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Deze handleiding is bijgesteld op basis van studenten- en docentenevaluatie 2017-2018. Er zijn een 
aantal tekstuele aanpassingen gedaan, om de leesbaarheid en eenduidigheid te bevorderen. Er is een 
opdracht geformuleerd om  de student meer houvast te geven bij luk 7.2.  Bij toetsing is toegevoegd dat 
het CGI, indien haalbaar, ook in de praktijk samen met de docent en werkbegeleider uitgevoerd kan 
worden. 
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Inleiding  
Je hebt in de afgelopen modules een belangrijke basis gelegd voor Stage 2. In deze module 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. 

De modules 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 module. 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 module, die je deels zelf gaat formuleren, zijn ingericht op 

het behalen van de leeruitkomsten. 

 

Wat ga je in deze module leren, en waarom?  

Wat: De stage 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. 

Je richt je in deze stage op de volgende kernbegrippen en CanMEDS rollen (tabel 1): 

Tabel 1 CanMEDSrollen en kernbegrippen 
 

CanMEDSrollen Kernbegrippen 

Zorgverlener Klinisch redeneren 
Uitvoeren van zorg 
Zelfmanagement versterken 
Indiceren van zorg 

Communicator Persoonsgerichte communicatie 
Inzet informatie- en communicatietechnologie 

De samenwerkingspartner 
 

Professionele relatie 
Multi-professioneel samenwerken 

De reflectieve EBP professional 
 

Onderzoekend vermogen 
Inzet EBP 
Professionele reflectie 
Morele sensitiviteit 

Gezondheidsbevorderaar Preventiegericht analyseren 

 

Waarom: De zorg vraagt nu en in de toekomst om kritische en reflecterende HBO-verpleegkundigen (zie 

de reflectieve EBP professional). Als verpleegkundige ben je breed inzetbaar in verschillende settingen 

(Lambrechts, Grotendorst & van Merwijk, 2016). Om aan het einde van je opleiding te voldoen aan de 

eisen van de Wet BIG is het noodzakelijk om voldoende uren praktijkervaring op te doen en in contact 

te komen met verschillende soorten zorgvragers. 
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1. Organisatie en randvoorwaarden Stage 2  
Deze module valt in blok 7 of 8  van studiejaar 2018-2019 (zie tabel 2). In dit hoofdstuk wordt 

beschreven welke plaats de stage heeft in het tweede leerjaar en worden de randvoorwaarden 

besproken. Vervolgens wordt er beschreven welke begeleiding je mag verwachten en tot slot wordt 

besproken hoe de beoordeling tot stand komt. 

Tabel 2: Jaaroverzicht cursussen leerjaar 2 Verpleegkunde 

 Module 5: De professionele zorgverlener 

Leeruitkomsten Ects Sbu * 

Luk 1: Professioneel zorgverlenen 10 280 

Luk 2: Samenwerken t.b.v. de continuïteit 5 140 

   

Module 6: Ethisch handelen 

Leeruitkomsten Ects Sbu 

LUK 1: Moreel verpleegkundig handelen 7,5 210 

LUK 2: Onderzoeken van kwaliteit en patiëntveiligheid 7,5 210 

   

Module 7: Stage 

Leeruitkomsten Ects Sbu 

LUK 1 Professioneel Zorgverlenen   

LUK 2 Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten   

 15 420 

Module 8 Project  

Leeruitkomsten                  Ects Sbu 

Bevorderen zelfmanagement 7.5 210 

HZ personality 2,5 70 

(Inter)Professioneel samenwerken  5 140 

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 

1.1 Competenties, leerdoelen, niveau en leeruitkomsten 
In iedere module 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). 

 

Deze leeruitkomsten zijn geoperationaliseerd in leerdoelen (LD). Voor alle leerdoelen geldt niveau-eis 2 

(AD niveau):   

“Je vertoont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke 

context, een onderwerp vanuit meerdere aspecten en invalshoeken, met beperkt aangereikte 

werkwijze”. Zie voor de CanMEDSrollen en bijbehorende leerdoelen  bijlage 1. 
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1.2 Onderwijsvorm/werkvorm 
Je hebt tijdens het volgen van de modules in leerjaar twee reeds kennisgemaakt met het student- en 

procesgericht onderwijsmodel (SPO) van HZ, als uitgangspunt voor haar onderwijsprogramma. Deze 

onderwijsvorm beoogt dat er een goede integratie van theorie en praktijk tot stand komt door 

authentieke casuïstiek als uitgangspunt te hanteren in de onderwijsmodules. Deze situaties ga je nu 

tijdens het praktijkleren tegenkomen. De transfer van theorie naar de praktijk staat centraal. De 

verkregen kennis, vaardigheden en attitude die je je eigen hebt gemaakt tijdens het binnenschools leren  

ga je nu toepassen in de praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

hc=hoorcollege; wc =werkcollege 
 

 

1.3 Studiebelasting 
Deze module 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.    

  

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). 

 



8 
 

1.4 Begeleiding van de werk/praktijkbegeleiders en de docent 
Tijdens de stage krijg je een werkbegeleider* 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 On Stage hoor je wie je stagedocent vanuit de HZ zal zijn tijdens je stage. Deze stagedocent is tevens 

(meestal) de contactpersoon voor de organisatie waar je stage loopt. De stagedocent begeleidt het hele 

stageproces. De begeleiding kan zowel indirect (via de mail) als direct in de praktijk zijn. Tijdens de stage 

zal de  docent één keer de stageplaats bezoeken. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een 

stageplaats buiten de regio, kan er door de student een skype- of telefonisch gesprek georganiseerd 

worden.  

Wanneer je stage niet “lekker” loopt, dien je altijd contact op te nemen met je werkbegeleider en je 

stagedocent.  

 

1.5 Toetsing 

De toekenning van studiepunten van de module praktijkleren 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) op school. 

De wijze waarop de leeruitkomsten van de module Praktijkleren worden getoetst en bijbehorende 

voorwaarden staan beschreven in paragraaf 1.5.1.  Het beoordelingsformulier is toegevoegd in bijlage 

11. 

Na vijf weken stage krijg je een voortgangsadvies van de praktijk over de voortgang en de ontwikkeling 

van je leerproces. Deze voortgang wordt opgemaakt aan de hand van het “Adviesformulier Praktijk” 

(bijlage 12). Je krijgt op deze manier inzicht wat goed gaat en waaraan je nog aandacht moet besteden 

om de leeruitkomsten te kunnen behalen en dus tot een voldoende eindadvies te kunnen komen. 

 

 

 

 

* de meest voorkomende term is werkbegeleider. In sommige instellingen wordt ook de term praktijkbegeleider gebruikt. 

  

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. 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. 

 

De studenten van het gecombineerde traject sluiten de eerste vijf weken ook af met een 

voortgangsadvies, op grond van het “Adviesformulier Praktijk”. De input die je bij dit 

advies krijgt, neem je mee naar de volgende stageplaats, waar het eindadvies wordt 

gegeven. Daarna volgt het CGI op school. 
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Tabel 3: Toetsing volgens de uitvoeringsregeling 2018 – 2019 

CU22458 Titel: Praktijkleren leerjaar 2 Aantal EC’s: 15 Verplicht Voertaal: NL 

Voorwaarden voor deelname: n.v.t 

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

Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze stage wordt in blok 7 en blok 8 van het tweede jaar aangeboden. De competenties van het eerste leerjaar 
worden verder uitgebouwd.  In deze stage staat de rol van zorgverlener centraal. Het gaat over het verpleegkundig handelen waarbij je het klinisch redeneren 
en de inzet van EBP toepast, gericht op versterken van zelfmanagement ter behoud of verbetering van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en 
ziekte en kwaliteit van leven. De stage is gericht op handelen en toepassen van de kennis en vaardigheden. Je hebt veel contact met zorgvragers en verleent 
hulp/zorg/begeleiding bij hun ondersteuningsvragen afgestemd op het behandelplan/verpleegplan. Je werkt en leert samen met andere professionals aan 
optimale kwaliteit van zorg. Het betreft 10 weken stage. Voor combi-studenten is de 10 weken stage onderverdeeld in een 5 weken kraamstage en 5 weken 
stage in een klinische setting. 

Toets 
nr 

Vorm  Inhoud 
 

Wegings 
factor 

Bodem- 
cijfer 

Planning  
toets in 
week 

Inzage 
werk (< 10  
werkdagen 
na ontvangst 
cijfer)  

Planning 
herkansing in 
week  

Inzage herkansing in  
week 

 M S A Vorm        

1. X   Criteriumgeri
cht interview 

LD 1.1.3, LD 
1.2.3, LD 2.1.3, 
LD 3.1.3, LD 
4.1.3, LD 4.2.3, 
LD 5.1.3, LD. 
6.1.3, LD 7.1.3, 
LD 7.2.3, LD 
9.2.3, LD 10.1.3, 
LD 10.2.3, LD 
14.1.3 

100% 5,5 Week 16-17 
of  
week 25-28 
 

Op 
afspraak 

In overleg Op afspraak 

1.5.1 Specificatie en beoordeling toets  

Een criteriumgericht interview (CGI) is een half gestructureerd beoordelingsgesprek, waarin jij zelf 

inbreng hebt om te laten zien dat je de gestelde leeruitkomsten en bijbehorende competenties 

beheerst. Of anders gezegd, je overtuigt de beoordelaar ervan dat je in verschillende beroepssituaties 

juist hebt gehandeld, dus competent bent. Tijdens het CGI wordt getoetst in welke mate je de gestelde 

competenties (waarop de leeruitkomsten gebaseerd zijn) behorende bij Stage 2 op niveau 2 beheerst. 

Hierbij kijk je naar de gestelde criteria in de rubrics (zie beoordelingsformulier bijlage 11). 

Op school word je aan de hand van jouw ingebrachte dossier en de feedback die de werkbegeleider gaf, 

door een  CGI met twee docenten** bevraagd. Hierbij wordt het advies van de praktijk meegenomen.  

* *als twee docenten organisatorisch niet haalbaar zijn, dan wordt het gesprek met één docent gevoerd. Het gesprek wordt 

dan opgenomen. Indien mogelijk en haalbaar kan het eindgesprek ook in de praktijk, samen met de werkbegeleider en docent 

gevoerd worden. Houdt er rekening mee dat je het verantwoordingsdocument dan wellicht eerder dan de uiterlijke 

inleverdatum moet aanleveren! 

Voorwaarden toetsing 
Voordat je aan het CGI mag deelnemen, lever je een dossier in bij de stagedocent (via de 

documentenbalie). Voor de groepen die in blok 7 stage lopen is dit uiterlijk 15 april, voor de groepen die 

in blok 8 stage lopen is dit uiterlijk 30 juni. Voor de combistudenten die buiten de reguliere periode stage 

lopen wordt in samenspraak met de docent een afspraak gemaakt over het inlevermoment. Dit is 

uiterlijk twee dagen na de laatste stagedag.  

Toets nr. Wijze van beoordelen 

1 Individueel  

Aantal 
contacturen 

65 klokuren (=41 timeslots) 



10 
 

Het dossier voldoet aan de criteria schrijfvaardigheden 

(bijlage 13) opgesteld. Het dossier moet minimaal 

onderstaande onderdelen bevatten, de check naar 

volledigheid wordt door de stagedocent voorafgaand aan 

het beoordelingsinterview vastgesteld en is een 

voorwaarde voor deelname. 

 Een inleiding, waarin je beschrijft hoe je de 

voorbereiding op je stage hebt vormgegeven. 

 Het praktijkleerplan (tabel 4) beoordeeld op 

haalbaarheid (paraaf) door de werkbegeleider én 

voorzien van feedback door de stagedocent. 

 Een ingevuld formulier van minimaal zes begeleidingsgesprekken (bijlage 5) die met je 

werkbegeleider plaatsvonden. Dit is inclusief het voortgangsadviesgesprek en het 

eindadviesgesprek.  

 Een ingevuld en door de werkbegeleider ondertekend voortgangs- en eind ”Adviesformulier 

Praktijk” (bijlage 12 ). 

 Een verantwoordingsdocument (bewijslast) waarin duidelijk wordt hoe je aan de CanMEDS 

competentiegebieden en de leeruitkomsten hebt gewerkt. Hierin verwerk je ook jouw persoonlijke 

leerdoelen. Het verantwoordingsdocument bestaat uit maximaal 20 pagina’s. 

Het verantwoordingsdocument heb je aan het einde van je stage op waarheid laten ondertekenen 

door je werkbegeleider (zorg ervoor dat je dit op tijd inlevert bij je werkbegeleider, zodat deze ook de 

tijd heeft om het door te nemen, maak hierover vooraf afspraken).  

 Een reflectieverslag van maximaal twee A4 per leeruitkomst (7.1 en 7.2, maximaal vier pagina’s) 

volgens de STARRT methode (bijlage 3), waarin je kritisch hebt gereflecteerd op je behaalde 

leeruitkomsten. En één A4 met een reflectie op je persoonlijke leerdoelen. 

 Een ingevulde en door de werkbegeleider getekende presentielijst (bijlage 4) waaruit blijkt dat er 

minimaal 320 uur stage is gelopen.  

 

1.5.1 Herkansing 

Wanneer het voortgangsadvies én het eindadvies van de praktijk onvoldoende is en het CGI 

onvoldoende, dient de student tien weken stage te herkansen en af te sluiten met een CGI. Voor de 

studenten van het combi-traject betekent dit laatste, dat het combitraject niet voortgezet kan worden. 

Wanneer het voortgangsadvies óf het eindadvies van de praktijk onvoldoende is en het CGI 

onvoldoende is, dient de student vijf weken van de stage te herkansen en af te sluiten met een CGI. 

Wanneer zowel het voortgangsadvies als het eindadvies positief zijn, maar het CGI onvoldoende, dan 

wordt er op maat gekeken of de student vijf weken moet herkansen of alleen het CGI moet herkansen. 

De inhoud van het dossier (reflectieverslagen en verantwoordingsdocument) is leidend in dit besluit: als 

het dossier inhoudelijk van onvoldoende niveau is, dan dient de student vijf weken stage te herkansen 

en af te sluiten met CGI. Zie voor nadere uitleg over mogelijkheden van herkansen het Algemeen 

Stagehandboek. 

  

Laten ondertekenen door de praktijk, 

(paraaf): 

 praktijkleerplan,  

 formulier begeleidingsgesprekken  

 voortgangs- en eindadvies praktijk 

 presentielijst 

 verantwoordingsdocument 
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1.6 Literatuur, bronnen en studiematerialen 
De literatuur waar je gebruik van kunt maken is hetzelfde als bij de modules die je hebt gevolgd met als 

toevoeging het algemeen stagehandboek (zie lesmateriaal op My.HZ). Natuurlijk maak je ook gebruik 

van doelgroep specifieke informatie. 

 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/ 

 

  

http://link.springer.com/bsl
http://link.springer.com/bsl
http://www.viazorg.nl/fluenz/
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2. Opbouw en inhoud Stage 2 
Deze stage ga je de competenties waaraan je op school gewerkt hebt daadwerkelijk in de praktijk 

toepassen. Naast de beroepscompetenties werk je ook aan je persoonlijke leerdoelen. Hoe je dat kunt 

aanpakken, staat in dit hoofdstuk beschreven.  

 

2.1  Stap 1 Oriënteren: op school en tijdens de eerste stagedagen  
Ter voorbereiding op je stage oriënteer je je globaal op jouw stageplaats, door bijvoorbeeld de website 

van de organisatie te bekijken en achterliggende theorie passend bij de instelling en de doelgroep te 

lezen. Daarnaast bereid je vijf vragen voor die je in de eerste week van je stage beantwoord wil hebben. 

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

stagedocent ter kennismaking (uiterlijk één week voordat je op stage gaat). 

 

Oriënteer je op het praktijkleerplan in tabel 4. Het  praktijkleerplan is een hulpmiddel om je tijdens je 

leerproces te ondersteunen. Hierin staan de leeruitkomsten en leerdoelen waar je in Stage 2 aan werkt. 

Om je te ondersteunen bij het behalen van de leeruitkomsten van deze stage, 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 leeruitkomst te kunnen 

werken. De leerresultaten zijn de uitwerking van je activiteiten. Je legt deze vast, bijvoorbeeld in een 

logboek dat je dagelijks bijhoudt. Het van belang om jouw leerproces goed vast te leggen: je kunt de 

leerresultaten gebruiken als input voor je tussentijdse begeleidingsgesprekken, reflectieverslag en als 

voorbereiding op je CGI.  

 

In het praktijkleerplan 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. Als bijlage is een voorbeeld van een (deels uitgewerkt) praktijkleerplan opgenomen (bijlage 

2). Daarnaast is er een instructiefilmpje toegevoegd bij het lesmateriaal op My.HZ : “Hoe maak ik een 

praktijkleerplan?”. 

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

minimaal twee persoonlijke leerdoelen (SMART). Maak hierbij gebruik van je persoonlijke SWOT-

analyse (zie bijlage 7 Persoonlijke leerdoelen) en persoonlijke leerdoelen die eventueel voortkomen uit 

de voorafgaande schoolperiode. Mocht je hier niet goed uitkomen, neem dan contact op met jouw 

studieloopbaancoach (SLC) of je stagedocent. Neem de persoonlijke leerdoelen op in jouw 

praktijkleerplan. Tijdens de begeleidingsgesprekken en het CGI komt de ontwikkeling van jouw 

persoonlijke leerdoelen ter sprake, in relatie tot je beroepscompetentie ontwikkeling.  
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Tabel. 4  PRAKTIJKLEERPLAN voor Stage 2 

C
an

M
ED

Sr
o

lle
n

 

Leeruitkomst en kernbegrippen Leervragen die aanzetten 

tot leeractiviteiten.  

Wat zijn je leervragen, op 

grond waarvan je 

leeractiviteiten gaat 

ondernemen, waardoor je de 

leeruitkomst kan behalen? 

Te ondernemen 

leeractiviteiten 

Samen met 

werkbegeleider 

bekijken wat op de 

locatie waar jij stage 

loopt haalbaar is. 

 

Planning 

In overleg met 

werkbegeleider doen. 

 

Zo
rg

ve
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en
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, C
o

m
m

u
n
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a

to
r,

 R
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B

P
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n
a

l 

7.1 Professioneel zorg verlenen  
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren; Indiceren 
van zorg; Uitvoeren van zorg; Zelfmanagement 
versterken; Inzet EBP; Persoonsgericht communicatie; 
Coördinatie van zorg; Professionele reflectie; Morele 
sensitiviteit. 
 
7.1.1 Je verleent binnen een redelijk overzichtelijke 

context de complete zorg, gerelateerd aan de 

patiëntproblemen van de zorgvrager. Je handelt op een 

methodische en vaardige wijze. Je onderbouwt je 

handelen, waarbij je gebruik maakt van de stappen van 

het klinisch redeneren.  

7.1.2 Je bevordert  het zelfmanagement van de 

zorgvrager. Je past tijdens de zorgverlening  de 

benodigde kennis en vaardigheden toe. Je maakt hierbij 

gebruik van EBP.  

7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het organiseren 

van de zorg in laag en midden complexe situaties in 

afstemming met zorgvragers en andere disciplines. 

7.1.4 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.  
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7.2 Bevorderen van gezond gedrag in 

samenwerking met de keten 
Kernbegrippen (BN2020): Preventiegericht analyseren; 

Bevorderen gezond gedrag; Professionele Relatie; 

Gezamenlijke besluitvorming; Multidisciplinaire 

samenwerking; Continuïteit van zorg; Inzet informatie- 

en communicatietechnologie. 

 

7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het bevorderen 

van gezond gedrag, bij één patiënt. Je gebruikt daarbij 

de eerste drie stappen van Intervention Mapping: Je laat 

zien dat je een gezondheidskundige analyse kunt maken, 

het TBP/ASE-model kunt toepassen op de situatie van de 

patiënt en tot een voorstel voor een 

gezondheidskundige interventie kunt komen, passend bij 

de situatie van de patiënt. 

 

7.2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg (in de 

keten) waarborgt. Je maakt hierbij gebruik van 

hedendaagse communicatiemiddelen. 

   

 Begeleidingsgesprekken (inclusief tussenevaluatie en 

eindadvies door werkbegeleider) 

  

Wat is de stand van zaken 

m.b.t je leerproces? 

Wat moet jij (nog) doen om 

de doelen van je stage te 

behalen? 

 Minimaal zes 

begeleidings-

gesprekken. Plan de 

gesprekken in 

overleg met je 

werkbegeleider. 

Stagedocent is 

minimaal één keer 

aanwezig (bij 

voorkeur 

tussenevaluatie). 

 Persoonlijke leerdoelen 

 

 

Beschrijf leerdoel   

 1.  

2. 
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2.2  Stap 2 Plannen: Praktijkleerplan week  1   
De 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.  

 

Beschrijf bij de leervragen welke activiteiten je gaat ondernemen om de leerdoelen te behalen en hoe je 

het resultaat van je leeractiviteit vastlegt, met andere woorden: op welke wijze ga je het “bewijs” 

verzamelen en vastleggen. Houd hierbij steeds voor ogen dat de uitwerking van je leervragen en de 

bijbehorende activiteiten input zijn voor je CGI. Daarnaast vermeld je in de kolom “Planning” wanneer 

je de leeractiviteit gaat uitvoeren (maak hier samen met je werkbegeleider een inschatting van).  

 

De activiteiten die je kunt uitvoeren hangen in sterke mate af 

van het werkveld en de organisatie waar je stage loopt. 

Bespreek je praktijkleerplan aan het einde van deze eerste 

week op haalbaarheid met je werkbegeleider. Leg je 

praktijkleerplan daarna ter feedback voor aan je stagedocent: je levert uiterlijk halverwege de tweede 

week jouw praktijkleerplan in bij je stagedocent (via de mail). Stel daarbij twee concrete vragen, waar je 

feedback op wilt krijgen. Het is géén beoordeling, de docent zal zich vooral richten op de vraag of je 

praktijkleerplan leidt tot het gewenste eindniveau (zie hiervoor de rubrics,  

 

2.3  Stap 3 Uitvoeren van activiteiten volgens het 
praktijkleerplan 
Je voert de leeractiviteiten uit volgens het door jou opgestelde 

praktijkleerplan. Betrek je werkbegeleider bij de uitvoering van 

je praktijkleerplan, zij geven jou feedback op de uitvoering. Leg 

deze feedback goed vast in je dossier, zodat je dit als input kunt 

gebruiken voor je reflectieverslag en CGI. Wat betreft het 

participeren in de uitvoering van de zorg geldt dat je in principe alles mag doen wat in de voorgaande 

modules is behandeld (zie ook bijlage 8 en 9).  

 

2.4 Stap 4  Evalueren en beoordelen 
Tijdens je stage vinden minimaal zes begeleidingsgesprekken met de werkbegeleider plaats, waarbij de 

docent minimaal éénmaal aanwezig is (bij voorkeur bij tussenevaluatie). Dit is inclusief het 

voortgangsadviesgesprek en het eindadviesgesprek met de werkbegeleider.  

 

Tijdens de begeleidingsgesprekken komt de stand van zaken m.b.t de uitvoering van je praktijkleerplan 

ter sprake, waardoor je eventueel je leeractiviteiten om de leeruitkomsten van je stage te behalen, kan 

aanvullen of bijstellen. Het praktijkleerplan is dus een dynamisch document! 

 

Nadat je aan de voorwaardelijke eisen van de toets hebt voldaan (zie hoofdstuk 1.5 Toetsing), vindt de 

toets in de twee weken na afronding van je stage op school plaats. Het eindcijfer van Stage 2 wordt 

bepaald door het CGI. Het advies van de praktijk wordt hierin meegenomen.  

 
De studenten van het gecombineerde traject sluiten de eerste vijf weken ook af met een voortgangsadvies, op grond van het 

“Adviesformulier Praktijk”. De input die je bij dit advies krijgt, neem je mee naar de volgende stageplaats, waar het eindadvies wordt 

gegeven. Daarna volgt het CGI op school. 

 

Tip: Laat je bewijsmateriaal als het 

“klaar” is gelijk lezen aan je 

werkbegeleider. Vraag om een paraaf bij 

dit bewijsstuk. Dat scheelt tijd bij het 

afronden van je 

verantwoordingsdocument. 

 

Tip: 
Gebruik de opdracht Intervention Mapping 
om aan LUK 7.2 te werken (bijlage 6). 
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Werkwijze CGI 

Bij dit CGI worden de leeruitkomsten en bijbehorende competentiegebieden behorend bij de CanMEDS-

rollen van zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP professional en 

gezondheidsbevorderaar op beheersingsniveau 2 afgetoetst. Het  CGI duurt maximaal 45 minuten 

(inclusief beoordeling). Het interview wordt afgenomen door twee docenten of een docent en 

werkbegeleider, mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt het gesprek opgenomen. 

 

Het CGI zelf verloopt via een vast stramien en is onder te verdelen in drie fasen.  

o Fase 1: De inleiding.  Na de verwelkoming door docent(en) wordt nogmaals het doel 

van het interview en de werkwijze uiteengezet. Tevens worden wederzijdse 

verwachtingen uitgesproken en eventuele onduidelijkheden besproken. Inhoud en 

tijd worden vastgesteld.  

o Fase 2: Het interview. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de STARRT methodiek. 

Hierbij begint de student met de inbreng van concrete beroepssituaties, waarmee 

goed aangetoond kan  worden, dat de gevraagde leeruitkomsten en bijbehorende 

competenties beheerst worden . Vervolgens stellen de docent(en) vragen (Zie 

voorbeeldvragen in bijlage 10). 

o Fase 3: De afronding. Korte neutrale terugblik door docenten, het advies van de 

werkbegeleider wordt hierin meegenomen. Daarna wacht de student buiten de 

toetsruimte. De docent(en) als examinator stellen onafhankelijk van elkaar de 

eindbeoordeling vast en komen daarna tot een gezamenlijk besluit. De student 

wordt binnengeroepen en de (ingevulde en ondertekenende) beoordeling wordt aan 

de student bekend gemaakt.  

 

Voorbereiden op het CGI 

Voor het CGI kun je je van te voren goed voorbereiden, hieronder staan enkele aandachtspunten: 

 Weet goed welke leeruitkomsten en bijbehorende competenties er tijdens deze stage worden 

getoetst en wat de beoordelingscriteria (rubrics) zijn (zie bijlage 11) 

 Maak gebruik van bijvoorbeeld een logboek om beroepssituaties te beschrijven, waarvan jij 

vindt dat je daarmee goed kunt aantonen dat je de gevraagde leeruitkomsten en bijbehorende 

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

 Gebruik de feedback die je tijdens het voortgangs- en eindadvies gekregen hebt als input voor je 

reflectieverslag. 

 Kijk naar de voorbeeldvragen in bijlage 10. 

 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.  
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Bijlage 1.  Leeruitkomsten, leerdoelen en CanMEDSrollen Module 7 

Leeruitkomst 7. 2 Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten (5EC) 
7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het bevorderen van gezond gedrag, bij één patiënt. Je gebruikt daarbij de 

eerste drie stappen van Intervention Mapping: Je laat zien dat je een gezondheidskundige analyse kunt maken, het 

TBP/ASE-model kunt toepassen op de situatie van de patiënt en tot een voorstel voor een gezondheidskundige 

interventie kunt komen, passend bij de situatie van de zorgvrager. 

7.2.2  Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg (in de keten)* waarborgt. Je maakt hierbij gebruik van hedendaagse 

communicatiemiddelen. 

Leerdoelen in relatie tot CanMEDSrol 
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. 
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. 
Zelfmanagement versterken 
LD 2.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om het zelfmanagement van mensen, hun naasten en 
hun sociale netwerk te ondersteunen, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in 
relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven. 
Indiceren van zorg 
LD 3.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het indicatieproces (vaststellen, beschrijven en 
organiseren van de aard, duur, omvang en doel van de benodigde (verpleegkundige) zorg), in samenspraak met de 
zorgvrager, op basis van gediagnosticeerde of potentiele, nader te onderzoeken en te diagnosticeren 
patiëntproblemen. 
 
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. 
Inzet informatie- en communicatietechnologie 

MODULE  7: Praktijkleren Stage 2 

NIVEAU 2 (AD) 

 Leeruitkomst 7.1  Professioneel Zorgverlenen (10 EC) 
7.1.1  Je verleent binnen een redelijk overzichtelijke context de complete zorg, gerelateerd aan de patiëntproblemen 

van de zorgvrager. Je handelt op een methodische en vaardige wijze. Je onderbouwt je handelen, waarbij je gebruik 

maakt van de stappen van het klinisch redeneren. 

7.1.2 Je bevordert  het zelfmanagement van de zorgvrager. Je past tijdens de zorgverlening  de benodigde kennis en 

vaardigheden toe. Je maakt hierbij gebruik van EBP. 

7.1.3  Je coördineert zorg, draagt bij aan het organiseren van de zorg in laag en midden complexe situaties in 

afstemming met zorgvragers en andere disciplines. 

7.1.4 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. 
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LD 4.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het toepassen van de nieuwste informatie- en 
communicatie-technologieën en bij het aanbieden van zorg op afstand (e-health) als aanvulling op het persoonlijk 
contact met de zorgvrager. 
 
De samenwerkingspartner 
Professionele relatie 
LD 5.1.3. Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het aangaan en onderhouden van contact met de 
zorgvrager, diens naasten en sociale netwerk, het onderhouden van langdurige zorgrelaties en het zorgvuldig 
afbouwen van de relatie daar waar dit noodzakelijk is. 
Multiprofessioneel samenwerken 
LD. 6.1.3. Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het handelen vanuit de eigen verpleegkundige 
deskundigheid en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met de eigen en andere disciplines binnen en buiten de 
gezondheidszorg met betrekking tot (multidisciplinaire) zorg en behandeldoelen. 
 
De 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. 
Inzet EBP 
LD 7.2.3 Je past kennis en vaardigheden en je beroepshouding toe om in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens 
netwerk), collega's en andere disciplines (1) actief gezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) 
literatuur, richtlijnen of protocollen, (2) professionele expertise en (3) persoonlijke kennis, wensen en voorkeuren van 
de zorgvrager en/of diens netwerk tegen elkaar af te wegen.  
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. 
Morele sensitiviteit 
LD 9.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding bij het tonen van een voortdurende gevoeligheid vanuit 
compassie voor de wensen en noden en daarbij behorende emoties van de zorgvrager en daarop te reageren met 
passend en persoonsgericht gedrag waarin de zorgvrager zich gehoord en begrepen voelt. 
 
Gezondheidsbevorderaar 
Preventiegericht analyseren 
LD 10.1.3 Je  past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe om het gedrag en de omgeving van de zorgvrager dat 
leidt tot gezondheidsproblemen van zorgvragers en doelgroepen te analyseren. 
LD 10.2.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het bieden van ondersteuning bij het realiseren 
van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblematiek. 
LD 14.1.3 Je past kennis, vaardigheden en je beroepshouding toe bij het op een methodische en kritische wijze 
bewaken, uitvoeren en borgen van kwaliteit van de verpleegkundige zorg. 
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Bijlage 2.  Voorbeeld Praktijkleerplan 

C
an

M
ED

Sr
o

lle
n

 

Leeruitkomst en 

kernbegrippen 

Leervragen die aanzetten tot leeractiviteiten  

Wat zijn je leervragen, op grond waarvan je 

leeractiviteiten gaat ondernemen, waardoor je de 

leeruitkomst kan behalen? 

Te ondernemen leeractiviteiten 

Samen met werkbegeleider bekijken 

wat op de locatie waar jij stage loopt 

haalbaar is. 

 

Planning 

In overleg met 

werkbegeleider 

doen. 

 

   
   

   
   

   
  Z
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l 7.1 Professioneel zorg 
verlenen  
Kernbegrippen (BN2020): 
Klinisch redeneren; Indiceren 
van zorg; Uitvoeren van zorg; 
Zelfmanagement versterken; 
Inzet EBP; Persoonsgericht 
communicatie; Coördinatie 
van zorg; Professionele 
reflectie; Morele 
sensitiviteit. 
 
7.1.1 Je verleent binnen een 

redelijk overzichtelijke 

context de complete zorg, 

gerelateerd aan de 

patiëntproblemen van de 

zorgvrager. Je handelt op een 

methodische en vaardige 

wijze. Je onderbouwt je 

handelen, waarbij je gebruik 

maakt van de stappen van 

het klinisch redeneren.  

Bijvoorbeeld: 

Welke classificatiesystemen worden op 

afdeling gebruikt? 

Hoe wordt het verpleegkundig proces 

vormgegeven? 

Wat zijn kenmerken (lichamelijk, psychisch en 

sociaal) van de zorgvragers op de 

stageplaats? 

Wat zijn veel voorkomende 

patiëntproblemen bij deze zorgvragers? 

Welke handelingen komen voor op deze 

stageplaats en bij deze patiëntproblemen? 

Welke mag ik zelfstandig uitvoeren en waar 

vraag ik begeleiding? In welke stappen ga ik 

dat leren? 

Welke normen en waarden zijn belangrijk bij 

het uitvoeren van de zorg? Wat wordt er 

precies van mijn handelen verwacht? 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld: 

Raadplegen van het EPD en 

informatie die beschikbaar is op 

de afdeling. 

 

 

Observeren van de zorgvragers 

op de stageplaats. 

Raadplegen van het EPD. 

Raadplegen van Carpenito, BSL 

(ziektebeelden, medicijnen)  

richtlijnen, en protocollen, de 

beroepscode en de afdelingsvisie.  

 

 

In overleg met werkbegeleidster 

zorgvragers  de complete zorg 

geven waarbij  

-Vier vragen van het klinisch 

redeneren worden uitgewerkt 

-een PES is uitgewerkt 

-Verslaglegging plaatsvindt 

-Interventies plaatsvinden 

-Verpleegtechnische 

vaardigheden worden uitgevoerd 

Bijv subcutaan injecteren 

Gele wond verbinden 

 

Reflectie en feedback van een 

collega 

Bijvoorbeeld: 

Binnen één week 

 

 

 

 

Tweede week 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede, derde en 

vierde week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimaal een 

keer per week 

 Begeleidingsgesprekken 

(inclusief tussenevaluatie en 

eindadvies door 

werkbegeleider) 

  

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. 
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Bijlage 3. 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? 
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Bijlage 4. Presentielijst Stage 2.  
 
Student: 
Studentnummer: 
 
Organisatie: 
Datum:     

 

 
Week- 

nummer 

 
Aantal uren aanwezig  
op de stageafdeling 

 

 
Reden van eventueel verzuim 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   

   

   

   

   

Totaal *  
 

*Het totaal van kolom 2 moet 320 uur zijn.  
** Voor de studenten van het combitraject geldt 2x 160 uur (twee lijsten gebruiken) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

  

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

 
Naam werkbegeleider……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: 
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Bijlage 5. 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 
 
 

 
 

 Begeleidingsgesprek 5  

 Begeleidingsgesprek 6  

 Begeleidingsgesprek 7  

 Begeleidingsgesprek 8  

 

*Studenten uit het combinatietraject benoemen hier beide stageplaatsen. 

  



23 
 

Bijlage 6 Opdracht Intervention Mapping 
Tijdens deze stage ga je aan de slag met de eerste drie stappen van Intervention Mapping. Om al deze 

stappen goed te kunnen doorlopen heb je een zorgvrager nodig (“authentieke beroepssituatie”), 

waarbij gezond gedrag bevordert dient te worden.  

Opdracht 1 Beroepssituatie beschrijven 

Kies een zorgvrager met een chronische ziekte op jouw stageplaats, bij wie gezond gedrag bevordert 

dient te worden. Beschrijf de zorgvrager in termen van socio-demografische gegevens (leeftijd, geslacht, 

werk, burgerlijke status,..). Benoem ook welke gezondheidsproblemen deze persoon heeft.  

Opdracht 2. Stap 1 Intervention Mapping 

Voer de gezondheidskundige analyse uit. Let erop dat stap 1.1 niet over jouw zorgvrager gaat, maar 

over alle zorgvragers met de gekozen chronische ziekte. Pas in stap 1.2 en 1.3 richt je je ook op de 

situatie van jouw zorgvrager. Je beschrijft wat er bekend is uit de literatuur over hoe het gedrag en de 

omgeving invloed hebben op de gezondheid van de zorgvrager. Bij stap 1.4 richt je je alleen op jouw 

zorgvrager.  

Het is bij stap 1.4 belangrijk om het gewenste gedrag als uitgangspunt te nemen. Van daaruit werk je 

terug, om de gedragsdeterminanten van de zorgvrager in kaart te brengen. Met andere woorden: wat is 

de huidige stand van zaken (zo krijg je inzicht in wat er nog zou moeten veranderen/verbeteren om het 

gewenste gedrag te krijgen). 

Opdracht 3 Stap 2 Doelenmatrix opstellen 

Stel einddoelen vast.  In deze stap ga je gedragsdoelen formuleren, en de daarbij horende 

veranderdoelen om dit gedragsdoel te bereiken. De gedragsdoelen samen moeten leiden tot het 

einddoel.  

Maak een doelenmatrix voor jouw zorgvrager. Zorg dat de veranderdoelen aangrijpen op de 

determinanten van intentie en gedrag (stap 1.4). Dit zijn immers de determinanten die (het meest) 

invloed hebben op het uiteindelijke gewenste gedrag. Vervolgens ga je samen met de zorgvrager (indien 

mogelijk op jouw stageplaats) kijken welk einddoel het meeste prioriteit heeft en welke verandering 

haalbaar is voor deze zorgvrager. Je doet dit via gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). 

Mocht het niet lukken om dit samen met de zorgvrager te doen, vraag dan om feedback op deze stap 

van de werkbegeleider of je stagedocent. 

Opdracht 4 Stap 3 Theorieën en Methoden 

Je identificeert methoden en theorieën waarmee de gedragsdeterminanten van intentie en gedrag 

beïnvloed kunnen worden. Kijk hiervoor naar de methoden en theorieën die in het boek van Sassen 

(2017) beschreven staan. Welke kies je om de determinanten van de intentie en het gedrag te 

veranderen bij jou zorgvrager? 

Zoek ook in de literatuur op wat er bekend is over de werking van die methode/theorie bij het 

veranderen van gedrag.   

Stel hiertoe een zoekstrategie op, hoe je de literatuur gaat zoeken: zoekvraag met PICO, plaats waar je 

naar literatuur zoekt en zoekopbrengst. Bij de PICO is de I “de gekozen methode/theorie” en de C een 

andere methode/theorie (of niks). Beschrijf op grond van de zoekopbrengst hoe realistisch dat de 

interventie op basis van de door jou gekozen methode/theorie, het beoogde effect zal hebben.  
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Bijlage 7 Persoonlijke leerdoelen 
Als toekomstig Bachelor Verpleegkundige is het belangrijk om te kunnen reflecteren op je eigen 
handelen. Naast de beroepscompetenties waar je in deze stage aan gaat werken, ga je ook aan de slag 
met jouw persoonlijke leerdoelen. 
 
Een persoonlijk leerdoel is een leerdoel wat voor jou als persoon geldt en staat indirect in verbinding 
met jouw functioneren als student of toekomstig beroepsbeoefenaar. Het gaat bijvoorbeeld om het 
leren omgaan met feedback (geven en/of ontvangen), grenzen stellen, leerproces bewaken 
(bijvoorbeeld plannen van je opdrachten), omgaan met onzekerheid enz. Zoals je ziet, gaat het niet om 
leerdoelen als “ ik wil graag (bepaalde) verpleegtechnische handelingen leren uitvoeren”: dat is namelijk 
een leerdoel dat voor alle studenten die stage lopen kan gelden (en dus niet persoonlijk). Werken aan je 
persoonlijke leerdoelen helpt je bij jouw ontwikkeling tot een goede beroepsbeoefenaar. 
 
Opdracht Hoe maak ik een persoonlijk leerdoel 

 Stap 1 Maak een SWOT –analyse. Je hoeft niet letterlijk alle vragen te beantwoorden die in dit 
schema staan! 

 

 Stap 2 Beschrijf twee persoonlijke leerdoelen. Je maakt hierbij gebruik van de informatie die je 

uit de SWOT-analyse kreeg, en eerdere ervaringen. Per leerdoel beschrijf je:  

 Wat je wilt bereiken. 

 Wat je wilt veranderen. 

 Waarin je wilt groeien. 

 Hoe je dit gaat doen (activiteiten). 

 Welke begeleiding je denkt nodig te hebben. 
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Bijlage 8. 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 

o Nodig uit om samen te gaan praten over…. 

o 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 

o Stel (gesloten) vragen als je feitelijke informatie wilt 

o Zorg dat je vragen duidelijk zijn geformuleerd, neutraal gesteld en slechts naar een onderwerp tegelijk verwijzen; vermijd 

directe vragen en de waarom-vraag 

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

o 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 

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

o 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 

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

o 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 

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

o 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) 

o Pas LSD toe: Luisteren –  Samenvatten – Doorvragen. En gebruik bij doorvragen concretiserende vragen als: wat, waar, 

wie, wanneer, hoe….. . 

o Durf, waar nodig en juist gedoseerd, door te vragen. Ga eventuele onaangename feiten, frustraties en (ongewenste) emoties 

niet uit de weg 

 
Non-verbaal gedrag 

o Toon een geïnteresseerde lichaamshouding en gezichtsuitdrukking en straal rust uit, dat je tijd en aandacht hebt voor 

contact met de ander 

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

o 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  

o Ondersteun met non-verbaal gedrag je verbale gedrag. Gebruik af en toe je handen om de boodschap te ondersteunen en 

speel niet met voorwerpen 

o 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 

o 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 
o Geef tussendoor een gesprekssamenvatting 
o Stimuleer de gespreksvoortgang door gebruik te maken van bruggen, empathische reacties en/of reflecties 

o Geef op het eind van het gesprek een gesprekssamenvatting 

o 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 9.  Verpleegtechnische vaardigheden 
 

Handen wassen en desinfecteren. 
Isolatiekleding aan en uittrekken 
Verzamelen van gegevens over de voedingstoestand. 
Gewicht wegen en meten van de lichaamslengte. 
Wegen met de digitale weegstoel. 
Hulp bij misselijkheid en braken. 
Begeleiden van een maaltijd aan tafel. 
Screening slikstoornis. 
Begeleiden bij slikstoornis: het eten van dik vloeibare 
voeding. 
Het geven van een po op bed. 
Het aanbrengen van een condoomkatheter. 
Maken van een bladderscan. 
Tillen volgens kinesionomische principes: niet draaien met 
een last in de arm. 
Tillen volgens kinesionomische principes: bewegen in de 
richting van de beweging. 
Tillen volgens haptonomische principes: vragend bewegen. 
Hogerop plaatsen met een glijzeil en papegaai. 
Cliënt verplaatsen van rug- naar zijligging met behulp van 
permanent glijzeil.  
Zijwaarts verplaatsen van cliënt met behulp van glijzeil 
Transfer met de passieve lift: van rolstoel naar bed en van 
bed naar rolstoel. 
Transfer met de passieve lift:  
Transfer met de actieve lift.  
Transfer met de plafondlift: in en uit bad.  
Volwassene (m/v) wassen op bed met water. 
Wassen van een volwassen man op bed zonder water. 
Begeleiden dementerende cliënt. 
Hulp bij douchen.    
Verzorgen van haren, nagels, kunst- en hulpmiddelen 
Droog en nat scheren.  
Lenzen in- en uitzetten.  
Haren wassen op bed. 
Verzorgen van mond en gebit,  tanden poetsen.   
Schoonmaken gebit.  
Tanden poetsen bij specifieke doelgroep 
Houdingen in bed 
Van rug naar zithouding met een verpleegkundige door een 
of twee verpleegkundigen 
Wisselligging geven van rug- naar zijligging 
Cliënt verplaatsen van rug- naar zijligging met behulp van 
permanent glijzeil.  
Zijwaarts verplaatsen van cliënt met behulp van glijzeil. 
Geven van een po op bed 
Hulp bij aan en uitkleding bij patiënt met 
bewegingsbeperking 
Hulp bij kleden immobiele patiënt 

 

Ondersteunen bij bengelen 
Uit bed plaatsten. Van bed naar stoel 
In bed plaatsen. Van stoel naar bed 
Aantrekken steunkous 
Pols, Bloeddruk, Saturatie meten 
Ademhaling tellen 
Capillaire refill 
Temperatuur meten 
Reanimatie en AED volwassene 
M)EWS, ABCDE methodiek, AMPLE, AVPU, SBAR methode 
en de RSVP methode 
Werkwijze dosis aerosol met/zonder voorkamer  
Werkwijze poederinhalatie met één capsule of meerdere 
doses 
Het begeleiden van het leren lopen met een rollator 
Hulpmiddelen bij het lopen 
Het zwachtelen van conische lichaamsdelen - de onderarm 
Het zwachtelen van stompe lichaamsdelen - de hand 
Het zwachtelen van scharnierende lichaamsdelen - de knie 
Het zwachtelen van lichaamsdelen met gelijke omtrek - de 
enkel 
Aanbrengen dek- en wonddrukverband 
Meten van pijn en afnemen van een pijnanamnese 
Pijnbestrijding door het geven van een handmassage  
Ademhalingsoefening voor pijnbestrijding  
Het geven van instructie bij een geleide 
visualisatieoefening 
Toedienen van een subcutane injectie (loodrecht en 
schuine techniek) 
Toedienen van een intramusculaire injectie  
Inbrengen en verwijderen van een maagsonde 
Openen van steriele materialen 
Aan en uitrekken van steriele handschoenen 
Ambulante compressietherapie 
Verzorgen van een rode wond  
Verzorgen van een gele/zwarte wond 
Hechtingen verwijderen 
Een eenmalige katheter inbrengen bij een man 
Een eenmalige katheter verwijderen bij een man 
Een verblijfkatheter inbrengen bij een man 
Een verblijfkatheter verwijderen bij een man 
Een verblijfskatheter inbrengen bij een vrouw 
Een verblijfskatheter verwijderen bij een vrouw 
Een suprapubische katheter verzorgen 
Stomazorg 
Tracheastomie 
Venapunctie 
Het uitvoeren van een venapunctie  
Het klaarhangen en inbrengen van een perifeer infuus en 
het aansluiten van een driewegkraan 
Het inbrengen van een perifere canule 
Het verwijderen van een perifere canule 
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Bijlage 10.  Voorbeeldvragen bij CGI Stage 2.  
Hieronder  staat een aantal voorbeeldvragen, die je zou kunnen verwachten bij je CGI. Je kunt ook heel 

goed naar je eigen leervragen en bijbehorende activiteiten kijken, om je voor te bereiden op het CGI. Dit 

leidt tot de verantwoording en motivatie op grond waarvan jij kunt aantonen dat je deze leeruitkomst 

behaald hebt. 

 

• Op welke wijze heb je je geprofileerd in de rol van zorgverlener, EBP-professional,  

gezondheidsbevorderaar 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? 

• Met welke classificatiesystemen werd er op jouw afdeling gewerkt en hoe heb je dit gebruikt 

binnen het verpleegkundig proces?  

• Hoe heb je ondersteuning gegeven bij het realiseren van een gezonde leefstijl? 

• Welke gesprekstechnieken heb je toegepast bij het bevorderen van het zelfmanagement?  

• Geef een voorbeeld waarin je de inzet van EBP hebt toegepast? 

• 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)? 

  



 
 

Bijlage 11.  Beoordelingsformulier Criteriumgericht interview Stage 2.  
In het CGI toon je aan in hoeverre je de leeruitkomsten behaald hebt. Je gebruikt daarbij je reflectieverslag en het verantwoordingsdocument. In dit beoordelingsformulier wordt een 

samenvatting gegeven van de bevindingen en een daarbij passende score toegekend op grond van de rubrics. 

Voordat er overgegaan wordt tot beoordeling moet aan de volgende eisen voldaan zijn: Het stagedossier is conform de afspraken, genoemd in par 1.5.1 van dit stagehandboek ingeleverd bij 

de stagedocent, uiterlijk twee dagen na afloop van de stage.  

 

 

 

Leeruitkomst 7.1 Professioneel zorg verlenen  
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren; Indiceren van zorg; Uitvoeren van zorg; Zelfmanagement versterken; Inzet EBP; Persoonsgericht communicatie; Coördinatie van zorg; Professionele 
reflectie; Morele sensitiviteit. 
 
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op AD-niveau: Je toont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere 
aspecten en invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze. 

*scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score die van 

toepassing is. 
Onvoldoende  0 Voldoende  12,5 Goed  20 

7.1.1 Je verleent binnen een redelijk overzichtelijke 

context de complete zorg, gerelateerd aan de 

patiëntproblemen van de zorgvrager. Je handelt op een 

methodische en vaardige wijze. Je onderbouwt je 

handelen, waarbij je gebruik maakt van de stappen van 

het klinisch redeneren.  

 Je handelt op basis van 
willekeurige stappen, zonder 
inhoudelijke samenhang en 
logica (je maakt niet of 
onvoldoende gebruik van de 
stappen van het klinisch 
redeneren).  

 Je neemt een besluit en 
informeert de zorgvrager. 

 Je geeft geen  of onvoldoende 
onderbouwing bij de keuzes 
die je maakt.  

 Je kennisbasis is onvoldoende  

 Je handelt vanuit een logische 
klinische redenering, werkt in 
volgorde de stappen af, en de 
verschillende stappen worden 
voldoende uitgediept.  

 Je neemt na elke stap van 
klinisch redeneren een besluit 
in dialoog. 

 Je onderbouwt gemaakte 
besluiten minimaal op basis van 
kennis van de zorgvrager en 
één van de andere gevraagde 
aspecten (zie “goed”). 

 Je handelt op methodische en logische wijze vanuit een 
holistisch mensbeeld, volgens de stappen van het 
klinisch redeneren.  

 De verschillende stappen worden goed uitgediept.  
 Je neemt continu tussentijds besluiten, in dialoog met 

de zorgvrager. 

 Je onderbouwt en ordent gemaakte besluiten op basis 
van 
o classificatiesystemen 
o verpleegkundige modellen 
o richtlijnen 
o eigen deskundigheid en kennis (anatomie, 

pathologie, fysiologie, psychologie en 
farmacologie)  

  

Naam Student:        Organisatie: 
Groep:          Docent 1 (stagedocent): 
Datum:         Docent 2: 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score 

in die van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende  7,5 Goed 15 

7.1.2 Je bevordert  het zelfmanagement van de 

zorgvrager. Je past tijdens de zorgverlening  de 

benodigde kennis en vaardigheden toe. Je 

maakt hierbij gebruik van EBP.  

 Je gebruikt geen of geen passende 
gesprekstechniek 

 Je houdt te weinig rekening met de 
context van de zorgvrager 

 Je bevordert nauwelijks het 
zelfmanagement van de zorgvrager 

 Je maakt bij de besluitvorming gebruik 
van slechts één van de pijlers van EBP, 
of de besluitvorming is niet te relateren 
aan de EBP-methodiek 

 Je voert het gesprek in 
interactie op maat met de 
zorgvrager 

 Je bevordert het 
zelfmanagement 

 Je maakt bij de besluitvorming 
hoe te handelen gebruik van 
twéé pijlers van de EBP-
methodiek 

 Je gebruikt passende gesprekstechnieken 

 Je voert deze in interactie op maat uit met de 
zorgvrager en diens context.  

 Je bent ten allen tijde gericht op het versterken van het 
zelfmanagement 

 Je maakt hierbij zichtbaar gebruik van methodiek ter 
behoud van het zelfmanagement 

 Je werkt volgens de EBP-methodiek: je gebruikt hierbij 
alle drie de pijlers van EBP. 

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score 

in die van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende 7,5 Goed 15 

7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het 

organiseren van de zorg in laag en midden 

complexe situaties in afstemming met 

zorgvragers en andere disciplines. 

 Je bent (nog) niet in staat om in laag- en 
midden-complexe situaties de zorg te 
coördineren.  

 Je levert (nog) geen bijdrage aan het 
organiseren van de zorg.  

 Je zoekt onvoldoende afstemming met 
(één of enkele) zorgvragers en andere 
disciplines organiseren van de zorg.  

 Bij de coördinatie van zorg (van 
één of enkele zorgvragers) 
handel je vanuit het belang van 
de zorgvrager.  

 Je laat zien dat je de 
verschillende belangen van 
betrokkenen herkent en 
benoemt.  

 Je hebt een bijdrage bij het 
organiseren van de zorg. 

 Bij de coördinatie van zorg (van één of enkele 
zorgvragers) handel je vanuit het belang van de 
zorgvrager.  

 Je laat zien dat je de verschillende belangen van 
betrokkenen herkent en benoemt.  

 Je bent in staat om formele en informele ondersteuning 
van (een of enkele) zorgvrager te organiseren en de 
continuïteit van zorg te waarborgen.  

 Je maakt hierbij gebruik van passende hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld overdracht, rapportage enz.). 

 

  



30 
 

* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de 

score in die van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende 12,5 Goed 20 

7.1.4 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 reflecteert niet of onvoldoende 
op je eigen handelen. 

 In je professionele gedrag is nog 
onvoldoende te zien dat je de 
beroepscode en beroepswaarden 
onderschrijft. 

 Je reflecteert op je handelen en 
vraagt om feedback.  

 Je laat zien dat je de feedback 
verwerkt in je handelen/gedrag. 

 Je betrekt hierbij nog onvoldoende 
de inhoudelijke, procesmatige en 
moreel-ethische aspecten van je 
keuzes en beslissingen. 

 Je laat in je gedrag zien dat je de 
beroepscode en beroepswaarden 
onderschrijft. 

 Je reflecteert regelmatig op je eigen functioneren 

 Je betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-

ethische aspecten van je keuzes en beslissingen. 

 Je vraagt om feedback en laat zien dat je de feedback 

verwerkt (in je gedrag/handelen). 

 Je maakt hierbij gebruik van bijvoorbeeld de “starrt”-

methodiek.  

 Je laat in je gedrag zien dat je de beroepscode en 

beroepswaarden onderschrijft.  

Leeruitkomst 7.2 Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten 

Kernbegrippen (BN2020): Preventiegericht analyseren; Bevorderen gezond gedrag; Professionele Relatie; Gezamenlijke besluitvorming; Multidisciplinaire samenwerking; Continuïteit van zorg; 

Inzet informatie- en communicatietechnologie. 

 

De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 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. 
* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de 

score in die van toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende 7,5 Goed 15 

7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan 

het bevorderen van gezond gedrag, bij één 

patiënt. Je gebruikt daarbij de eerste drie 

stappen van Intervention Mapping: Je laat 

zien dat je een gezondheidskundige 

analyse kunt maken, het TBP/ASE-model 

kunt toepassen op de situatie van de 

patiënt en tot een voorstel voor een 

gezondheidskundige interventie kunt 

komen, passend bij de situatie van de 

zorgvrager. 

 Je geeft geen of onvoldoende 
ondersteuning bij het  realiseren van 
een gezonde leefstijl in relatie tot de 
(potentiele) 
gezondheidsproblematiek. 

 Je bent nog niet in staat om 
interventies uit te voeren bij een 
individuele zorgvrager met 
betrekking tot preventie en 
gezondheidsvoorlichting.  
OF: 

 Je voert wel interventies uit, maar je 
maakt hierbij geen gebruik van de 
methodiek Intervention Mapping 
(stappen 1, 2 en 3). 

 Je biedt ondersteuning bij het 
realiseren van een gezonde leefstijl in 
relatie tot de (potentiele) 
gezondheidsproblematiek. 

 Je onderbouwing is minimaal 
aanwezig. 

 Je voert interventies uit bij een 
individuele zorgvrager met betrekking 
tot preventie en 
gezondheidsvoorlichting. Hiervoor 
breng je gedragsdeterminanten en 
factoren die van invloed zijn  op de 
gezondheid in kaart. 

 Je maakt hierbij gebruik van de 
methodiek Intervention Mapping 
(stappen 1, 2 en 3). 

 Je biedt ondersteuning bij het realiseren van een 
gezonde leefstijl in relatie tot de (potentiele) 
gezondheidsproblematiek.  

 Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met 
relevantie bronnen. 

 Je voert interventies uit bij een individuele zorgvrager 
met betrekking tot preventie en 
gezondheidsvoorlichting. Hiervoor breng je 
gedragsdeterminanten en factoren die van invloed zijn  
op de gezondheid in kaart brengen 

 Je maakt hierbij gebruik van de methodiek Intervention 
Mapping (stappen 1, 2 en 3).  

 Je onderbouwt je keuzes met relevante bronnen. 
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* scoor per sub-leeruitkomst. Gebruik de score in die van 

toepassing is. 
Onvoldoende 0 Voldoende 7,5 Goed 15 

7.2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg (in de 

keten)* waarborgt. Je maakt hierbij gebruik van 

hedendaagse communicatiemiddelen. 

 

*”in de keten” is niet altijd van toepassing, is geen 

voorwaarde om voldoende/goed toe te kennen. 

 

 Je laat (nog) niet zien dat je in 

staat bent om de continuïteit 

in de keten te waarborgen. 

 Je hebt een open en 
gelijkwaardige houding ten 
opzichte van de zorgvrager en 
zijn systeem, collega’s, 
multidisciplinaire systeem en 
andere samenwerkingspartners. 

 Je stelt de zorgvrager met zijn 
zorgvraag centraal 

 Je levert een bijdrage om ervoor 
te zorgen dat het zorgproces (in 
de keten) zonder onderbreking 
kan verlopen. 

 Je maakt hierbij gebruik van 
informatie- en 
communicatietechnologie 

 Je hebt een open en gelijkwaardige houding ten 
opzichte van de zorgvrager en zijn systeem, 
collega’s, multidisciplinaire systeem en andere 
samenwerkingspartners. 

 Je zorgt ervoor dat de communicatie tussen 
verschillende zorgverleners goed verloopt 

 Je draagt de zorg op een efficiënte en effectieve 
wijze over aan andere disciplines 

 Je stelt de zorgvrager met zijn zorgvraag centraal 
en  

 Je zorgt ervoor dat het zorgproces (in de keten) 
zonder onderbreking kan verlopen 

 Je maakt hierbij gebruik van de juiste informatie- 
en communicatietechnologie, om het zorgproces 
(in de keten) op elkaar af te stemmen. 

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.  
Totaal aantal te behalen punten is 100, bij 55 punten heeft de student een voldoende (5,5) 
Als het dossier niet volgens voorwaarden is ingeleverd, dan wordt Niet Deelgenomen (ND) ingevoerd bij resultaten.  

Totaalscore  

Eindcijfer (totaalscore/10)  
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Bijlage 12.  Adviesformulier Praktijk voor Stage 2  
 

 

Leeruitkomst 7.1 Professioneel zorg verlenen  
Kernbegrippen (BN2020): Klinisch redeneren; Indiceren van zorg; Uitvoeren van zorg; Zelfmanagement versterken; Inzet EBP; Persoonsgericht communicatie; Coördinatie van zorg; Professionele 
reflectie; Morele sensitiviteit. 
 
De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op AD-niveau: Je toont de leeruitkomst en bijbehorende leerdoelen zelfstandig in een redelijk overzichtelijke context, een onderwerp vanuit meerdere 
aspecten en invalshoeken, met beperkt aangereikte werkwijze.  

*Zet een kruisje bij het advies en geef onder ieder 

item een toelichting op het gegeven advies. 
Onvoldoende  * Voldoende  * Goed  * 

7.1.1 Je verleent binnen een redelijk 

overzichtelijke context de complete zorg, 

gerelateerd aan de patiëntproblemen van de 

zorgvrager. Je handelt op een methodische en 

vaardige wijze. Je onderbouwt je handelen, 

waarbij je gebruik maakt van de stappen van het 

klinisch redeneren.  

 Je handelt op basis van 
willekeurige stappen, zonder 
inhoudelijke samenhang en logica 
(je maakt niet of onvoldoende 
gebruik van de stappen van het 
klinisch redeneren).  

 Je neemt een besluit en 
informeert de zorgvrager. 

 Je geeft geen  of onvoldoende 
onderbouwing bij de keuzes die je 
maakt.  

 Je kennisbasis is onvoldoende 

 Je handelt vanuit een logische 
klinische redenering, werkt in 
volgorde de stappen af, en de 
verschillende stappen worden 
voldoende uitgediept.  

 Je neemt na elke stap van klinisch 
redeneren een besluit in dialoog. 

 Je onderbouwt gemaakte besluiten 
minimaal op basis van kennis van 
de zorgvrager en één van de 
andere gevraagde aspecten (zie 
“goed”). 

 Je handelt op methodische en logische wijze vanuit een 
holistisch mensbeeld, volgens de stappen van het 
klinisch redeneren.  

 De verschillende stappen worden goed uitgediept.  
 Je neemt continu tussentijds besluiten, in dialoog met 

de zorgvrager. 

 Je onderbouwt en ordent gemaakte besluiten op basis 
van 
o classificatiesystemen 
o verpleegkundige modellen 
o richtlijnen 
o eigen deskundigheid en kennis (anatomie, 

pathologie, fysiologie, psychologie en 
farmacologie)  

Toelichting Advies 
 
 
 
 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam Student:        Organisatie:      Datum: 
Groep:          Naam werkbegeleider:    Tussenevaluatie/Eindevaluatie * 
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*Zet een kruisje bij het advies en geef onder ieder 

item een toelichting op het gegeven advies. 
Onvoldoende * Voldoende  * Goed * 

7.1.2 Je bevordert  het zelfmanagement van de 

zorgvrager. Je past tijdens de zorgverlening  de 

benodigde kennis en vaardigheden toe. Je maakt 

hierbij gebruik van EBP.  

 Je gebruikt geen of geen passende 
gesprekstechniek 

 Je houdt te weinig rekening met 
de context van de zorgvrager 

 Je bevordert nauwelijks het 
zelfmanagement van de 
zorgvrager 

 Je maakt bij de besluitvorming 
gebruik van slechts één van de 
pijlers van EBP, of de 
besluitvorming is niet te relateren 
aan de EBP-methodiek 

 Je voert het gesprek in interactie op 
maat met de zorgvrager 

 Je bevordert het zelfmanagement 

 Je maakt bij de besluitvorming hoe 
te handelen gebruik van twéé 
pijlers van de EBP-methodiek 

 Je gebruikt passende gesprekstechnieken 

 Je voert deze in interactie op maat uit met de 
zorgvrager en diens context.  

 Je bent ten allen tijde gericht op het versterken van het 
zelfmanagement 

 Je maakt hierbij zichtbaar gebruik van methodiek ter 
behoud van het zelfmanagement 

 Je werkt volgens de EBP-methodiek: je gebruikt hierbij 
alle drie de pijlers van EBP. 

Toelichting Advies 
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*Zet een kruisje bij het advies en geef onder ieder item 

een toelichting op het gegeven advies. 
Onvoldoende * Voldoende * Goed * 

7.1.3 Je coördineert zorg, draagt bij aan het organiseren 

van de zorg in laag en midden complexe situaties in 

afstemming met zorgvragers en andere disciplines. 

 Je bent (nog) niet in staat 
om in laag- en midden-
complexe situaties de zorg 
te coördineren.  

 Je levert (nog) geen bijdrage 
aan het organiseren van de 
zorg.  

 Je zoekt onvoldoende 
afstemming met (één of 
enkele) zorgvragers en 
andere disciplines 
organiseren van de zorg.  

 Bij de coördinatie van zorg 
(van één of enkele 
zorgvragers) handel je vanuit 
het belang van de zorgvrager.  

 Je laat zien dat je de 
verschillende belangen van 
betrokkenen herkent en 
benoemt.  

 Je hebt een bijdrage bij het 
organiseren van de zorg. 

 Bij de coördinatie van zorg (van één of enkele 
zorgvragers) handel je vanuit het belang van de 
zorgvrager.  

 Je laat zien dat je de verschillende belangen van 
betrokkenen herkent en benoemt.  

 Je bent in staat om formele en informele ondersteuning 
van (een of enkele) zorgvrager te organiseren en de 
continuïteit van zorg te waarborgen.  

 Je maakt hierbij gebruik van passende hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld overdracht, rapportage enz.). 

Toelichting Advies 
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*Zet een kruisje bij het advies en geef onder ieder item 

een toelichting op het gegeven advies. 
Onvoldoende * Voldoende * Goed * 

7.1.4 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 reflecteert niet of 
onvoldoende op je eigen 
handelen. 

 In je professionele gedrag is 
nog onvoldoende te zien dat 
je de beroepscode en 
beroepswaarden 
onderschrijft. 

 Je reflecteert op je handelen 
en vraagt om feedback.  

 Je laat zien dat je de feedback 
verwerkt in je 
handelen/gedrag. 

 Je betrekt hierbij nog 
onvoldoende de inhoudelijke, 
procesmatige en moreel-
ethische aspecten van je 
keuzes en beslissingen. 

 Je laat in je gedrag zien dat je 
de beroepscode en 
beroepswaarden 
onderschrijft. 

 Je reflecteert regelmatig op je eigen functioneren 

 Je betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-

ethische aspecten van je keuzes en beslissingen. 

 Je vraagt om feedback en laat zien dat je de feedback 

verwerkt (in je gedrag/handelen). 

 Je maakt hierbij gebruik van bijvoorbeeld de “starrt”-

methodiek.  

 Je laat in je gedrag zien dat je de beroepscode en 

beroepswaarden onderschrijft.  

Toelichting Advies 
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Leeruitkomst 7.2 Bevorderen van gezond gedrag in samenwerking met de keten 

Kernbegrippen (BN2020): Preventiegericht analyseren; Bevorderen gezond gedrag; Professionele Relatie; Gezamenlijke besluitvorming; Multidisciplinaire samenwerking; Continuïteit van zorg; 

Inzet informatie- en communicatietechnologie. 

 

De leeruitkomst moet worden uitgevoerd op niveau 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. 
*Zet een kruisje bij het advies en geef onder ieder item 

een toelichting op het gegeven advies. 
Onvoldoende * Voldoende * Goed * 

7.2.1 Je laat zien dat je kunt werken aan het bevorderen 

van gezond gedrag, bij één patiënt. Je gebruikt daarbij 

de eerste drie stappen van Intervention Mapping: Je laat 

zien dat je een gezondheidskundige analyse kunt maken, 

het TBP/ASE-model kunt toepassen op de situatie van de 

patiënt en tot een voorstel voor een 

gezondheidskundige interventie kunt komen, passend bij 

de situatie van de zorgvrager. 

 Je geeft geen of 
onvoldoende ondersteuning 
bij het  realiseren van een 
gezonde leefstijl in relatie tot 
de (potentiele) 
gezondheidsproblematiek. 

 Je bent nog niet in staat om 
interventies uit te voeren bij 
een individuele zorgvrager 
met betrekking tot preventie 
en gezondheidsvoorlichting.  
OF: 

 Je voert wel interventies uit, 
maar je maakt hierbij geen 
gebruik van de methodiek 
Intervention Mapping 
(stappen 1, 2 en 3). 

 Je biedt ondersteuning bij het 
realiseren van een gezonde 
leefstijl in relatie tot de 
(potentiele) 
gezondheidsproblematiek. 

 Je onderbouwing is minimaal 
aanwezig. 

 Je voert interventies uit bij 
een individuele zorgvrager 
met betrekking tot preventie 
en gezondheidsvoorlichting. 
Hiervoor breng je 
gedragsdeterminanten en 
factoren die van invloed zijn  
op de gezondheid in kaart. 

 Je maakt hierbij gebruik van 
de methodiek Intervention 
Mapping (stappen 1, 2 en 3). 

 Je biedt ondersteuning bij het realiseren van een gezonde 
leefstijl in relatie tot de (potentiele) 
gezondheidsproblematiek.  

 Je kunt de gemaakte keuzes onderbouwen met relevantie 
bronnen. 

 Je voert interventies uit bij een individuele zorgvrager 
met betrekking tot preventie en gezondheidsvoorlichting. 
Hiervoor breng je gedragsdeterminanten en factoren die 
van invloed zijn  op de gezondheid in kaart brengen 

 Je maakt hierbij gebruik van de methodiek Intervention 
Mapping (stappen 1, 2 en 3).  

 Je onderbouwt je keuzes met relevante bronnen. 

Toelichting Advies 
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*Zet een kruisje bij het advies en geef onder ieder item 

een toelichting op het gegeven advies. 
Onvoldoende * Voldoende * Goed * 

7.2.2 Je laat zien hoe je de continuïteit van zorg (in de 

keten)* waarborgt. Je maakt hierbij gebruik van 

hedendaagse communicatiemiddelen. 

 

*”in de keten” is niet altijd van toepassing, is geen 

voorwaarde om voldoende/goed toe te kennen. 

 

 Je laat (nog) niet zien dat je in 

staat bent om de continuïteit 

in de keten te waarborgen. 

 Je hebt een open en 
gelijkwaardige houding ten 
opzichte van de zorgvrager en 
zijn systeem, collega’s, 
multidisciplinaire systeem en 
andere samenwerkingspartners. 

 Je stelt de zorgvrager met zijn 
zorgvraag centraal 

 Je levert een bijdrage om ervoor 
te zorgen dat het zorgproces (in 
de keten) zonder onderbreking 
kan verlopen. 

 Je maakt hierbij gebruik van 
informatie- en 
communicatietechnologie 

 Je hebt een open en gelijkwaardige houding ten 
opzichte van de zorgvrager en zijn systeem, collega’s, 
multidisciplinaire systeem en andere 
samenwerkingspartners. 

 Je zorgt ervoor dat de communicatie tussen 
verschillende zorgverleners goed verloopt 

 Je draagt de zorg op een efficiënte en effectieve wijze 
over aan andere disciplines 

 Je stelt de zorgvrager met zijn zorgvraag centraal en  

 Je zorgt ervoor dat het zorgproces (in de keten) 
zonder onderbreking kan verlopen 

 Je maakt hierbij gebruik van de juiste informatie- en 
communicatietechnologie, om het zorgproces (in de 
keten) op elkaar af te stemmen. 

Toelichting Advies 
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Persoonlijke leerdoelen Geef feedback op de persoonlijke leerdoelen: waar staat de student nu, en wat kan hij/zij nog leren? 

Persoonlijke leerdoel 1 

(beschrijf hier je leerdoel) 

 

 

 

 

Persoonlijk leerdoel 2 

(beschrijf hier je leerdoel) 

 

 

  



 
 

Bijlage 13 Criteria Schriftelijke vaardigheden 
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)  

 


