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Beoordelingsmatrix  stage masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie  
 
Versie 2, 31 augustus 2015. 
Sibe Doosje, met dank aan Gert‐Jan Prosman voor het in de steigers zetten van het rubrics systeem. 
 
Het doel van dit document is om een betrouwbare en transparante beoordeling van de stage mogelijk te maken. Aan het einde van de stage (leerdoelen uit de studiegids 2015‐2016) 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, professioneel en persoonlijk; 
5. nieuwe kennis ten behoeve van de stage‐instelling en de eigen ontwikkeling verworven en gedeeld; 
6. kernachtig en professioneel verslag gedaan van de werkzaamheden en de eigen academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling; 
7. een expliciete en persoonlijke oriëntatie op de toekomstige arbeidsmarkt gerealiseerd. 

 
Deze leerdoelen komen tot uitdrukking in een leerproces en in het stageverslag. De stage wordt beoordeeld aan de hand van vier beoordelingsdimensies voor het leerproces EN vier beoordelingsdimensies voor het 
stageverslag. Per beoordelingsdimensie is een omschrijving beschikbaar van het behaalde niveau (0=onvoldoende, 1 = (ruim) voldoende, 2=goed of excellent). Het leerproces in de stage‐instelling wordt primair 
beoordeeld door de stagebegeleider ter plaatse (dimensie A‐D, dimensie B ook door de stagedocent). Het stageverslag wordt beoordeeld door de stagedocent en door een tweede beoordelaar. De zelfstandigheid 
waarmee het stageverslag is geschreven, wordt door de stagedocent beoordeeld aan de hand van dimensie I. Verder wordt het stageverslag door stagedocent en tweede beoordelaar beoordeeld op de algemene 
dimensies II en III en op dimensie IV, die de beoordeling van specifieke hoofdstukken van het stageverslag omvat. 
 
Beoordelingsdimensies voor het leerproces: 

A. Professionele zelfstandigheid (leerdoelen 2 en 3); 
B. Leerhouding (leerdoelen 3 en 4); 
C. Samenwerking (leerdoelen 2 en 3); 
D. Professionele vaardigheden (leerdoel 2). 

 
Beoordelingsdimensies voor het stageverslag: 

I. Zelfstandigheid schrijven stageverslag (leerdoelen 3 en 6); 
II. Academische onderbouwing (leerdoelen 1, 3, 4, 5 en 6); 
III. Schrijfstijl (leerdoelen 2 en 3); 
IV. Verslag, per hoofdstuk (leerdoelen 3, 6 en 7). 

 
Beoordelaars (donkergrijze gebieden hoeven niet door de desbetreffende beoordelaar te worden ingevuld): 

a. Stagedocent (SD); 
b. Stagebegeleider (SB); 
c. Tweede beoordelaar (2B). 

 
Becijfering (indicatie) 
5,5: Student voldoet net aan de minimum eisen van de stage. De stage verliep uiterst moeizaam. Begeleiding vergde veel meer dan de gebruikelijke inzet van de stagebegeleider. Ondanks deze extra begeleiding 
waren de vorderingen traag en eiste de student voortdurend bijsturing. Student zou moeten overwegen of een baan als hulpverlener haar ligt.  
6: Student voldoet aan de minimumeisen van de stage. Student heeft erg veel ondersteuning nodig gehad. Student heeft op de voorafgestelde werkdoelen een net voldoende ontwikkeling laten zien. Het niveau ligt 
duidelijk onder het gemiddelde van wat je van stagestudenten mag verwachten. Bij een eerste baan zou student aangeraden moeten worden niet te solliciteren naar een werkplek  waar direct veel van haar geëist 
wordt. Zij zou zelfs bij een “eenvoudige” baan op beginnerniveau veel supervisie nodig hebben.  
7: Student functioneert op  het gemiddelde niveau dat je van een stagestudent kunt verwachten. Student heeft met de gebruikelijke hoeveelheid begeleiding een redelijke mate van zelfstandigheid bereikt en 
beschikt over voldoende startkwaliteiten om onder voldoende  supervisie aan de slag te gaan.  
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8: Student presteert bovengemiddeld. Het stageverloop was soepel, student voegde zich goed in binnen de organisatie, pikte de verschillende vaardigheden snel op en heeft een grote  mate van zelfstandigheid 
bereikt op vrijwel alle onderdelen. Is in staat kritisch te reflecteren op werkzaamheden. Kan met enige supervisie aan de slag.  
9. Student heeft uitzonderlijk goed gepresteerd. Heeft op àlle onderdelen een uitzonderlijk goed resultaat laten zien. Heeft een duidelijk eigen visie op de hulpverlening ontwikkeld.  Is met minimale begeleiding direct 
inzetbaar binnen de hulpverlening.  
 

GEGEVENS OVER DE STAGE
Student en studentnummer: 
Stage‐organisatie en stagebegeleider (SB): 
Stagedocent (SD): 
Tweede beoordelaar (2B): 
  BEOORDELING 

LEERPROCES 
Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs 
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

  Beoordelings‐
dimensie  

Onvoldoende (niveau 0)  (Ruim) voldoende (niveau 
1) 

Goed of excellent (niveau 2) 0 1  2  0  1 2 0 1 2

A  Professionele 
zelfstandigheid 
(leerdoel 2 en 3), 
de mate waarin 
studenten 
zelfstandig 
functioneren in de 
stagepraktijk 

Student heeft moeite 
zich als aankomend 
professional te 
handhaven, bv. blijkend 
uit het niet halen van 
deadlines, het zich 
onvoldoende houden 
aan afspraken, 
fatsoensnormen of 
ethische codes, etc. De 
student is volgend waar 
het gaat om verbetering 
van het eigen 
functioneren en staat 
nauwelijks open voor 
leren of ontdekking. Een 
onvoldoende 
beoordeling wordt 
alleen gegeven indien bij 
de tussentijdse evaluatie 
gebleken is dat de 
student op een 
onvoldoende uit zou 
kunnen komen en er 
adequate feedback door 
de stagebegeleider is 
gegeven die de student 
in staat stelt zich te 
kunnen verbeteren. 

Student functioneert op 
een relatief zelfstandig 
professioneel niveau, o.a. 
blijkend uit het nakomen 
van afspraken, het leveren 
van werk van (ruim) 
voldoende kwaliteit, een 
voldoende besef van de 
eigen (professionele) 
positie en die van anderen. 
De student is soms 
volgend, soms leidend waar 
het gaat om verbetering 
van het eigen functioneren 
en staat open voor leren of 
ontdekking. 

De student is voornamelijk 
zelfsturend, levert soms 
zelfs een actieve bijdrage 
aan het beter functioneren 
van de organisatie‐eenheid 
waar hij of zij stage loopt, 
bijvoorbeeld door 
suggesties te doen voor 
verbetering van bestaande 
werkprocessen. De student 
is in staat om problemen en 
dilemma’s in het werk te 
herkennen, benoemen en 
op te werpen en er 
(creatieve) oplossingen voor 
aan te dragen. 

    SB: 
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    Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs

gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 
Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

B  Leerhouding 
Leerbaarheid, 
gebruik maken 
van feedback, 
inzicht in plaats in 
organisatie 
(leerdoel 3 en 4) 

Voor de stagebegeleider: 
Student is in mindere 
mate leerbaar, spreekt 
zich nauwelijks of niet 
uit, vindt het moeilijk 
zich kwetsbaar op te 
stellen, lijkt feedback 
niet goed aan te nemen 
en heeft slecht zicht op 
het eigen leerproces en 
zijn of haar plaats in de 
organisatie. Student 
stelt zich passief op in 
het leerproces, durft 
nauwelijks vragen te 
stellen, neemt geen of 
weinig initiatieven. 
Voor de stagedocent: 
Student doet niet of 
nauwelijks mee tijdens 
de bijeenkomsten op de 
universiteit. 

Voor de stagebegeleider:
Student is leerbaar, maakt 
duidelijk wat er in hem of 
haar omgaat, is in staat zich 
daarin kwetsbaar op te 
stellen en neemt feedback 
regelmatig ter harte. De 
student is zich bewust van 
het eigen leerproces en 
welke plaats hij of zij 
inneemt in de organisatie. 
Student stelt zich meestal 
actief op in het leerproces, 
onderneemt nu en dan 
initiatieven in het 
leerproces. 
Voor de stagedocent: 
Student doet regelmatig 
actief mee tijdens de 
bijeenkomsten op de 
universiteit. 

Voor de stagebegeleider:
Student is leergierig, maakt 
duidelijk wat er in hem of 
haar omgaat, is in staat zich 
kwetsbaar op te stellen en 
gaat actief aan de slag met 
feedback.  De student is zich 
bewust van het eigen 
leerproces en zij of haar 
plaats in de organisatie en 
gaat actief op zoek naar 
nieuwe leerervaringen en 
uitdagingen en weet die ook 
effectief te gebruiken. 
Student denkt constructief 
mee. Student is initiatiefrijk 
en levert een herkenbare en 
zinvolle bijdrage aan het 
eigen leerproces en dat van 
anderen. 
Voor de stagedocent: 
Student doet actief mee en 
komt met initiatieven voor 
bruikbare verbeteringen van 
de bijeenkomsten of andere 
zaken. 

    SD:
SB: 
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    Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

C  Samenwerking: 
opbouwen en 
onderhouden van 
werkrelaties 
In hoeverre de 
student in staat is 
een plezierige en 
effectieve 
samenwerking 
aan te gaan 
(leerdoel 2 en 3) 

Student is onvoldoende 
in staat de 
samenwerking aan te 
gaan, stelt zich daarin 
afhankelijk van anderen 
op, toont weinig 
initiatieven in het 
contact en durft zichzelf 
niet goed te laten zien. 
Voor de klinische stage 
komt daar nog bij dat 
student niet in staat lijkt 
om op beginnersniveau 
een professionele relatie 
met een cliënt op te 
bouwen en procesmatig 
naar die relatie te 
kunnen kijken, laat staan 
interventies te doen die 
de communicatie in die 
relaties verbeteren. 

Student is prettig in de 
samenwerking, toont een 
zekere zelfstandigheid, 
neemt initiatieven in het 
contact en is in staat 
zichzelf te laten zien. Voor 
de klinische stage komt 
daar nog bij dat de student 
in staat lijkt om op 
beginnersniveau een 
professionele relatie met 
een cliënt op te bouwen en 
procesmatig naar die 
relatie te kunnen kijken. De 
student is soms in staat 
interventies te doen in die 
relaties die de 
communicatie verbeteren. 

Student is een prettige 
collega om mee samen te 
werken en is initiatiefrijk in 
het contact. Voor de 
klinische stage komt daar 
nog bij dat de student in 
staat blijkt om op 
beginnersniveau een 
professionele relatie met 
een cliënt op te bouwen en 
procesmatig naar die relatie 
te kunnen kijken. De 
student blijkt systematisch 
in staat interventies te doen 
in die relaties die de 
communicatie verbeteren. 

    SB:

D  Professionele 
vaardigheden 
De mate waarin 
de student in 
staat is 
professionele 
gesprekken te 
voeren en het 
werk te kunnen 
structureren en 
zorgvuldig te werk 
te gaan (leerdoel 
2) 

Student functioneert op 
een laag niveau van 
gespreksvaardigheden 
(zowel in de expressie 
als in de structurering), 
bewaakt de tijd 
onvoldoende, 
structureert en plant de 
werkzaamheden 
onvoldoende en is 
onzorgvuldig in de 
uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Student laat zien adequate 
gespreksvaardigheden te 
hebben, bewaakt de tijd en 
structureert en plant de 
werkzaamheden op een 
voldoende niveau. Student 
toont een adequaat niveau 
van zorgvuldigheid. 

Student heeft uitstekende 
gespreksvaardigheden, 
zowel in de expressie als in 
de structurering en plant de 
werkzaamheden zodanig 
dat hij of zij proactief te 
werk kan gaan. Student 
toont een grote mate van 
zorgvuldigheid in de 
uitvoering van de 
werkzaamheden. 

    SB:

          PRAKTIJKCIJFER OP BASIS VAN DEZE BEOORDELING:__ 
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  BEOORDELING 
STAGEVERSLAG 

Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

  Beoordelings‐
dimensie 

Onvoldoende (niveau 0)  (Ruim) voldoende (niveau 
1) 

Goed of excellent (niveau 2) 0 1  2  0  1 2 0 1 2

I  Zelfstandigheid 
schrijven 
stageverslag 
(leerdoel 3 en 6) 

Student is tijdens de 
stage onvoldoende in 
staat gebleken om 
zelfstandig een leesbaar 
en geordend 
stageverslag af te 
leveren. Student was 
was voor het schrijven 
van het stageverslag in 
belangrijke mate 
afhankelijk van de 
feedback van anderen.  

Student schrijft het 
stageverslag relatief 
zelfstandig en levert een 
adequaat en behoorlijk 
wetenschappelijk 
onderbouwd stageverslag 
af, waarbij hij of zij goed 
gebruik maakt van de 
feedback van de 
stagedocent. 

Student schrijft zelfstandig 
een in foutloos Nederlands 
gesteld, goed geordend, 
kernachtig en 
wetenschappelijk 
verantwoord stageverslag.  

    SD:
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    Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

II  Academische 
onderbouwing 
(inclusief de 
stage‐opdracht, 
leerdoel 1, 3, 4, 5 
en 6) 

Student blijkt nauwelijks 
in staat om theorie en 
praktijk te integreren. 
De literatuurlijst bevat 
minder dan 20 
referenties van 
onvoldoende tot redelijk 
niveau. De 
tekstreferenties passen 
regelmatig niet bij het 
stageverslag en er wordt 
veel geciteerd uit 
dezelfde bronnen. De 
stage‐opdracht laat een 
gebrekkige relatie 
tussen theorie en 
praktijk zien. Het 
eindproduct is 
plichtmatig en levert 
geen of nauwelijks een 
bijdrage aan verdere 
kennisontwikkeling in de 
instelling. 

Student blijkt ruim 
voldoende in staat om 
theorie en praktijk met 
elkaar te integreren. De 
literatuurlijst bevat 
minimaal 20 gevarieerde en 
bij het stageverslag 
passende referenties van 
(ruim) voldoende niveau. 
Deze referenties bevatten 
vooral standaardwerken. In 
de stage‐opdracht laat de 
student zien relaties tussen 
theorie en praktijk te 
kunnen leggen.  Het 
eindproduct van de stage‐
opdracht biedt een nuttige 
aanzet tot verdere 
kennisontwikkeling in de 
instelling. 

Student levert werk van 
hoog academisch niveau, 
blijkend uit 20 of meer 
recente, gevarieerde, vooral 
wetenschappelijke en 
empirisch getinte 
referenties, die passen bij 
de desbetreffende passages 
uit het stageverslag. Naast 
standaardwerken laat de 
student ook zien zich te 
hebben verdiept in de 
recente empirische 
literatuur. Student laat 
blijken zich bewust te zijn 
van het belang van goed 
onderbouwde betogen, 
beslissingen en 
beschrijvingen. De stage‐
opdracht is een goed 
onderbouwd werkstuk 
waaruit blijkt dat de student 
de relatie tussen theorie en 
praktijk uitstekend heeft 
begrepen.  

    SD:
2B: 
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    Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

III  Schrijfstijl 
(leerdoel 2 en 3) 

Titelblad voldoet niet 
aan alle in de 
stagehandleiding 
gestelde eisen. 
Taalgebruik en ordening 
van het verslag zijn niet 
helder. Het verslag is 
onsamenhangend en 
opsommend geschreven 
en er worden geen 
verbindingen gelegd 
binnen de tekst. Er is 
veel feedback nodig om 
van het verslag een 
leesbaar product te 
maken. Het stageverslag 
schiet te kort of is juist 
overmatig opsommend 
en daardoor te lang. De 
privacy van betrokkenen 
is onvoldoende 
gegarandeerd. 

Titelblad voldoet aan alle in 
de stagehandleiding 
gestelde eisen. Taalgebruik 
en ordening van het verslag 
zijn (ruim) voldoende 
helder. Het verslag is een 
samenhangend geheel, 
waarbij er nu en dan 
opsommingen worden 
gegeven – dit is niet 
storend. Nu en dan wordt 
er binnen de tekst 
verwezen. Er is niet veel 
feedback nodig om van het 
verslag een leesbaar 
product te maken. Het 
stageverslag bevat 
maximaal 15.000 woorden. 
De privacy van 
betrokkenen is 
gegarandeerd. 

Titelblad voldoet aan alle in 
de stagehandleiding 
gestelde eisen. Taalgebruik 
en ordening van het verslag 
zijn zeer helder en daarbij 
ook nog kernachtig en 
analytisch. Het is zichtbaar 
dat de student heeft 
geprobeerd zo kernachtig 
mogelijk te schrijven, 
waardoor de 
informatiedichtheid groot is 
maar de leesbaarheid ook. 
Het sterk samenhangende 
verslag leest prettig zonder 
aan diepgang te verliezen. 
Er worden binnen de tekst 
regelmatig verwezen. Er is 
geen of nauwelijks feedback 
nodig om het verslag tot 
een leesbaar product te 
maken. Het verslag bevat 
maximaal 15.000 woorden. 
De privacy van betrokkenen 
is gegarandeerd. 

    SD:
2B:	
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IV  Verslag, per 
hoofdstuk 

Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

H1   De stage  
a. Een adequate, 
eigen en 
relevante 
beschrijving van 
de stage‐instelling 
en de 
professionele 
processen binnen 
die organisatie 
alsmede de 
relaties met de 
wijdere context 
van de stage‐
instelling 
(leerdoel 3 en 6). 
b. Adequate 
beschrijving van 
motivatie en 
sollicitatie 
(leerdoel 3 en 6) 

a. De beschrijving van de 
instelling is opsommend, 
maakt soms zelfs een 
overgeschreven indruk 
en de student heeft er 
geen eigen studie van 
gemaakt. De ordening 
laat te wensen over. 
Voor de klinische stage: 
de student laat 
onvoldoende zien zicht 
te hebben op de in‐ en 
uitstroom van cliënten in 
de stagepraktijk.  
b. De motivatie voor de 
stage is onduidelijk, 
weinig persoonlijk en 
maakt een 
ongeïnspireerde indruk. 
Het sollicitatieproces 
wordt plichtmatig en 
weinig informatief 
weergegeven.  

a. Doelen, middelen 
(personeel, 
beroepsgroepen) en 
samenwerkingsrelaties zijn 
voldoende geordend en 
volledig beschreven. De 
voorde stage meest 
relevante informatie is 
gegeven. Voor de klinische 
stage: de student geeft een 
beschrijving van de in‐ en 
uitstroom van cliënten in de 
stagepraktijk.  
b. De motivatie voor de 
stage is duidelijk en 
persoonlijk. Het 
sollicitatieproces wordt 
concreet en specifiek 
weergegeven. Uit deze 
informatieve weergave 
blijkt dat de student zich 
bewust is van zijn of haar 
positie tijdens de sollicitatie 
en markeert het begin van 
een leerproces.  

a. Alles van het vorige 
niveau, plus een 
zelfstandige analyse van de 
instelling dan wel afdeling in 
kwestie. Waar nodig is 
gebruik gemaakt van 
tabellen of figuren. Student 
laat zien zich bewust te zijn 
van de professionele 
processen binnen en buiten 
de eigen context. Voor de 
klinische stage: de student 
geeft een kernachtige en 
verdiepende beschrijving 
van de in‐ en uitstroom van 
cliënten in de stagepraktijk. 
b. Alles op het vorige niveau 
met betrekking tot 
motivatie en 
sollicitatieproces. 

    SD:
2B: 

H2   Leerdoelen en 
stage‐opdracht 
Een adequate 
beschrijving van 
de leerdoelen en 
de stage‐
opdracht. 

De leerdoelen zijn 
algemeen geformuleerd, 
vooral in termen van 
gedragingen of 
vaardigheden, zijn soms 
te eenvoudig, te 
makkelijk of juist te 
moeilijk haalbaar en niet 
geformuleerd volgens 
SMART principes 
(concreet en specifiek). 
De leerdoelen voldoen 
niet aan de gewenste 
variatie. 

De leerdoelen zijn meestal 
in termen van cognitieve 
functies geformuleerd, 
soms in termen van 
gedragingen of 
vaardigheden. Ze zijn 
volgens SMART principes 
(concreet en specifiek) 
geformuleerd. Ze zijn 
voldoende samenhangend 
gepresenteerd en voldoen 
aan de gewenste variatie. 

De leerdoelen zijn 
voornamelijk in termen van 
hogere cognitieve functies 
(begrijpen, verklaren, 
toepassen) geformuleerd, 
volgens SMART principes 
(concreet en specifiek). 
Bovendien zijn ze kernachtig 
en samenhangend 
gepresenteerd. De 
beschrijving van de 
leerdoelen en de variatie 
daarin laten zien dat de 
student zich op 
verschillende vlakken 
persoonlijk en professioneel 
wil ontwikkelen. 

    x x x SD:
2B:	
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    Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

H3 
 

Stage‐activiteiten
De activiteiten 
zijn geordend, 
helder en 
professioneel 
beschreven. 
 (leerdoel 3 en 6). 
Voor de klinische 
stage: het wordt 
duidelijk dat de 
student 
diagnostische 
activiteiten heeft 
ontplooid en 
actief heeft 
geparticipeerd in 
cliëntcontact.  

De caseload wordt niet 
systematisch 
gepresenteerd en komt 
mager over. De 
casuïstiek vertoont niet 
de gewenste variatie en 
sluit nauwelijks aan bij 
de leerdoelen.  

De caseload wordt volledig 
beschreven en maakt de 
indruk dat de student 
voldoende gebruik heeft 
gemaakt van de 
leerervaringen die de 
instelling te bieden had.  
 

De caseload wordt 
systematisch en kernachtig 
beschreven (bv. aan de 
hand van tabellen) en maakt 
de indruk dat de student 
maximaal gebruik heeft 
gemaakt van de 
leerervaringen die de 
instelling te bieden had. De 
ordening van het hoofdstuk 
is helder en verantwoord.  

    SD:
2B: 

H4 
 

Casuïstiek (alleen 
voor track 
klinische 
psychologie) 
De casuïstiek 
voldoet aan de 
daarvoor gestelde 
voorwaarden, is 
gevarieerd en 
wordt  geordend 
gepresenteerd. 
De reflectie is op 
niveau. 

De casuïstiek is 
onvoldoende gevarieerd 
en vertoont niet de 
gewenste opbouw in 
concrete en feitelijke 
beschrijving, 
interpretatie en 
reflectie. De ordening 
laat te wensen over. De 
reflectie is weinig 
persoonlijk en 
plichtmatig. 

De casuïstiek vertoont de 
gewenste variatie, is 
systematisch beschreven 
en vertoont de gewenste 
opbouw in concrete en 
feitelijke beschrijving, 
interpretatie en reflectie. 
De ordening van het 
hoofdstuk is adequaat. De 
reflectie laat zien dat de 
student zich bewust is van 
de eigen positie, 
kwaliteiten en 
tekortkomingen ten 
aanzien van de 
gepresenteerde casus. 

De casuïstiek vertoont de 
gewenste variatie, is 
systematisch en kernachtig 
beschreven en vertoont de 
gewenste opbouw in 
concrete en feitelijke 
beschrijving, interpretatie 
en reflectie. De reflectie laat 
zien dat de student zich 
bewust is van de eigen 
positie, kwaliteiten en 
tekortkomingen ten aanzien 
van de gepresenteerde 
casus. De student verdiept 
de casuïstiek door middel 
van wetenschappelijke 
literatuur en laat merken 
buiten de beschrijvingen om 
te kunnen denken. Ondanks 
deze verdieping blijft de 
ordening van het hoofdstuk 
helder.  
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    Rubrics: geef door middel van een kruisje (X) aan wat het bereikte niveau is. Donkergrijs
gemaakte gebieden hoeven niet door de desbetreffende persoon te worden ingevuld. 

Stage‐
docent 
(SD) 

Tweede 
beoor‐
delaar 
(2B) 

Stage‐
bege‐
leider 
(SB) 

Toelichting

H5 
 

Reflectie 
De student laat 
zien: 
a. te kunnen 
reflecteren op de 
relatie tussen 
persoon, praktijk 
en kennis (zie 
Reflectie). 
b. Alle leerdoelen 
komen aan bod, 
bij de uitwerking 
van de stage‐
opdracht en van 
de overige 
activiteiten.  
c. De student 
reflecteert op zijn 
of haar 
startpositie op de 
arbeidsmarkt, 
gegeven de stage‐
ervaringen 
(leerdoel 3, 6 en 
7). 

a. Student reflecteert op 
niveau 1 of daaronder 
(Groen, 2015, …). 
Student legt nauwelijks 
of geen verbanden 
tussen persoon, praktijk 
en kennis. Student laat 
merken zich niet bewust 
te zijn van zichzelf en 
zijn of haar eigen positie 
in het praktijkveld. 
b. Niet alle leerdoelen 
komen aan bod. De 
ordening laat te wensen 
over. Uit de stage‐
opdracht blijkt dat de 
student weinig zicht 
heeft op de verhouding 
tussen theorie en 
praktijk.  
c. De student staat 
beperkt stil bij de 
arbeidsmarkt en 
presenteert daar geen of 
een onduidelijk beeld 
van. 

a. Er wordt een begin 
gemaakt met kritische 
reflectie op de relatie 
tussen persoon, praktijk en 
kennis en de student laat 
merken zich bewust te zijn 
van de eigen positie in het 
praktijkveld en zijn of haar  
kwaliteiten en 
tekortkomingen. De 
onderbouwing van de 
reflectie is wisselend. 
Student reflecteert op 
niveau 2 (Groen, 2015,…). 
b. Alle leerdoelen komen 
aan bod. De uitwerking van 
de stage‐opdracht laat een 
zekere integratie van 
theorie en praktijk zien.  
c. De student staat expliciet 
stil bij de positie op de 
arbeidsmarkt en geeft een 
relatief helder beeld van 
zijn of haar startpositie. 

a. Er wordt een begin 
gemaakt met kritische 
reflectie op de relatie tussen 
persoon, praktijk en kennis 
en de student laat merken 
zich bewust te zijn van de 
eigen positie, kwaliteiten en 
tekortkomingen. Bovendien 
analyseert de student de 
oorzaken en gevolgen van 
het eigen professionele 
handelen. De reflectie vindt 
plaats op minimaal niveau 2 
(Groen, 2015, …) of niveau 
3. De onderbouwing van de 
reflectie is goed.  
b. Alle leerdoelen komen 
aan bod. Student is 
zelfsturend en heeft goed 
zicht op mogelijkheden en 
tekortkomingen van zichzelf 
en het praktijkveld. De 
uitwerking van de stage‐
opdracht laat een duidelijke 
integratie van theorie en 
praktijk zien, met expliciete 
aanbevelingen maar ook 
een signalering van 
resterende vragen en 
problemen.  
c. De student reflecteert 
diepgaand op de 
mogelijkheden en 
onmogelijkheden die hij of 
zij als starter op de 
arbeidsmarkt heeft en 
presenteert een relevant en 
consistent beeld van de 
persoonlijke toekomst. 

    SD:
2B: 
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  EINDBEOORDELING (in deze kolommen hoeft niets 
ingevuld te worden) 

Becijfering

  Voor het aftekenen van de stage mag er in geen enkele categorie niveau 0 zijn toegekend. De stage is dan 
onvoldoende. Een cijfer 8 of hoger wordt alleen gegeven als de student op alle categorieën niveau 2 haalt. Uit 
de toelichting moet blijken welk cijfer er precies gegeven wordt. Een 9 of 10 wordt alleen bij hoge 
uitzondering en met expliciete toestemming van de stagecoördinator gegeven. Een cijfer tussen 5,5 en 7,5 
wordt gegeven naar aanleiding van de toelichtingen die bij de voldoende categorie zijn gegeven. 

    CIJFER STAGEVERSLAG STAGEDOCENT (SD):__
Aanvullende onderbouwing:  
CIJFER STAGEVERSLAG TWEEDE BEOORDELAAR (2B):__ 
Aanvullende onderbouwing:  
EINDCIJFER STAGEVERSLAG1: (bij een punt of meer 
verschil graag toelichten hoe het eindcijfer tot stand is 
gekomen)__ 
Onderbouwing eventuele overbrugging verschil in 
beoordeling:  

          PRAKTIJKCIJFER STAGE:__
(hierbij wordt het praktijkcijfer vergeleken met het 
cijfer voor het stageverslag. Als het praktijkcijfer een 
(meer dan) een half punt of hoger is dan het eindcijfer 
voor het stageverslag, wordt er bij het eindcijfer voor 
het stageverslag een half punt opgeteld. Als het 
praktijkcijfer (meer dan) een half punt of lager is dan 
het cijfer voor het stageverslag, wordt er van het 
eindcijfer voor het stageverslag een half punt 
afgetrokken. 

 

																																																								
1 Als het eindcijfer voor het stageverslag 5 of lager is, heeft de student recht op een aanvullende toets voor het stageverslag. Omdat de student dan afhankelijk is gebleken van noodzakelijke aanvullende feedback 
van de stagedocent of de tweede beoordelaar, kan het cijfer voor de aanvullende toets niet hoger zijn dan een 6. 


