
 
 
 
 
 
 

Bacheloropleiding Verpleegkunde 
 
 

Praktijkleren leerjaar 1 
(CU17970) 

 
DEEL 2 

Studentenhandleiding Stage 1  
 

Verkorte versie voor praktijk 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 

Cursuseigenaar: Karin Systermans 
 
 



2 
 

 
 
  

Dit is een verkorte handleiding. Uitgebreidere toelichting is beschikbaar op Learn. Deze is voor 
studenten toegankelijk. De student kan deze met de werkbegeleider doorlopen. 
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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. 

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 handleiding gebruik je het algemeen handboek praktijkleren. Hierin staat relevante 
praktische informatie met betrekking tot regelgeving, wijze van begeleiding, verzekeringen en 
contactgegevens. 

Studiebelasting 
Deze cursus omvat 12,5 ECTS verdeeld over twee stage perioden. De Beroepsoriënterende stage (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. 

Begeleiding 
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 OnStage heb je gehoord je wie je begeleidend docent vanuit de HZ Verpleegkunde zal zijn tijdens je 
stage. Tijdens Beroepsoriënterende stage (BOS) en Stage 1 wordt je (in de meeste situaties) door dezelfde 
docent begeleid.  Zij/hij begeleidt het hele stageproces vanaf de kennismaking tot en met de 
eindbeoordeling. Tijdens de Beroepsoriënterende stage (BOS) zal, indien mogelijk, de docent aan het begin 
van je stage naar de zorginstelling komen, terwijl dit bij stage 1 halverwege de stage is.  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. 

 

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

https://learn.hz.nl/pluginfile.php/208317/course/section/163470/Algemeen%20handboek%20Praktijkleren%202019-2020%20BN2020%20definitief.pdf
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1. Toetsing 

De toekenning van studiepunten bij de cursus Praktijkleren 1 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 1 worden getoetst en de voorwaarden 
hiervoor staan beschreven in tabel 1.  

Tabel 1 Uitvoeringsregelment (UR) 2019-2020 
CU17970V3 Titel: Praktijkleren leerjaar 1     Aantal EC’s: 12,5 Verplicht: ja 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): n.v.t. 
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 
herkansing 
in week 

Inzage herkansing 
in week 

  M S A Vorm               
1   X   Stageverslag 

beroeps 
oriënterende 
stage 

C1/LD1.1.1 
/LD1.2.1; C4/ 
LD4.1.2; C7/ 
LD7.1.1; C9/ 
LD9.1.2; 

C16 /LD16.1.3 

40% 5,5 48-51 Op afspraak Op afspraak Op afspraak 

2 X     Criteriumgericht 
interview 

C1/LD1.1.3;C1/
LD1.2.3; 

C4/ LD4.1.3; 
C4/ 
LD4.2.1;C7/ 
LD7.1.3; C9/ 
LD9.1.3; C16 
/LD16.1.3 

60% 5,5 15-20 Op afspraak Op afspraak Op afspraak 
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1.1 Specificatie Toets 2 (Criteriumgericht interview)  
Je sluit stage 1 af door middel van een Criteriumgericht interview (CGI). Tijdens het CGI 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. Hierbij kijk je naar de gestelde criteria op het beoordelingsformulier. 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 (klinisch redeneren en uitvoeren van zorg) en 
communicator (persoonsgerichte communicatie) twee andere competenties in voorkomen (keuze uit: Inzet 
ICT, Onderzoekend vermogen, Professionele reflectie en Professioneel gedrag). 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 beoordelingsformulier wordt het resultaat met daarbij een onderbouwing door je werkbegeleider 
gegeven. Op school word je aan de hand van jouw ingebrachte selfassessment en de feedback die de 
werkbegeleider gaf door een CGI met de begeleidend docent (assessor) bevraagd. Hierbij wordt de 
waardering en feedback van de werkbegeleiders als advies meegenomen. In sommige situaties kan het CGI 
ook in de praktijk plaatsvinden, samen met de begeleidend docent. 

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 CGI op school mag deelnemen moet je een volledig dossier stage 1 hebben 
ingeleverd via Learn (zie format dossier stage 1) en 160 uur praktijkleren gedaan hebben (presentielijst stage 
1). Voorafgaand aan het beoordelingsinterview wordt de volledigheid vastgesteld door de docent. Je levert 
je dossier uiterlijk twee werkdagen na afloop van je stage in de daarvoor bestemde box via HZ Learn. 

1.2 Herkansing 
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 (zie 
UR Verpleegkunde).  
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2. Opbouw 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:  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Competentiecyclus 

Stap 1 Oriënteren 
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). 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  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.  
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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. 

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.  Gebruik bij deze gesprekken ook het 
formulier "adviesbeoordeling praktijk". 

Stap 2 Plannen 
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. 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. 

Stap 3 Uitvoeren 
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 criteriumgericht interview (CGI). Wat 
betreft het participeren in de uitvoering van de zorg geldt dat je in principe alles mag doen wat in de lessen 
is behandeld. 

Stap 4 Evalueren 
Je hebt regelmatig gesprekken met je werkbegeleider over de voortgang van je leerproces.  Evalueren is 
daardoor iets dat continu plaatsvindt! Gebruik bij de begeleidingsgesprekken het formulier 
"adviesbeoordeling praktijk", om gericht feedback te krijgen. Zo krijg je zicht op wat er goed gaat, en waar 
het nog beter kan. Je verwerkt de input die je tijdens deze gesprekken krijgt in je selfassessment.  
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Nadat je aan de voorwaardelijke eisen van de toets 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 
criteriumgericht interview (CGI). Aangezien dit een half gestructureerd interview betreft heb je zelf inbreng 
bij deze toets.  Bij dit CGI worden de competenties met de CanMeds rollen van Zorgverlener, Communicator,  
Reflectieve EBP-professional en Professional en kwaliteitsbevorderaar op beheersingsniveau 1 getoetst. Het  
interview duurt inclusief beoordeling maximaal 30 minuten. Van het gesprek wordt een geluidsopname 
gemaakt. 

Het CGI verloopt via een vast stramien en is onder te verdelen in vier fasen:  

• 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. 

• Fase 2: De vaststelling van de inhoud en tijd. 
• 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 (docent) 
vragen. 

• 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 CGI kun je je van tevoren 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. 
• Kijk naar de voorbeeldvragen. 
• 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.   

 

  

Belangrijke zaken om te regelen: 

1. Wekelijkse begeleidingsgesprekken (met je werkbegeleider) 
2. Afspraak met docent over tijdstip inleveren van de uitgewerkte opdrachten tot dan toe 

(uiterlijk op de helft van je stage).  
3. Tussentijdse evaluatie in de praktijk (met je werkbegeleider en als het kan met je docent).  
4. Eindevaluatie (met je docent, nabespreking van je leerproces na beoordeling van je 

stageverslag) 

 



Bijlage 1. Stage competentie ontwikkelplan 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 

  

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? 
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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? 

   



Bijlage 2 Format dossier Praktijkleren Stage 1 
 
Het dossier Praktijkleren Stage 1 wordt vormgegeven volgens onderstaande format en bevat alle 
vereiste elementen. Uiteraard dient het dossier taalkundig in orde te zijn (het formulier Schriftelijke 
vaardigheden wordt bij dit dossier niet gebruikt). 

 
INHOUD VAN DOSSIER 

Inleiding  Hierin beschrijf je waar je stage hebt gelopen en hoe je de voorbereiding op je stage hebt 
vormgegeven. 

Hoofdstuk per beroepssituatie:  Door middel van reflectie (STARRT) beschrijft en onderbouwt de 
student de mate waarin de competenties beheerst worden (maximaal 2 A4 per beroepssituatie). 
In beide beroepssituaties komen de volgende competenties voor: 

• Klinisch redeneren en Uitvoeren van zorg (rol van Zorgverlener) 
• Persoonsgerichte communicatie (rol van Communicator) 

De overige competenties (Inzet ICT, Onderzoekend vermogen, Professionele reflectie, Professioneel 
gedrag) zijn verdeeld over de situaties aanwezig, zodat elke beroepssituatie in totaal uit vijf 
competenties bestaat.  

Hoofdstuk Verslagen begeleidingsgesprekken Minimaal vier verslagen van de 
begeleidingsgesprekken die je gehad hebt. Het verslag is een weergave van het gesprek, de feedback 
die je ontvangen hebt en een toelichting hoe je de feedback gaat toepassen. 

Hoofdstuk reflectie op je persoonlijke leerdoelen  Reflectie op je persoonlijke leerdoelen volgens de 
STARRT methode, waarin je kritisch reflecteert op je behaalde leeruitkomst. Maximaal 1 A4 per 
leerdoel. 

Bijlagen:  
o Ingevuld stage competentie ontwikkelplan (SCOP). 
o Ingevulde presentielijst, waaruit blijkt dat er minimaal 160 uur stage is gelopen.  
o Adviesbeoordelingsformulier Praktijk Stage 1 ingevuld en ondertekend door werkbegeleider  

Vormcriteria 

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 (APA = voluit tot 10 met uitzonderingen)/ (volgens de 
Nederlandse algemene stijlregels = voluit tot 20 met andere bijzonderheden, zie Scribbr / OnzeTaal) 
Tabellen/figuren hebben een nummer en een titel (boven de tabel, onder de figuur) 



Bijlage 3 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 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? 
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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: 



Bijlage 6. Adviesbeoordelingsformulier Praktijk Stage 1 (CU17970) 
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 : vul hier het (SMART) persoonlijk leerdoel in 
 
 
 
 
 
 

 

Leerdoel 2: vul hier het (SMART) persoonlijk leerdoel in 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam werkbegeleider: 
Handtekening: 
 



Bijlage 7. Beoordelingsformulier CGI Praktijkleren 1 Stage 1 (CU17970) 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteria 
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 c
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 c
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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 
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*…
…

. 

*…
…

 *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: 
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