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen 

- Nodig uit om samen te gaan praten over…. 

- Stel zoveel mogelijk open vragen om de situatie te exploreren en de ander uit te nodigen zijn/haar 

zienswijze, mening, gedachten en/of gevoelens onder woorden te brengen 

- Stel (gesloten) vragen als je feitelijke informatie wilt 

- Zorg dat je vragen duidelijk zijn geformuleerd, neutraal gesteld en slechts naar een onderwerp tegelijk 

verwijzen; vermijd directe vragen en de waarom-vraag 

- Stem je vragen af op de ander; stel ze in belang van de ander en niet uit persoonlijke nieuwsgierigheid 

- Door te knikken, te hummen en ja-zeggen laat je merken de gedachtegang van de ander te volgen en 

moedig je aan om door te spreken 

- Herhaal af en toe wat de ander zegt om hem te stimuleren zijn verhaal te vervolgen 

- Vraag door naar gevoelens en geef interpretaties van emoties van de ander in eigen woorden weer.  “Als 

ik u zo ziet, lijkt het me dat u veel verdriet hebt. Is dat zo? ”. Geef geen advies of waardeoordeel 

- Doseer je vragen; geef tussendoor bv een samenvatting, een parafrase of informatie 

- Vraag geregeld aan de ander of je hem/haar goed begrepen hebt. Geef daartoe tussendoor korte 

inhoudelijke samenvattingen en een gevoelssamenvatting als emoties op de voorgrond komen 

- Vat samen in eigen woorden, duidelijk en kernachtig, inhoudelijk correct en volledig, en toetsend gesteld 

- Gebruik parafrasen om te laten doorklinken wat de ander probeert te zeggen. Parafraseer duidelijk en 

kernachtig, neutraal gesteld en met de juiste intonatie (bevestigend of veronderstellend) 

- Pas LSD toe: Luisteren –  Samenvatten – Doorvragen. En gebruik bij doorvragen concretiserende vragen 

als: wat, waar, wie, wanneer, hoe….. . 

- Durf, waar nodig en juist gedoseerd, door te vragen. Ga eventuele onaangename feiten, frustraties en 

(ongewenste) emoties niet uit de weg. 

 

Non-verbaal gedrag 

- Toon een geïnteresseerde lichaamshouding en gezichtsuitdrukking en straal rust uit, dat je tijd en aandacht 

hebt voor contact met de ander 

- Toon een open houding; leun iets naar voren, je armen en benen niet gekruist 

- Spreek rustig, duidelijk en goed verstaanbaar. Kijk de ander aan als die spreekt en geef non-verbaal 

feedback. Kijk de ander aan als je zelf spreekt, om feedback te ontvangen  
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- Ondersteun met non-verbaal gedrag je verbale gedrag. Gebruik af en toe je handen om de boodschap te 

ondersteunen en speel niet met voorwerpen 

- Let op het non-verbale gedrag van de ander, ga er zo nodig op in door te zeggen wat je hoort en ziet of 

denkt te horen en te zien. Reageer niet op non-verbaal gedrag als onderwerp gevoelig ligt en doorvragen 

ongepast is 

- Hanteer stilte als rustpunt in het gesprek en vermijdt het invullen van stilte met nieuwe vragen om 

informatie en advies. 

 

Voortgang houden in het gesprek 

- Geef tussendoor een gesprekssamenvatting 

- Stimuleer de gespreksvoortgang door gebruik te maken van bruggen, empathische reacties en/of reflecties 

- Geef op het eind van het gesprek een gesprekssamenvatting 

- Als je je gevoelens uit, doe dat in een Ik-boodschap. Geef geen indirecte boodschappen in de vorm van 

een vraag, geef ook geen waarschuwingen of dreigementen 

 

Fase 3 Afronding 

- Benoem de wensen, de problemen en oplossingen die de ander heeft bedacht. Of vraag er nog eens naar 

- Stimuleer het zoeken naar oplossingen 

- Nodig uit om een plan te maken: wat gaan we doen, wat spreken we af 

- Vat het gesprek (fase 1, 2 en 3 toetsend samen en sluit het gesprek af 
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Bijlage 8. Verpleegtechnische en elementaire sociale vaardigheden 
Onderstaande vaardigheden zijn op school aan de orde geweest tijdens blok 1, 2 en 3. 

Verpleegtechnische vaardigheden:  

 Ondersteunen met wassen, aan,- uitkleden en de maaltijd 

 Tanden poetsen, haren wassen 

 Handen wassen en desinfecteren 

 Isolatiekleding aan- en uittrekken 

 Hulp bij misselijkheid en braken 

 Meten van lengte en gewicht 

 Geven van een po/urinaal op bed 

 Aanbrengen van een condoomkatheter 

 Hogerop plaatsen met een glijzeil en papegaai 

 Instructie bladderscan (beknopt) 

 Instructie tilliften actief/passief (beknopt) 

 Aan en uitkleden van een patiënt met bewegingsbeperking 

 Wegen en meten van een cliënt 

 Verwisselen van incontinentiemateriaal 

 Ondersteunen bij bengelen 

 Ademhaling tellen, Saturatie meten, Capillaire refill. 

 BLS en AED 

 Bloeddruk, temperatuur en pols opnemen 

 Steunkousen aan en uittrekken (heb ik naar eigen inzicht al gedemonstreerd). 

 

Elementaire sociale vaardigheden : 

 Op juiste wijze contact maken. 

 Client op gepaste wijze aanspreken en bejegenen 

 Op juiste/gepaste wijze gespreksvoering kunnen toepassen; inhoud en doel afstemmen/tijd reserveren/ behoeften 

cliënt peilen/ open vragen stellen/ luisteren/samenvatten en parafraseren/doorvragen/letten op non-verbaal 

gedrag/voortgang in het gesprek houden. 

 Empathie en inlevingsvermogen. 

 Het voeren van het anamnesegesprek 

 Het voeren van een voorlichtingsgesprek 

 Het voeren van een gesprek gericht op zelfmanagementvaardigheden 
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Bijlage 9. Voorbeeldvragen bij eindbeoordelingsinterview stage 1.  
 

• Op welke wijze heb je je geprofileerd in de rol van de regisseur, zorgverlener etc. (noem een 

concrete situatie). 

• Hoe onderbouw je je handelen vanuit de theorie.    

• Vanuit welke visie heb je gehandeld? Hoe ben je tot deze visie gekomen? Wat is de 

afdelingsvisie en hoe zag je dat terug op de afdeling? 

• Geef een voorbeeld van een situatie waarbij je klinisch hebt geredeneerd.  

• Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van verpleegplannen op een afdeling, welke mening 

heeft de student hierover? Wat is de meerwaarde van een verpleegplan?  

• Hoe heb je binnen de zorg hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden (prioriteiten 

stellen)?  

• Hoe ga je om met weerstanden (bv in de rol van de zorgverlener, communicator? 

• Hoe sluit je aan bij cliënten? Kun je dit onderbouwen. 

• Ben je een kritisch aankomend professional geweest?  Geef een voorbeeld. 

• Noem een lastige situatie die je bent tegen gekomen, wat waren je keuze momenten? Hoe kijk 

je hier op terug? Hoe zou je het anders doen (transfer). 

• Kun je een voorbeeld geven waarbij je proactief hebt gehandeld? 

• Kun je een voorbeeld geven waarbij je creatief hebt gehandeld? 


