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VOORWOORD  

Deze stagehandleiding is mede tot stand gekomen dankzij het voorwerk van mijn voorgangster, 

Cécile VandePutte‐Van de Vijver. Maar ook het geduld, de inventiviteit en de kritische zin van het 

team van stagedocenten van onze afdeling hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

kwaliteit van deze stagehandleiding en van de begeleiding en beoordeling van de stage. Ik wil ook 

hen daar allemaal van harte dank voor zeggen. 

Sibe Doosje, 

Stagecoördinator. 
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§  1.  INLEIDING 

De stage is een onderdeel in de masterfase waarbij studenten voornamelijk leren buiten de 

universiteit. De academische attitude die zij gedurende de bachelorfase aan de universiteit hebben 

ontwikkeld komt goed van pas bij het participeren in een organisatie met andere doelstellingen en 

professionele processen dan de universiteit. Zij kunnen in de stagepraktijk de relatie tussen theorie 

en praktijk leren leggen, nieuwe vaardigheden opdoen en ook veel over zichzelf leren. Dat is nuttig 

voor de stagiair, maar ook voor de instelling. In deze stagehandleiding staan de processen en 

regelingen beschreven die belangrijk zijn voor de (aankomende) stagiair. Er zijn twee boeken die 

voor de stage verplicht zijn, het boek over reflectie van Groen (2015) en het boek over ethiek van 

Soudijn (2012). Daarnaast is op de elektronische leeromgeving Blackboard een aantal handreikingen 

en formulieren opgenomen. In de bijlagen bij deze handleiding zijn daarvan overzichten opgenomen. 

§  2.  DOELSTELLINGEN  VAN  DE  STAGE 

In de studiegids staan de einddoelen van de stage geformuleerd. Aan het einde van de stage heeft 

de student:  

1. kennis over eerder verworven theorie, methodologie en empirie geïntegreerd met de 

praktijk(ervaringen) in de instelling; 

2. professionele vaardigheden voor de toekomstige beroepspraktijk  verworven; 

3. een professionele en academische houding opgebouwd; 

4. geleerd te reflecteren op de stagepraktijk en stage‐ervaringen: academisch, ethisch, 

professioneel en persoonlijk; 

5. nieuwe kennis ten behoeve van de stage‐instelling en de eigen ontwikkeling verworven en 

gedeeld; 

6. geleerd kernachtig en professioneel verslag te doen van de werkzaamheden en de eigen 

academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling; 

7. een expliciete en persoonlijke oriëntatie op de toekomstige arbeidsmarkt gerealiseerd. 

Het leerproces vindt dus plaats in een driehoek waarbij de stagiair reflecteert op het functioneren 

van zijn eigen persoon in de praktijk van de stage‐instelling, gegeven een zekere kennis over het 

vakgebied. Met reflectie wordt bedoeld het bewust worden van en verantwoorden van het eigen 

handelen in de beroepspraktijk in termen van argumenten voor dit handelen en de gevolgen van dit 

handelen voor zichzelf en de omgeving. Deze reflectie vindt zowel mondeling als schriftelijk (in het 

stageverslag) plaats. Om tot deze reflectie te komen, kan de student gebruik maken van diverse 
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reflectieve methoden. In het boek van Groen (2015, met name hoofdstuk 4 en 7) staat een aantal 

modellen en hulpmiddelen beschreven die behulpzaam kunnen zijn bij een gerichte reflectie.  

§  3.  STAGEVORMEN 

Er zijn twee tracks in de master klinische en gezondheidspsychologie, de track klinische psychologie 

en de track gezondheidsbevordering. Wat alle stages gemeenschappelijk hebben is dat zij zich 

richten op de ontwikkeling van competenties zoals de toepassing van wetenschappelijke kennis en 

de ontwikkeling van professionele vaardigheden. In elke stagevorm spreekt de student met de 

stagebegeleider een stage‐opdracht af waarin de integratie van wetenschappelijke kennis met de 

praktijk gestalte krijgt. Deze stage‐opdracht wordt in paragraaf 6 verder uitgelegd. De stagevormen 

onderscheiden zich van elkaar in termen van het soort werkzaamheden dat verricht wordt en de 

doelgroep waarop de werkzaamheden zijn gericht. Van de verschillende stagevormen zijn in bijlage 

A voorbeelden opgenomen. 

De track klinische psychologie is gericht op de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en 

biedt mogelijkheden om een klinische stage of een onderzoeksstage te doen. Voor de klinische stage 

kunnen de werkzaamheden diagnostiek, behandeling of indicatiestelling omvatten. In de klinische 

stage past de student (nieuw verworven) kennis en vaardigheden toe en leert nieuwe vaardigheden 

aan: diagnostische vaardigheden, gespreksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden. De 

werkzaamheden binnen een klinische stage zijn gericht op diagnostiek, begrip en behandeling van 

psychische klachten van individuen. Organisaties waaraan gedacht kan worden zijn ziekenhuizen (bv. 

afdelingen medische psychologie) en GGZ‐instellingen als Parnassia, Victas en Altrecht. Een overzicht 

van alle stages is opgenomen in de stagebank. Binnen de instelling worden studenten begeleid door 

een GZ‐psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog  of een ervaren psycholoog. Voor 

begeleiding door professionals uit andere disciplines moet de stagecoördinator toestemming geven. 

Bij sommige (maar zeker niet alle) klinische stages is het mogelijk de Basisaantekening 

Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen, die een van de voorwaarden is voor toelating tot een GZ‐

opleidingsplaats (zie hierna). De BAPD is nadrukkelijk geen onderdeel van de beoordeling van de 

stage. Het grootste deel van de begeleiding vindt plaats in de instelling. Docenten in het 

masterprogramma bieden groepsgewijze stagebegeleiding, begeleiden de verslaglegging en 

beoordelen het verslag. De klinische stage kan een voorbereiding zijn op een postmasteropleiding 

tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ‐psycholoog) of psychotherapeut. Voor opleidingsplaatsen in 

deze vervolgstudie moet men solliciteren. Let goed op de vooropleidingseisen voor beide 

opleidingen, zie http://www.rinogroep.nl.  
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De onderzoeksstage klinische psychologie is bedoeld voor studenten die zich willen oriënteren op 

aan onderzoek gerelateerde werkzaamheden. De student draait actief mee binnen een lopend 

onderzoeksproject in een instelling die zich bezighoudt met onderzoek binnen de GGZ en ontwikkelt 

competenties die gekoppeld zijn aan verschillende fasen van de empirische cyclus, zoals 

literatuuronderzoek, dataverzameling, data‐analyse en rapportage van onderzoeksbevindingen. 

Binnen de instelling worden studenten begeleid door een ervaren professional van academisch 

niveau, bij voorkeur een psycholoog. De stagedocent begeleidt de student vanuit de universiteit. 

De track gezondheidsbevordering biedt eveneens mogelijkheden een praktijkstage of een 

onderzoeksstage te doen. Bij de praktijkstage gezondheidsbevordering doet de student binnen een 

instelling ervaring op met werkzaamheden op het gebied van preventie, behandeling of 

beleidsvorming binnen de praktijk van de gezondheidsbevordering. De werkzaamheden bestaan uit 

het participeren in voorlichting, training en interventies op het gebied van gezondheidsbevordering 

en preventie. Hierbij doen studenten ervaring op met het gebruik van psychologische strategieën op 

het gebied van preventie en gedragsverandering en het uitvoeren, ontwerpen en evalueren van 

empirisch onderbouwde interventies rondom gezondheidsbevordering.  

De onderzoeksstage gezondheidsbevordering is bedoeld voor studenten die zich willen oriënteren op 

aan onderzoek gerelateerde werkzaamheden. De student draait actief mee binnen een lopend 

onderzoeksproject in een instelling die zich bezighoudt met onderzoek naar gezondheidsbevordering 

en ontwikkelt competenties die gekoppeld zijn aan verschillende fasen van de empirische cyclus, 

zoals literatuuronderzoek, dataverzameling, data‐analyse en rapportage van 

onderzoeksbevindingen. Binnen de instelling worden studenten begeleid door een ervaren 

professional van academisch niveau.  

§  4.  VOORWAARDEN  AAN  DE  STAGE 

Behalve de gebruikelijke toelatingsvoorwaarden ten aanzien van de competenties voor het 

masterprogramma is het belangrijk dat de stage 20 studiepunten omvat in het geval van de track 

klinische psychologie (560 uren, dat correspondeert met zes maanden, drie dagen in de week of 

negen maanden, twee dagen in de week) en 15 studiepunten (420 uren) voor de track 

gezondheidsbevordering.  Langere stages passen niet goed meer binnen het nieuwe 

masterprogramma (immers een stage is een derde tot een kwart van het masterprogramma). Als de 

student langere stages afspreekt, is dat voor eigen rekening en risico van de student. Ook de 

stageplaats dient qualitate qua aan bepaalde voorwaarden te voldoen: 
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1. De stage‐instelling is een organisatie die zich ten doel stelt de gezondheid van 

(volwassen) individuen of groepen te verbeteren dan wel te bevorderen. Ook 

instellingen die onderzoek doen dat gerelateerd is aan biologische, psychologische of 

sociale factoren die de gezondheid beïnvloeden, kunnen stages aanbieden; 

2. Het gaat om wat grotere instellingen, waarbij de student in de gelegenheid wordt 

gesteld te leren van verschillende daarvoor gekwalificeerde beroepsbeoefenaren van 

academisch niveau (primair psychologen, maar ook andere disciplines zijn mogelijk). 

Deze beroepsbeoefenaren hebben een taak bij het realiseren van de doelstellingen van 

de organisatie (zie 1.);  

3. De stagebegeleiding vanuit de organisatie is gericht op zowel professionele als 

persoonlijke aspecten van het functioneren van de student. De begeleiding wordt 

uitgevoerd door een van de gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en bedraagt 

tenminste één uur per week. Voor de klinische stage vindt de begeleiding bij voorkeur 

plaats door een GZ‐psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. 

4. De stagewerkzaamheden sluiten aan bij het academische niveau van de student en 

richten zich op het brede terrein van psychologie en gezondheid. De student sluit aan bij 

de doelstellingen onder punt 1, maar is uitdrukkelijk geen werknemer maar psycholoog 

in opleiding; 

5. De student verricht zoveel mogelijk zelf klinisch getinte c.q. projectmatige 

werkzaamheden. Het is niet de bedoeling dat de student alleen meeloopt of observeert. 

6. In geval van klinische stages dient minimaal 60% van de stage‐activiteiten te bestaan uit 

cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de student direct contact heeft met de 

betrokken doelgroep van de Gezondheidszorginstelling. De overige 40 % wordt besteed 

aan andere werkzaamheden, zoals de stage‐opdracht, training, verslaglegging en 

literatuurstudie. Bij de andere stagevormen dienen directe onderzoeks‐ en 

ontwikkelingswerkzaamheden minimaal 60% van de stage‐activiteiten te beslaan, 

waarbij alle praktische facetten van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek of 

beleidsvorming aan de orde dienen te komen. 
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§  5.  HET  STAGEPROCES  

In deze paragraaf worden de verschillende fasen van het stageproces beschreven: aanloop, verloop, 

en afronding. Voor de bijbehorende hyperlinks en documenten wordt verwezen naar bijlagen B en C 

van deze stagehandleiding en naar de elektronische leeromgeving Blackboard. 

5.1  AANLOOPFASE 

Ingrediënten: 

 Sollicitatiebrief student 

 Curriculum Vitae 

 Sollicitatiegesprek 

 Stagecontract  

 Stagedocent 

Voordat de stage begint, solliciteren masterstudenten bij de betreffende stage‐instelling. Dat kan 

een stage‐instelling uit de stagebank KGP zijn, maar het kan ook zijn dat de student zelf een stage 

heeft gevonden. Die moet bij voorkeur aangemeld worden via het bijbehorende formulier (zie 

bijlage B) en moet vooraf goedgekeurd worden door de stagecoördinator. Stages in het buitenland 

zijn soms ook mogelijk. Het is raadzaam om hierover apart contact op te nemen met de 

stagecoördinator. Op Blackboard is een document Klinische stages in het buitenland opgenomen. 

Zeker aan studenten met minder ervaring op dit vlak wordt aangeraden zich actief bezig te houden 

met de vaardigheid solliciteren. Het maken van motiverende en kernachtige sollicitatiebrieven, het 

schrijven van onderscheidende CV’s en het voorbereiden van het sollicitatiegesprek zijn daarbij 

belangrijke activiteiten. Als de stage‐instelling besluit de stagiair aan te nemen, kan de stagiair hier ja 

of nee tegen zeggen. Bij een nee moet de instelling verder zoeken, bij een ja is een student 

(juridisch) gebonden aan deze toezegging, ook als deze mondeling is gedaan.  Na de mondelinge 

toezegging wordt de overeenkomst geformaliseerd in de vorm van een stagecontract (het 

modelcontract vanuit de Universiteit Utrecht is te vinden op Blackboard). Het stagecontract wordt 

ondertekend door de student, de stage‐instelling en de onderwijsinstelling, i.c. de stagecoördinator. 

Meestal kent de stage een proefperiode (vaak rond de vier weken), waarin besloten kan worden het 

stagecontract te verlengen. Als de student overeenstemming heeft bereikt met de stage‐instelling, 

gaat de stagecoördinator – meestal op initiatief van de student – op zoek naar een stagedocent. 

Soms is er een vaste stagedocent (dat is dan zichtbaar op de stagebank), soms wisselt die over de 

tijd. Als er een stagedocent is gevonden, neemt deze de begeleiding vanuit het masterprogramma 
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op zich. Als stagedocent, stagebegeleider ter plaatse en de formele afspraken duidelijk zijn, schrijft 

de student zich in voor het onderdeel stage.  

Inschrijving: Als alle formele afspraken zijn gemaakt, vult de student het digitale 

inschrijvingsformulier voor de stage in. De link naar dit formulier is te vinden in bijlage B. Kopieën 

van dit document gaan naar: de stagiair, de stagedocent, de stagebegeleider in de instelling, de 

stagecoordinator en het onderwijssecretariaat. Na goedkeuring door de stagecoördinator is de 

inschrijving daarmee rond en kan de stage beginnen.  

5.2  VERLOOPFASE 

Ingrediënten: 

 Stage‐opdracht 

 Groepsgewijze stagebegeleiding 

 Reflectieverslag student 

 Tussentijdse evaluatie bij de stage‐instelling 

 Conceptverslag stage 

Aan het begin van de stage spreken de student en de stagebegeleider een specifieke stage‐opdracht 

af (zie voor een uitgebreidere beschrijving van de stage‐opdracht paragraaf  6 van deze handleiding). 

De stage‐opdracht heeft als doel een integratie van theorie en praktijk te bieden. Deze opdracht is 

zinvol voor de student als specialistisch project en voor de instelling als bijdrage aan 

kennisvermeerdering met een academisch karakter. De stagedocent wordt op de hoogte gesteld van 

de afspraken over de stage‐opdracht en bewaakt de basisvoorwaarden voor die stage‐opdracht. Het 

grootste deel van de stagebegeleiding wordt door de stagebegeleider ter plaatse verzorgd. De 

stagedocent organiseert daarnaast minimaal twee bijeenkomsten op de universiteit, waarin het 

leerproces centraal staat. Onder supervisie van de stagedocent wisselen studenten in deze 

groepsgewijze stagebegeleiding ervaringen, adviezen en deskundigheid uit. De stagedocent zorgt zo 

voor een krachtig leerproces en voor de noodzakelijke academische onderbouwing daarvan. Een van 

de activiteiten is het formuleren van adequate leerdoelen. Leerdoelen zijn namelijk niet kant en 

klaar als men met de stage begint: ze veranderen gedurende de inwerkperiode (meestal ongeveer 

een maand) en zijn onderwerp van bespreking met de stagebegeleider en stagedocent. Ongeveer op 

de helft van de stageperiode doet de stagiair een voorstel voor een tussentijdse evaluatie met de 

stagedocent en de stage‐instelling. Daar wordt aan de hand van een kort reflectieverslag door de 

student en aan de hand van een mondelinge toelichting door de stagebegeleider bepaald in 

hoeverre de student de gestelde leerdoelen heeft bereikt. Als de student om de een of andere reden 
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vastloopt in de stage, is de tussentijdse evaluatie een goed moment om dit te bespreken en om 

gezamenlijke afspraken te maken over voortijdige beëindiging van de stage of over de voorwaarden 

waaronder de stage toch minimaal met een voldoende kan worden afgesloten. Fase 5.3 wordt 

afgesloten met het schrijven van een conceptverslag, waar de student tevreden over is en  dat laat 

zien in hoeverre de student zelfstandig verslag kan doen van de stage op alle relevante 

leerrpocessen (persoonlijk, professioneel en academisch). 

5.3  AFRONDINGSFASE 

Ingrediënten: 

 Definitief stageverslag (in Word) 

 Onderbouwing beoordeling stage, waarin opgenomen:  

a. Praktijkbeoordeling door stagebegeleider 

b. Eerste beoordeling stageverslag door stagedocent  

c. Tweede beoordeling stageverslag door tweede beoordelaar 

 Digitaal beoordelingsformulier stage, met als aanhangsels het stageverslag en de 

onderbouwing van de beoordeling 

 Digitaal evaluatieformulier 

In deze fase rondt de student de stage af. Na feedback van de stagebegeleider en stagedocent op 

het conceptverslag kan het definitieve verslag worden geschreven en beoordeeld door de 

stagedocent. Een onafhankelijke tweede beoordelaar doet dat ook. De stagebegeleider geeft een 

onderbouwde praktijkbeoordeling die aangeeft op welk professioneel niveau de stagiair heeft 

gefunctioneerd. De stagedocent doet datzelfde voor het niveau van het stageverslag. Daarna 

worden de beoordelingen samengevoegd en een eindbeoordeling gegeven. In de volgende 

paragraaf is weergegeven hoe de beoordeling tot stand komt. Hierbij wordt de student eveneens 

gevraagd om de stage (anoniem) te evalueren. Na de beoordeling worden het stageverslag en de 

onderbouwing van de beoordeling digitaal gearchiveerd.  

BEOORDELING  VAN  DE  STAGE 

Het is van belang dat de student zich realiseert dat zowel het stageproces als het stageverslag 

zorgvuldig beoordeeld wordt. Daarom neemt dit proces enige tijd in beslag. De stage wordt 

beoordeeld aan de hand van het stageproces en het stageverslag. Het stageproces wordt 

beoordeeld door de stagebegeleider ter plaatse (dit noemen we de praktijkbeoordeling) en door de 

stagedocent. Behalve de contractueel overeengekomen proefperiode is de tussentijdse evaluatie 
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van het functioneren van de stagiair (ongeveer halverwege de stage) een belangrijk 

beslissingsmoment, zie de beschrijving hierboven.  Als de student goed functioneert in de 

stagepraktijk, kan deze evaluatie gaan over reeds bereikte leerdoelen en de ontwikkeling van de 

student gedurende het tweede deel van de stage. Als de stagiair niet goed functioneert (vooral ter 

beoordeling van de stagebegeleider), dient de student te horen te krijgen dat de stage mogelijk met 

een onvoldoende wordt afgesloten. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over specifieke 

verbeterpunten, die aan het eind van de stage moeten worden bereikt. Als dat niet het geval is, is 

het praktijkcijfer onvoldoende en de stage dus ook. De beoordeling van het stageverslag is primair 

de taak van de stagedocent en tweede beoordelaar. Voor de eerste en tweede beoordeling van het 

verslag staat tien werkdagen. 

PRAKTIJKBEOORDELING 

De stagebegeleider beoordeelt aan het einde van de stage de mate van professionele 

zelfstandigheid, de leerhouding, de samenwerking en de professionele vaardigheden. Het streven is 

om een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid te realiseren op de stage. Daar zitten wel 

grenzen aan, omdat de student nu eenmaal geen werknemer is en de mate van zelfstandigheid die 

van een professional wordt gevraagd nu eenmaal groter is dan die van een stagiair. Professionele 

zelfstandigheid wil zeggen dat de student zoveel mogelijk zelfsturend is, problemen en dilemma’s in 

het werk signaleert en communiceert en daar oplossingsgericht mee bezig is. Een en ander gaat 

uiteraard altijd in overleg met de stagebegeleider, die de supervisie heeft. De leerhouding wordt 

zowel door de stagedocent als door de stagebegeleider beoordeeld: staat de student open voor 

feedback, is de student actief op zoek naar nieuwe leerervaringen? Ook de samenwerking wordt 

door de stagebegeleider beoordeeld: hoe onderhoudt de student professionele relaties, hoe 

onafhankelijk en initiatiefrijk is de student in deze contacten, is de student in staat om van een 

afstand naar de samenwerking te kijken, die te evalueren en daar ook actie op te kunnen 

ondernemen? Tenslotte beoordeelt de stagebegeleider de professionele vaardigheden van de 

student: gespreksvoering, structurering en planning van het werk en zorgvuldigheid.  

De procedure is als volgt: de stagedocent stuurt een bericht naar de stagebegeleider van de 

instelling met verzoek om een onderbouwde praktijkbeoordeling te schrijven. Deze beoordeling kan 

onvoldoende zijn, ofwel omdat de student in de stage onvoldoende ontwikkeling heeft laten zien, 

ofwel omdat er na een onvoldoende tussentijdse evaluatie onvoldoende verbetering is opgetreden. 

In beide gevallen kan de stage dan niet voldoende worden afgetekend, hoe goed het stageverslag 

ook is. De stage kan bij hoge uitzondering verlengd worden om alsnog het vereiste niveau te halen, 
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of de stage wordt op grond van de praktijkbeoordeling meteen onvoldoende afgetekend. In dat 

geval moet er opnieuw stage worden gelopen bij een andere instelling.  

BEOORDELING STAGEVERSLAG  

Als het stageverslag door de student wordt aangeboden voor de definitieve beoordeling, vraagt de 

stagedocent aan de stagecoördinator om een tweede beoordelaar. Het verslag (in Word) wordt 

daarbij meegestuurd. De tweede beoordelaar  beoordeelt het verslag, net als de stagedocent. 

Stagedocent en tweede beoordelaar leggen hun beoordeling en de onderbouwing daarvan naast 

elkaar. Als er een halve punt of minder verschil tussen hun beoordelingen is, beslist de stagedocent 

over het cijfer voor het stageverslag. Is er een verschil van een punt of meer, dan overleggen ze om 

tot overeenstemming te komen. Ze vergelijken daarbij hun onderbouwing. Komen ze daar niet uit, 

dan legt de stagedocent de kwestie voor aan de stagecoördinator. Die bepaalt dan het eindcijfer van 

het stageverslag. Als het verslag onvoldoende wordt beoordeeld, heeft de student recht op een 

aanvullende toets in de vorm van het schrijven van een nieuw verslag waarin adequaat is omgegaan 

met de door de stagedocent en tweede beoordelaar aangedragen feedback. Gezien de grote 

hoeveelheid feedback die de student dan al heeft gehad, is de zelfstandigheid waarmee het verslag 

geschreven is, gering. Daarom kan deze aanvullende toets nooit hoger uitvallen dan het cijfer 6. Een 

eindcijfer van 9 of hoger heeft goedkeuring van de stagecoördinator nodig. 

EINDBEOORDELING 

Er zijn nu dus drie cijfers, twee voor het stageverslag en een praktijkcijfer. Als het cijfer voor de 

praktijk een half punt of meer afwijkt van het eindcijfer voor het stageverslag, wordt dit verwerkt in 

het eindcijfer van de stage. Er wordt dan maximaal een halve punt bijgeteld of afgetrokken van het 

eindcijfer voor het stageverslag. De stagedocent vult het digitale beoordelingsformulier in met 

daarop de oorspronkelijke cijfers voor het stageverslag van eerste en tweede beoordelaar. Bij het 

digitale beoordelingsformulier wordt het stageverslag (in Word) toegevoegd en de onderbouwing 

van die beoordeling toegevoegd. Zowel het stageverslag als de onderbouwing bevatten voor‐ en 

achternaam van de student en het studentnummer. Hiermee worden deze makkelijk traceerbaar. 

Kopieën van het digitale beoordelingsformulier gaan naar: 

 Student 

 Stagedocent 

 Tweede beoordelaar 

 Stagecoördinator 

 Onderwijssecretariaat 
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De onderbouwing van de beoordeling wordt afzonderlijk naar de stagebegeleider en de student 

gestuurd. Na het invullen van het beoordelingsformulier wordt het cijfer binnen vijf werkdagen in 

OSIRIS ingevoerd. 

EVALUATIE VAN DE STAGE 

De stagedocent houdt een eindgesprek met de student waarin de beoordeling wordt doorgenomen 

en het proces wordt geëvalueerd. Als het digitale beoordelingsformulier is ingevuld, krijgt de student 

automatisch een (digitaal) evaluatieformulier toegestuurd. Dit vult de student in en het gaat 

vervolgens naar de stagecoördinator en mastercoördinator. 

ARCHIVERING EN INZAGE 

Het stageverslag is om twee redenen niet openbaar. De eerste reden is de gewenste zelfstandigheid 

die van masterstudenten  bij het schrijven wordt gevraagd. Zij moeten zich zelf verdiepen in de 

stage‐instelling, de stagewerkzaamheden en de samenwerking en zouden daarvoor niet het werk 

van anderen nodig moeten hebben. De tweede reden is dat in stageverslagen vaak persoonlijk 

gevoelige passages staan, waarvan het onwenselijk is dat die met een breder publiek gedeeld 

worden. Het stageverslag is daarom alleen beschikbaar voor de student zelf, de stagebegeleider, de 

stagedocent, de tweede beoordelaar en de stagecoördinator. Een kopie (in Word) van het 

stageverslag wordt gearchiveerd voor plagiaatcontrole, educatieve en kwaliteitsdoeleinden (bv. om 

de toetscommissie of visitatiecommissie inzicht te geven in het niveau en de beoordeling van 

stageverslagen). De privacy van studenten en het eigenaarschap van hun stageverslag worden 

hiermee gegarandeerd.  

 

§  6.  CRITERIA  GESTELD AAN  HET  STAGEVERSLAG 

Het stageverslag is een belangrijke grondslag voor de beoordeling, omdat het anderen inzicht biedt 

in het leerproces dat de student heeft doorgemaakt bij de instelling, de onderbouwing daarvan en 

de reflectie daarop. Het stageverslag wordt beoordeeld door de stagedocent en een tweede 

beoordelaar. Die beoordeling is gebaseerd op de mate van zelfstandigheid waarmee het 

stageverslag is geschreven (ter beoordeling door de stagedocent), op een aantal algemene criteria 

zoals de academische onderbouwing en de schrijfstijl en op verschillende hoofdstukken in het 

verslag (ter beoordeling door de stagedocent en de tweede beoordelaar). 
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6.1  ALGEMENE  CRITERIA 

 

Zelfstandigheid schrijven stageverslag. De stagedocent kan het beste beoordelen hoe zelfstandig de 

student het stageverslag heeft geschreven, hier is de tweede beoordelaar niet bij betrokken. 

Uiteraard geeft de stagedocent feedback op (delen van) het stageverslag, maar de mate waarin deze 

dat moet doen bepaalt wel mede het niveau. Uiteindelijk is de student eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het stageverslag en als de stagedocent daar een grote bijdrage aan heeft geleverd, is 

de mate van zelfstandigheid van de student daarbij uiteraard kleiner.  

Academische onderbouwing. Omdat de stage een verbinding legt tussen theorie en praktijk, is het 

belangrijk dat het stageverslag academisch goed onderbouwd is met 20 wetenschappelijke 

referenties of meer. In de tekstreferenties laat de student zien de wetenschappelijke literatuur uit 

bachelor en master op een passende wijze te kunnen gebruiken voor de onderbouwing van 

bepaalde beweringen en conclusies. Daarnaast bestudeert de student ook nieuwe literatuur, 

bijvoorbeeld voor de stageopdracht.  

Schrijfstijl. Uiteraard dient het verslag taalkundig in orde te zijn, maar ook de bondigheid van het 

werkstuk speelt een rol. Er is een maximum van 15.000 woorden. Korter kan beter betekenen, voor 

een student die de essentie van het leerproces kernachtig weet te verwoorden. In het verslag 

worden verwijzingen naar personen (patiënten, cliënten of personeel) zoveel mogelijk 

geanonimiseerd, zodat de beschrijvingen niet tot individuen herleidbaar zijn.  
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6.2  CRITERIA  PER  HOOFDSTUK 

 

Per hoofdstuk gelden verschillende eisen die bij de beoordeling worden betrokken. De indeling van 

het stageverslag is als volgt: 

Titelblad 

Inhoudsopgave  

1. De stage  

2. Leerdoelen en stage‐opdracht 

3. Stage‐activiteiten 

4. Casuïstiek (alleen voor klinische stages) 

5. Reflectie 

Referentielijst 

Bijlagen  

TITELBLAD  

Het titelblad bevat de essentiële informatie die de lezer nodig heeft om te beslissen of deze verder 

gaat lezen. Op het voorblad staan: 

 De titel van het stageverslag (met daarin minimaal de instelling, de plaats van de instelling 

en het gegeven dat het een stage betreft); 

 De naam en het studentnummer van de stagiair(e); 

 De stageperiode; 

 De stagebegeleider(s) ter plaatse; 

 De stagedocent; 

 Het aantal woorden (berekend exclusief titelblad, eventuele inhoudsopgave, referenties en 

bijlagen). 

INHOUDSOPGAVE 

Als het verslag kernachtig is geschreven, is een inhoudsopgave niet altijd nodig, zeker niet op een 

gedetailleerd niveau. Als het toch wordt gedaan, moet die inhoudsopgave uiteraard wel kloppen. 
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HOOFDSTUK  1:  DE  STAGE  

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: 

 De stage‐organisatie 

o Organisatie‐onderdeel (bv. afdeling of team) 

o Beroepsgroepen en professionele processen 

o Patiëntenstromen (alleen klinische stage) 

 Motivatie voor deze organisatie 

 De sollicitatie 

DE STAGE‐ORGANISATIE. In het eerste deel van dit hoofdstuk presenteert de stagiair(e) de stage‐

organisatie, meer in het bijzonder het specifieke organisatieonderdeel (bv. afdeling of team) 

waarvan de stagiair deel heeft uitgemaakt. De doelstellingen of functies van dit onderdeel worden 

expliciet weergegeven, bij voorkeur in relatie tot andere organisaties of onderdelen. Voor alle stages 

geldt dat in het stageverslag inzicht wordt gegeven in de beroepsgroepen en professionele 

processen binnen de instelling. Voor de praktijkstage Gezondheidsbevordering en voor 

onderzoeksstages geldt dat de student inzicht biedt in de professionele processen binnen de 

instelling, projecten en doelstellingen van de specifieke afdeling en de instelling als geheel. Bij een 

klinische stage geeft de student daarnaast inzicht in de patiëntenstromen (instroom, type 

indicatiestelling, diagnostiek en behandeling, typering van de doorverwijzingen, uitstroom), zo veel 

als mogelijk gekwantificeerd en gespecificeerd. Het gaat nadrukkelijk om  een eigen analyse, waarbij 

de gegevens die beschikbaar zijn worden gecombineerd tot een zinvol geheel. Daarbij wordt 

aangeraden om zoveel als mogelijk is kwantitatief te werk te gaan, bv. door met behulp van tabellen 

of figuren overzichten te maken.  

MOTIVATIE VOOR DE STAGE. Deze kan liggen op verschillende terreinen. Die kan bijvoorbeeld te 

maken hebben met een affiniteit voor een doelgroep, probleemgebied of type psychopathologie, 

maar kan ook te maken hebben met de diversiteit aan problemen, grootte van de instelling, 

verwachte leerervaringen of meer persoonlijke motieven. In dit onderdeel maakt de student de 

specifieke motivatie duidelijk en welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij de keuze voor 

juist deze stage. 

SOLLICITATIEPROCES. In dit onderdeel geven studenten inzicht in hoe het sollicitatieproces is 

verlopen. Daarin komen belangrijke thema’s en aandachtspunten naar voren die in het 

sollicitatiegesprek aan de orde zijn geweest. In de bijlage nemen ze hun sollicitatiebrief en CV op 

voor de instelling waar ze zijn aangenomen. 
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HOOFDSTUK  2:  LEERDOELEN  EN  STAGE‐OPDRACHT 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: 

 Leerdoelen 

 Stage‐opdracht 

LEERDOELEN. Studenten beschrijven in dit onderdeel welke leerdoelen ze hebben gesteld tijdens 

hun stage en de aard van hun stage‐opdracht. De leerdoelen hebben als uitgangspunt het 

professionele of persoonlijke reflectiedomein. Elk stageverslag heeft minimaal drie professionele en 

drie persoonlijke leerdoelen. Een van de professionele leerdoelen verwijst naar de rol die de 

stagiaire vervuld heeft binnen de instelling of het team: de rolverdeling, de samenwerking, het 

sociale leerproces. Persoonlijke leerdoelen gaan uit van de kwaliteiten, tekortkomingen en 

ontwikkeldoelen van de student, en hoe de student denkt dat deze tot uitdrukking komen binnen de 

stage. Alle leerdoelen zijn geformuleerd in termen van leren en zijn voorzien van een analyse van de 

uitgangssituatie (de student signaleert een tekortkoming in de ervaring of kennis), een beschrijving 

van de activiteiten die worden gekozen om het leerdoel te bereiken en een uitspraak over de 

haalbaarheid en relevantie van het leerdoel (zie hiervoor bv. de SMART methode).  

DE STAGE‐OPDRACHT. Om te bevorderen dat de student theorie en praktijk met elkaar integreert, 

formuleert elke student in overleg met de stagebegeleider een stage‐opdracht. De stagedocent is 

hier ook bij betrokken. De stage‐opdracht is bedoeld voor een expliciete integratie van recente 

academische kennis en inzichten met de praktijk van de stage‐instelling. Inhoudelijk dient de stage‐

opdracht binnen de track te passen en van academisch niveau te zijn. Procesmatig maakt de stage‐

opdracht duidelijk dat de activiteiten geplaatst kunnen worden binnen een cyclus van 

kennisverwerving in de praktijk (vaak gericht op het nemen van beslissingen). Bij een klinische stage 

kan het dan gaan om een korte studie van de laatste stand van zaken m.b.t. de behandeling of 

diagnostiek van specifieke vormen van psychopathologie, eventueel gepresenteerd aan collega’s in 

de vorm van een klinische les. Meer ambitieuze en vaardige studenten kunnen denken aan de 

ontwikkeling van een (deel van) een wetenschappelijk onderbouwde interventie (training, 

behandelmethode) of diagnostisch protocol. Ook een N=1 studie kan daar onderdeel van uitmaken. 

Voor de praktijkstage Gezondheidsbevordering en voor de onderzoeksstages in beide tracks maakt 

de stageopdracht een veel substantiëler deel uit van de stage. Vaak is de stage‐opdracht vooraf al 

veel specifieker geformuleerd en bestaat een groot gedeelte van de stage uit het werken aan en 

reflecteren op deze stage‐opdracht. Om de professionele ontwikkeling te sturen werkt de student 

binnen de stage aan een stage‐opdracht. De werkzaamheden binnen de praktijkstage 

gezondheidsbevordering kunnen heel divers zijn. Daarom is een zorgvuldige beschrijving van een 
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stage opdracht binnen de praktijkstage gezondheidsbevordering van groot belang. De stage‐

opdracht zal bij deze stagevorm sturend zijn voor de werkzaamheden gedurende de gehele 

stageperiode. Bij de onderzoeksstage heeft de stage‐opdracht expliciet te maken met 

onderzoekwerkzaamheden en –rollen. Omdat het proces van onderzoek en de rol van de student 

hierin bij de onderzoeksstage centraal staan, is het product van deze stage‐opdracht(en) 

nadrukkelijk geen masterthesis of onderzoeksverslag. Waar bij de masterthese wordt toegewerkt 

naar een wetenschappelijk artikel, ligt bij de onderzoeksstage hierop niet de focus, maar ligt de 

focus op het proces van het opdoen van onderzoekvaardigheden en de reflectie daarop in het licht 

van de toekomstige professionele ontwikkeling.   

HOOFDSTUK  3:    STAGE‐ACTIVITEITEN  

In dit hoofdstuk geeft de student inzicht in de stage‐activiteiten die zijn ondernomen. Ook 

presenteert de student de uitkomsten van de stage‐opdracht en overige activiteiten. De onderdelen 

van dit hoofdstuk zijn: 

 Overzicht 

 Verslaglegging van activiteiten 

 Stage‐opdracht 

OVERZICHT. Hier wordt een kernachtig overzicht gegeven van alle stage‐activiteiten waar deze 

student aan deel heeft genomen. Dat kan ondersteund worden door een tabel (waarin bv. aantal 

intakes, aantal bijgewoonde teamvergaderingen, aantal contacten met belangrijke mensen in het 

veld, aantal gegeven psycho‐educaties, etc.). Ook de in hoofdstuk 4 uitgewerkte casus worden hier 

vermeld, maar pas daar beschreven (geldt alleen voor de track klinische psychologie). Vervolgens 

kan de student nog een uitleg geven van overige stage‐activiteiten die noemenswaard zijn en die 

bepaalde leerdoelen dekken. 

VERSLAGLEGGING VAN ACTIVITEITEN. In dit onderdeel wordt uitgebreider stilgestaan bij de stage‐

activiteiten en de koppeling van die activiteiten aan de leerdoelen. 

STAGE‐OPDRACHT. Voor een uitgebreide omschrijving van wat een stage‐opdracht  inhoudt, wordt 

terugverwezen naar hoofdstuk 2 van deze handleiding. Bij de beoordeling van de stage‐opdracht 

speelt een rol in hoeverre theorie en praktijk op elkaar betrokken zijn en hoe de relaties tussen die 

twee worden gelegd. Alleen een eindproduct is niet voldoende, er dient ook te worden uitgelegd 

welke problemen en vragen er (nog meer) omheen spelen. Er kunnen bijvoorbeeld suggesties voor 
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vervolgstappen worden gedaan, waaruit blijkt dat de student goed heeft nagedacht over de 

relevantie van de stage‐opdracht voor praktijk en theorie. 

HOOFDSTUK  4:  CASUÏSTIEK 

Dit hoofdstuk wordt alleen geschreven door studenten die een klinische stage hebben gelopen en 

staan dus altijd in relatie met patiënt‐ of cliëntgebonden activiteiten (diagnostiek, indicatiestelling, 

behandeling). In dit hoofdstuk presenteren studenten drie genummerde en geanonimiseerde casus. 

Voor alle casus geldt dat ze gaan over opmerkelijke situaties in de professionele klinische praktijk, 

die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leerproces van de stagiaire. De casusbeschrijvingen 

sluiten specifiek aan bij bepaalde in hoofdstuk 2 geformuleerde leerdoelen, waarop in dit hoofdstuk 

ook wordt gereflecteerd. Elke casus wordt feitelijk beschreven, met daarbij een aanduiding van de 

relevantie van de casus voor het leerproces, tot welke leerervaring dit leidde en hoe de student daar 

professioneel dan wel persoonlijk op reflecteert. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de 

reflectiemodellen die beschreven staan in hoofdstuk 4 van Groen (2015). Beschrijving en 

wetenschappelijke en persoonlijke reflectie dienen dus goed van elkaar te worden onderscheiden.  

HOOFDSTUK  5 

In dit hoofdstuk worden de leerdoelen uit hoofdstuk 2 herhaald (voor zover ze al niet zijn behandeld 

in hoofdstuk 4) en wordt er op gereflecteerd. Bovendien oriënteert de student zich op de 

arbeidsmarkt, gegeven de ervaringen die de student tijdens de stage heeft opgedaan. 

REFLECTIE. Dit is een belangrijk deel van het stageverslag. In dit onderdeel reflecteert de student op 

de relatie tussen kennis, praktijk en persoon in deze stage. De leerdoelen worden nog eens herhaald, 

er wordt vastgesteld in hoeverre en hoe ze behaald zijn en wat de student hier uiteindelijk uit 

geleerd heeft. Ook wordt stilgestaan bij de kwaliteiten en tekortkomingen die de student bij zichzelf 

heeft ontdekt.  

ARBEIDSMARKTORIENTATIE. Aan de hand van een analyse van kwaliteiten en tekortkomingen 

beschrijft de student expliciet en onderbouwd hoe hij of zij tegen de arbeidsmarkt aankijkt en wat – 

gegeven de ervaringen en reflecties op deze stage – zijn of haar toekomstplannen zijn. In deze 

paragraaf vat de student nog eens samen welke professionele en academische ontwikkeling is 

doorgemaakt en hoe die volgens de student aansluit bij de arbeidsmarkt. De student beschrijft hoe 

hij of zij zich verder professioneel en academisch wil ontwikkelen en welke segmenten en 

leerervaringen de student daarvoor relevant acht. 
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REFERENTIELIJST 

De referentielijst is opgesteld volgens APA normen (zie voor een inzichtelijke instructie voor het 

refereren de beschrijving van Habraken, 201) en bevat minimaal 20 referenties naar 

wetenschappelijke literatuur. De kwaliteit van de referenties kan variëren en kan bestaan uit 

websites (dit heeft niet de voorkeur), handboeken uit de bachelorfase, (recente) empirische 

literatuur (voor de klinische stage over psychopathologie, diagnostiek en behandelmethoden en 

voor de praktijkstage over interventiemodellen en evaluatieonderzoek) en literatuur over reflectie 

(bv. van Soudijn, 2012 of Groen, 2015). De kwaliteit van de referenties wordt meegewogen bij de 

beoordeling van het academische gehalte van het stageverslag. 

BIJLAGEN  BIJ  HET  STAGEVERSLAG  

In de bijlagen wordt de uitwerking van de stage‐opdracht opgenomen. Voor het overige wordt de 

student gevraagd zich te beperken tot werkelijk relevante bijlagen. 

REFERENTIELIJST 

Groen, M. (2015) Reflecteren: de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Derde druk. 

Groningen: Noordhoff. ISBN 9789001846176. 

Habraken, J.H.M. (2012). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Handleiding. Tilburg: 

Universiteit van Tilburg. 

Soudijn, K. (2012). Ethische codes voor psychologen. Tweede editie. Amsterdam: Nieuwezijds. ISBN 

9789057122583. 
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BIJLAGE  A:  VOORBEELDEN  VAN  ACTIVITEITEN  IN  VERSCHILLENDE  STAGEVORMEN 

 

In deze bijlage zijn voorbeelden opgenomen van stagewerkzaamheden bij de verschillende 

stagevormen: klinische stage (track klinische psychologie), praktijkstage gezondheidsbevordering 

(track gezondheidsbevordering) en onderzoeksstages (mogelijk in beide tracks). 

 

KLINISCHE  STAGE  

TRACK KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

De klinische stage omvat voornamelijk het begrijpen van de processen van indicatiestelling, 

diagnostiek of behandeling (dit kan ook een andere vorm van direct cliëntcontact zijn), in een 

instelling voor geestelijke gezondheidszorg.  

Voorbeelden van stagewerkzaamheden zijn: 

 cliëntgebonden problemen en vraagstellingen beschrijven en analyseren 

 observeren, inventariseren, beschrijven en classificeren van gedrag en problematiek van een 

cliënt(systeem); 

 cliëntgebonden problemen en vraagstellingen vertalen naar een onderbouwd behandelplan 

met aanwijzingen voor specifieke interventies gericht op verandering van het 

probleemgedrag 

 het uitvoeren van op verandering van het probleemgedrag gerichte interventies 

 het herkennen en toepassen van theoretische achtergronden / veronderstellingen in de 

stagewerkzaamheden 

 het betrekken van theoretische/ wetenschappelijke inzichten in de stagewerkzaamheden 

 samenwerken en overleggen binnen een (multidisciplinair) team 

 het in overleg met de stage‐instelling formuleren van een stageopdracht 

 schriftelijke en mondelinge rapportage van eigen psychologische werkzaamheden en 

bevindingen 
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PRAKTIJKSTAGE GEZONDHEIDSBEVORDERING 

TRACK GEZONDHEIDSBEVORDERING 

De praktijkstage gezondheidsbevordering is een stage waarbij de student kennis en vaardigheden 

toepast en ontwikkelt binnen het werkveld dat  gericht is op het bevorderen en behouden van de 

lichamelijke of psychische gezondheid van groepen mensen.  De stage is veelal projectmatig  en richt 

zich op het stimuleren van gedragsverandering of op het ontwikkelen van gezondere leefcondities. 

Het in beeld brengen en voor de praktijk toepasbaar maken van factoren die aan 

gedragsverandering naar gezond gedrag ten grondslag liggen, is een kernactiviteit binnen deze 

stagevorm.  

Organisaties waarbinnen een praktijkstage gezondheidsbevordering vorm kan krijgen zijn 

uiteenlopend.  Gedacht kan worden aan: het voedingscentrum, ziekenhuizen, 

scholengemeenschappen, gemeenten, Trimbos instituut, RIVM, trainingsbureaus, 

gezondheidscentra, revalidatiecentra, GGD’s, consultatiebureaus et cetera.  

Voorbeelden van stagewerkzaamheden zijn:  

 Voorbereiding  van beleidsmaatregelen; 

 Lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen en vraagstukken binnen de maatschappij 

beschrijven en analyseren; 

 Implementatie en evaluatie van interventies en trainingen gericht op lichamelijke en of 

psychische gezondheidsbevordering; 

 Het opzetten van voorlichtings‐ of preventieprogramma’s binnen diverse groepen 

particulieren of (zorg‐)professionals; 

 Bijdragen aan de bevordering van arts‐patiënt communicatie; 

 Ontwikkelen van (digitale) zelf hulp programma’s gericht op gezondheidsbevordering en 

zelfmanagement; 

 Het betrekken van theoretische/ wetenschappelijke inzichten in deze stagewerkzaamheden 

 Samenwerken en overleggen binnen teams; 

 het in overleg met de stage‐instelling formuleren van een stageopdracht 

 Schriftelijke en mondelinge rapportage van eigen werkzaamheden en bevindingen 
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ONDERZOEKSSTAGE 

BEIDE TRACKS  

Een onderzoeksstage is een stagevorm waarbij studenten opgedane kennis en vaardigheden 

toepassen en deze verder ontwikkelen binnen de rol van wetenschappelijk onderzoeker. De 

werkzaamheden zijn verbonden aan de empirische cyclus van theorie gestuurd onderzoek: het 

opstellen van hypothesen, het doen van voorspellingen, het toetsen van deze voorspellingen en het 

evalueren van de gegenereerde toetsgegevens. Organisaties waarbinnen deze stage vorm kan 

krijgen zijn onder andere Trimbos instituut, Nivel, TNO, ziekenhuizen, revalidatiecentra en 

onderzoeksbureaus.  

Voorbeelden van stagewerkzaamheden zijn: 

 het ontwikkelen van vragenlijsten of andere meetinstrumenten of het toetsen van hun 

psychometrische eigenschappen; 

 het actief participeren in onderzoeksprojecten c.q. ontwikkelingsprojecten rondom 

gezondheid, zoals het opzetten van preventieprojecten, van voorlichting, het voorbereiden 

van presentaties of materiaal voor specifieke doelgroepen; 

 het actief participeren in het voorbereiden of schrijven van subsidieaanvragen; 

 participeren in het beoordelings‐ en selectieproces van enquête‐ en interviewbureaus en 

van bureaus voor dataverwerking; 

 dataverzameling, data‐analyse (zoals het opstellen van een data‐analyseplan, het zich eigen 

maken van nieuwe statistische analysemethoden, deze uitvoeren over een reeds bestaande 

dataset en daarover rapporteren) en overige informatievergaring; 

 organisatorische en logistieke werkzaamheden ten behoeve van het onderzoek; 

 bijdragen aan ethisch verantwoorde uitvoering van de projecten en handhaving van 

gedragscodes voor sociaalwetenschappelijk onderzoek; 

 het omgaan met communicatiemedia (televisie, radio, schrijvende pers); 

 contacten leggen en onderhouden met andere (binnen‐ en buitenlandse) onderzoekers; 

 Vergaderingen en overleggen bijwonen, samenvattingen maken van de belangrijkste 

uitkomsten; 

 Literatuur over een deelthema uitzoeken en daarover rapporteren. 
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BIJLAGE  B: BELANGRIJKE  HYPERLINKS,  NAAR  FASE 

 

In deze bijlage zijn een aantal hyperlinks opgenomen die belangrijk zijn voor de stage. 

Onderwerp  Fase en activiteit  Hyperlink  Opmerkingen 

Studiegids‐

tekst 

Aanloopfase: 

doelstellingen, 

werkvormen en 

literatuur bij de 

stage 

http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/studenten/masters/p
sychologie/masterprogrammas/klinigezondpsych/Pages/stage.asp
x 

Bestudeer 

deze vooraf 

goed 

Stagebank  Aanloopfase: 

zoeken van een 

stage 

http://stagebank‐kgp.fss.uu.nl/overzicht‐stages/  

 

Toegang tot de 

stagebank te 

realiseren via 

psychologie@u

u.nl  

Nieuwe stage  Aanloopfase: 

aanmelding van 

een nieuwe stage‐

instelling 

https://docs.google.com/forms/d/170UANrjb3Sr3Ef8Qcla9n‐
zhs8C5wd63ly264X‐hD9U/viewform 

 

Aanmelding bij 

voorkeur door 

instelling, kan 

eventueel ook 

via student 

Inschrijving 

voor het 

onderdeel  

stage 

Aanloopfase: 

inschrijving door 

de student 

https://fd8.formdesk.com/universiteitutrecht/inschrijving_stage_
kgp 

 

Alleen 

inschrijven als 

alle afspraken 

duidelijk zijn 

Ethische 

reflectie 

Verloopfase: 

nadenken over 

ethische facetten 

van de stage 

NIP beroepscode 2015: (http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de‐
beroepscode/de‐beroepscode.html) 

Wordt vooral 

gebruikt in het 

vak 

Academische 

Professional 
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BIJLAGE  C:  LIJST  VAN  HULPDOCUMENTEN,  NAAR  FASE 

 

In deze bijlage is een aantal hulpdocumenten opgenomen die belangrijk zijn voor de stage. Ze zijn te 

vinden op Blackboard. 

Code  Fase en onderwerp, versie  Versie 

  AANLOOPFASE   

AAN1  Klinische stages in het buitenland  V1 

AAN2  Model‐stagecontract  V2 

     

  VERLOOPFASE   

VER1  Tussentijdse evaluatie stagebegeleider  V2 

     

  AFRONDINGSFASE   

AFR1  Onderbouwing beoordeling stage  V1 

     

  BASISAANTEKENING PSYCHODIAGNOSTIEK (BAPD) 

[Let op: valt buiten de beoordeling van de stage.] 

 

BAPD1  Procedure BAPD (zie Blackboard)  V1 

BAPD2  Richtlijnen BAPD 2009, 2012 (zie Blackboard)  V1 

 


