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1. Inleiding	
De groepsgewijze stagebegeleiding richt zich enerzijds op informatieverstrekking door de 
stagedocent, de versterking van professionele vaardigheden die studenten binnen de stage (gaan) 
ontwikkelen en anderzijds op de mogelijkheid voor studenten tot het onderling delen en leren van 
elkaars stage-ervaringen. Hiermee bouwen ze een netwerk van medestudenten op. Hiernaast geven de 
groepsbijeenkomsten de studenten een bredere blik op het werkveld van psychologen. De inhoud van 
de bijeenkomsten is gericht op vaardigheden die alle studenten in de stage moeten ontwikkelen, zodat 
ze geschikt zijn voor studenten uit alle stagevormen (d.w.z. de klinische stage, de praktijkstage 
gezondheidsbevordering en de onderzoeksstage in beide tracks). Deze docenthandleiding is bedoeld 
om structuur te geven aan de groepsgewijze stagebegeleiding en de stagedocent ideeën aan te reiken 
voor werkvormen die inhoud geven aan de bijeenkomsten. Het doel van deze handleiding is 
stagedocenten inspiratie te bieden voor de inhoud van de groepsbijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst 
worden diverse mogelijkheden en oefeningen aangeboden die docenten naar keuze kunnen inzetten. 

2. Onderwijsvorm	
Er zijn drie groepsbijeenkomsten van 2 tot 3 uur. Groepsgrootte is maximaal acht studenten, maar dit 
kan voor intervisiedoeleinden nog verder worden opgesplitst in subgroepen van vier. Het heeft de 
voorkeur de bijeenkomsten om de vier tot zes weken te plannen. De bijeenkomsten zijn verplicht en 
kunnen onder stagetijd vallen. Hierover maakt de student hierover afspraken met de stagebegeleider. 
De bijeenkomsten zijn geschikt voor studenten van elke stagevorm (klinische stage, onderzoeksstages, 
praktijkstage Gezondheidsbevordering). Binnen de stagegroepen is het wenselijk dat studenten van de 
diverse stagevormen bij elkaar zitten zodat ze kennis kunnen maken met andere vakgebieden van de 
psychologie. Elke bijeenkomst wordt gestart met een kort rondje waarin studenten nieuws over de 
stage kunnen inbrengen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met intervisie. Hiernaast heeft elke 
bijeenkomst eigen thema ‘s. De rol van de docent bestaat voornamelijk uit procesbegeleiding. De 
bedoeling is dat de werkgroepen zoveel mogelijk worden ingevuld door de studenten zelf. Ter 
voorbereiding op de bijeenkomsten nemen studenten steeds bepaalde onderdelen van de 
stageliteratuur door (met name Groen, 2015). 

3. Invulling	van	de	bijeenkomsten	
Er zijn drie bijeenkomsten, verspreid over het academische jaar. 

3.1 Bijeenkomst	1	

Literatuur: Groen (2015), deel 1. 

Thema’s tijdens deze bijeenkomst: 

a. Kennismaking 
b. Introductie groepsgewijze stagebegeleiding 
c. Stage- en beoordelingsprocedures 
d. Relevante leerdoelen opstellen 
e. Intervisie 
f. Afsluiting  

 

a. Kennismaking (15 min) 
Korte persoonlijke kennismaking. Stel jezelf voor als docent. Vervolgens stellen studenten 
zich aan elkaar voor met toelichting over de stageplaats. Kennismakingsoefeningen (L1, 
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K1-5): leerstijlen volgens Kolb, sleutelbos, associëren, interview, kernkwadranten 
 

b. Introductie groepsgewijze stagebegeleiding (15 min) 
Doelstellingen van de groepsgewijze bijeenkomsten, rol van docent en studenten, 
aanwezigheidsverplichting en presentielijst, geheimhoudingsplicht i.v.m. intervisie, agenda 
van eerste bijeenkomst, vragen? 
 

c. Stage- en beoordelingsprocedures (10 min) 
Uitleg beoordelingsprocedures stage: procedures tussentijdse evaluatie,  eindevaluatie, 
tweede beoordelaar, weging beoordeling werkzaamheden op de stage en beoordeling 
stageverslag (zie verder Stagehandleiding). 
Planning en afspraken rondom inleveren en feedback stageverslag.  
De beoordeling van de stage ligt grotendeels bij de kwaliteit van het stageverslag. De 
beoordeling van dit stageverslag ligt bij de universiteit, niet bij de stageinstelling.  
Middels het stageverslag laat het student zien op een gestructureerde wijze verslag te 
kunnen doen van: 1) de organisatorische kant van de stageinstelling, 2) de uitgevoerde 
werkzaamheden tijdens de stage ondersteund door academische kennis en 3) dat zij kunnen 
reflecteren op het doorlopen leerproces en op hun persoonlijk en professioneel handelen. 
Voor nadere informatie kunnen de studenten de evaluatieformulieren en de 
stagehandleiding doornemen, beiden te vinden op Blackboard. 
 
Tip: Het is nuttig wanneer de studenten vanaf de start van de stage een logboek of dagboek 
van hun werkzaamheden bijhouden ten behoeven van het stageverslag.  
 

d. Formuleren van leerdoelen (20 min) 
Introductie en uitleg functie van leerdoelen: 
De stage is samen met de masterthese het sluitstuk van de academische opleiding. In deze 
fase laat de student o.a. zien over welke academische vaardigheden hij/zij beschikt. Het is 
om deze reden de bedoeling dat de student zo veel mogelijk zelfstandig richting en sturing 
geeft aan het leerproces. Het formuleren van leerdoelen is hiertoe een hulpmiddel. 
Van belang is dat studenten concrete, specifieke en persoonlijke leerdoelen opstellen. 
Vermeden moet worden dat de student slechts activiteiten noemt die hij of zij wil 
ondernemen (ik wil leren een intakegesprek te voeren) of te brede leerdoelen stelt (ik wil 
mijn onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen). Het gaat om leerdoelen die enerzijds 
hogere cognitieve functies omschrijven (begrijpen, verklaren, toepassen), anderzijds een 
verbinding maken tussen persoon, praktijk en theorie. Professionele leerdoelen kunnen 
gaan over de relatie tussen theorie en praktijk, persoonlijke leerdoelen over de relatie tussen 
persoon en praktijk (kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen van de student in de 
stagepraktijk). Aan het begin van de stage en na de tussentijdse evaluatie worden 
leerdoelen geformuleerd. De leerdoelen worden door de student besproken met de 
stagebegeleider. Om ervoor te zorgen dat de leerdoelen zoveel mogelijk concreet worden 
geformuleerd, maken de studenten gebruik van de zogenaamde SMART of  DART 
methode. 
 

e. Intervisie (30 min) 
 
 

f. Afsluiting 
Inplannen tussentijdse evaluatie. Doel en belang daarvan bespreken met studenten. 
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3.2 Bijeenkomst	2	

Literatuur: Groen (2015) deel 2 

Agenda 
a. Rondje nieuws en gelegenheid tot vragen 
b. Omgaan met feedback 
c. Reflecteren op het handelen 
d. Intervisie 

a. Rondje nieuws (10 -15 min)  
Kort en informeel kunnen studenten vertellen over ontwikkelingen binnen de stage: 
interessante cliënten, nieuwe taken enz. Gelegenheid tot stellen van vragen aan 
stagedocent. 
 

b. Omgaan met feedback (25 min) 
Feedback is een belangrijk hulpmiddel in de ontwikkeling van je vaardigheden als 
psycholoog. Professionals kunnen zicht bieden op je sterke en verbeterpunten. De 
stageperiode is de periode bij uitstek om hier gebruik van te kunnen maken. Neem met 
betrekking tot feedback een actieve en open houding aan.  
Wat zijn de basisregels voor het effectief omgaan met feedback?  
1. Actief en open luisteren 
2. Vragen stellen ter verduidelijking 
3. Waardering voor feedback tonen 
4. Nadenken over de feedback 
5. Gedragsverandering naar aanleiding van de feedback 
Omgaan met feedback is je leren open te stellen om te leren. Hiervoor kijk je met open blik 
naar je zelf, waarbij je onderzoekt welke gevolgen je gedrag heeft voor je zelf en voor je 
omgeving. 
- Wat zijn valkuilen in het omgaan met feedback? (defensief reageren) 
 
Tips bij het omgaan met feedback: 
-  Geef bij je stagebegeleider aan wanneer het een goed moment voor je is om feedback te 
ontvangen, wanneer sta je het meest voor open? 
- Bespreek ook eventuele fouten of moeilijkheden met je stagebegeleider.  
Bij negatieve feedback: vraag naar wat er wel van je verwacht wordt. 
 
Oefeningen R1 tot en met R3. 
 

c. Reflecteren op handelen (25 min)  
Feedback is het middels de blik van een ander leren reflecteren op jezelf. De bedoeling is 
dat de student ook zelfstandig reflecteert op zijn/haar handelen als psycholoog. Dit is een 
belangrijke vaardigheid voor psychologen. Gedurende de stage ontwikkel je je reflectieve 
vaardigheden en middels het stageverslag laat je zien dat je in staat bent te reflecteren op je 
handelen.  
 
Bespreken: 
- Wat is reflecteren. Reflecteren is het je bewust worden van je gedrag: het weten waarom 
je gedrag uitvoert en welke consequenties dat gedrag heeft voor jezelf en voor anderen. 
Hiermee gaat reflecteren een stap verder dan evalueren. 
Waar het bij evalueren voldoende is om aan te geven welk gedrag je liet zien, welke 
gevolgen dat had en wat je een volgende keer eventueel anders wil doen, komt er bij 
reflecteren een gedeelte bewustwording bij over de factoren die hebben bijdragen aan het 
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tot stand komen van het gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan omstandigheden, 
cognities, gevoelens, persoonlijke valkuilen enzovoort.  
- De studenten kunnen gebruik maken van de reflectiecyclus van Korthagen. 
- Voor het onderdeel “bewustwording van essentiële elementen”, kan gebruik gemaakt 
worden het G-schema uit de cognitieve psychologie. Hierbij worden de cognities en 
gevoelens die bij situaties en handelen een rol spelen uitgewerkt. Bij structureel gebruik 
van het G-schema worden patronen in denken, voelen en handelen zichtbaar. Oefeningen 
R4, R5 
 
Intervisie (30 min) 
Intervisie volgens werkvorm bijeenkomst 1 of andere werkvorm. Nu brengt een van de 
andere studenten een vraag in. 
 

d. Afsluiting 
Het thema van komende bijeenkomst is het schrijven van het stageverslag en intervisie over 
een casus die studenten inbrengen. Verder wordt stilgestaan bij de tussentijdse evaluatie. 
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3.3 Bijeenkomst	3	

Literatuur: Groen (2015) deel 2 

Agenda 
a. Rondje nieuws en gelegenheid tot vragen 
b. Informatie en vragen rondom BAPD 
c. Intervisie: door studenten ingebrachte casuïstiek 
d. Afsluiting 

a. Rondje nieuws (10 -15 min) :  
Kort en informeel kunnen studenten vertellen over ontwikkelingen binnen de stage: 
interessante cliënten, nieuwe taken enz. Gelegenheid tot stellen van vragen aan stagedocent. 
 

b. Informatie en vragen rondom BAPD  
 

c. Intervisie casuïstiek 
Studenten brengen een casus (klinische stage) of incident (onderzoeksstage of praktijkstage 
Gezondheidsbevordering ) in.  Vervolgens wordt er gereflecteerd op deze casus of incidenten. 
 

d. Afsluiting 
Afspraken over afronding stage, eindevaluatie, inleveren stageverslag. 

 

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

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers. 

Soudijn, K. (2012). Ethische codes voor psychologen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.  

Van der Boom & Geertsma (2013). De letter en de geest. Omgaan met beroepsethische dilemma’s. De 

Psycholoog, 48-51. 
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BIJLAGE: WERKVORMEN TIJDENS DE BIJEENKOMSTEN 
Kennismaken (K1-K4) 
 

K1. Sleutelbos 

Elke deelnemer vertelt aan de hand van de eigen sleutelbos kort iets over zichzelf. 
 

K2. Associëren 

Eén deelnemer begint iets over zichzelf te vertellen. Opdracht is dat wanneer een van de andere 
deelnemers iets van zichzelf hierin herkent (sport, woonplaats o.i.d.) deze het stokje overneemt  tot 
iedereen is geweest. 
 

K3. Interviewen 

Studenten interviewen elkaar in tweetallen, ieder 5 minuten. Vervolgens stelt iedere student de 
persoon die ze hebben geïnterviewd voor. 
 

K4. Kernkwadranten 

Bespreken en hierna ieder voor zich invullen van kernkwaliteitenkwadrant. Hiermee kunnen 
studenten zicht krijgen op zichzelf, hun valkuilen en uitdagingen en hieraan gerelateerd leerdoelen 
opstellen. Kan gecombineerd worden met andere kennismakingsoefeningen maar ook uitgangspunt 
zijn voor het formuleren van (persoonlijke) leerdoelen (L2). 



P a g i n a  | 8 
 

Leren (L1-L3) 

L1. Leerstijlen 

Student vult de leerstijlentest van Kolb in (Groen, 2015, bijlage 1). Tijdens de bijeenkomst bespreken 
studenten welk bewustzijn dit bij hen heeft opgeleverd  ten aanzien van bij hen sterk of zwak 
vertegenwoordigde leerstijlen. 

L2. De vorm van leerdoelen: SMART of DART  

Bespreken van SMART en DART methode en oefening op bordt met de uitwerking van SMART 
en/of DART a.d.h.v. een leerdoel. Tip: laat studenten hierover in tweetallen nadenken, en bespreek 
vervolgens in de groep. [Aan het einde van de stage, in het stageverslag hoofdstuk 5, komt er een R 
bij: de R van reflectie: hoe kijkt de student terug op de gestelde leerdoelen.] 

L3. Kernkwadranten en leerdoelen 

Bespreken en hierna ieder voor zich invullen van kernkwaliteitenkwadrant. Hiermee kunnen 
studenten zicht krijgen op zichzelf, hun valkuilen en uitdagingen en hieraan gerelateerd leerdoelen 
opstellen. Kan uitgangspunt zijn voor het formuleren van (persoonlijke) leerdoelen. 

L4. Leerstadia 

Bespreken van de leerstadia van Maslow: 1)  onbewust onbekwaam 2) bewust onbekwaam 3) bewust 
bekwaam 4) onbewust bekwaam. 

 

In de beginperiode van de stage gaan studenten van fase 1 naar 2. De fase: bewust onbekwaam is niet 
de leukste fase en brengt onzekerheid met zich mee. Hoe hiermee om te gaan..? Tevens is dit een 
mooie brug naar bijeenkomst 2: leren omgaan met feedback. Om van fase 1 naar fase 2 en weer naar 
fase 3 te gaan, heb je feedback nodig. 
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Reflecteren (R1-R9) 

R1:  Bespreek/ discussie: reden van groot belang “omgaan met feedback”? De stagebegeleider en 
docent hechten er veel waarde aan dat je om leert gaan met feedback. Waarom zou dit zo zijn? 
 
R2: Oefening/bespreking leerstadia van Maslow (1954) 
 
R3: Brainstormen: wat zijn de valkuilen mbt het omgaan met feedback (hoe moet het niet?) en wat is 
wel een constructieve manier om met feedback om te gaan. Vervolgens: studenten in tweetallen de 
laatste keer dat zij feedback kregen laten bespreken met de vraag: wat kan ik voor de volgende keer 
verbeteren aan mijn reactie? 
 
R4: reflecteren aan de hand G-schema (10-15 min) 
- Deel G-schema’s uit. Laat studenten individueel reflecteren op een situatie zoals die zich heeft 
voorgedaan op de stage. Alle situaties waarbij studenten een gevoel van onkunde, spanning o.i.d. 
ervoer kunnen worden ingebracht. 
Bespreek in de groep 1 of 2 ingevulde G-schema’s. 
 
R5: reflecteren op een positieve ervaring (20 min) 
Veelal worden negatieve ervaring als uitgangspunt genomen voor reflectie. Hoewel dit nuttig is, kan 
ook van zaken die goed gingen juist veel geleerd worden door  na te gaan welke factoren, 
omstandigheden en acties van de student zelf er toe hebben geleidt dat de taak of activiteit een succes 
werd. 
Vraag één van de studenten een succes ervaring te delen. Laat de anderen aan de inbrenger vragen 
stellen met als doel tot een aantal factoren te komen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen 
van dit succes. Deze factoren kunnen zijn: een goede voorbereiding, ontspannen houding, inzet van 
gesprektechniek enzovoort. 
Laat de studenten vervolgens nadenken over hoe deze factoren in te zetten zijn voor andere taken en 
activiteiten.  

R6: Uitleg van stappenplan toepassing beroepscode zoals gepresenteerd in artikel Van der Boom & 
Geertsma (2013). (45 min). Uitreiken stappenplan vanuit dit artikel. Middels de beschreven casus in 
dit artikel, kunnen de te nemen stappen in het stappenplan geoefend worden.  

Lees de casus voor en neem vervolgens groepsgewijs de stappen met de studenten door. Welke 
dilemma’s komen ze tegen? Welke principes botsen met elkaar? Welke belangen en ethische kwesties 
spelen steeds? 

R7: Pas het stappenplan toe op een door studenten ingebrachte casus vanuit de eigen stagepraktijk.  

R8: Presentaties beroepscode (50 min): hiertoe dienen de studenten in tweetallen korte presentaties of 
uitleg van maximaal 10 minuten aan elkaar te geven over de inhoud van de vier basisprincipes waarop 
de beroepscode NIP is gebaseerd. Ze zoeken hier voorbeelden van uit hun eigen stage-ervaring. 
 

R9: Intervisie Een (of twee) van de studenten (vooraf toegewezen door docent) brengt een 
persoonlijke intervisie vraag naar voren, geformuleerd als een “Hoe kan ik.. “-vraag.  
voorbeelden: Hoe kan ik beter omgaan met de werkdruk? Hoe kan ik structuur aanbrengen in een 
intakegesprek? Hoe kan ik omgaan met emoties van cliënten? Procedure: 
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1. Voorzitter wordt bepaald 
2. Student legt kort de intervisievraag voor 
3. Voorzitter laat anderen om de beurt een open vraag stellen om het probleem te verduidelijken. 
4. Wanneer het probleem duidelijk is, probeert de groep oplossingen te bedenken voor het probleem 
(gedrag & cognities van de inbrenger kunnen ter sprake worden gebracht). 
5. Voorzitter maakt lijstje van naar voren gebrachte oplossingen en geeft deze terug aan de inbrenger. 
6. Inbrenger reageert: wat levert het op? Zal een oplossing in de praktijk worden gebracht?  
Tip: mail de studenten voorafgaand aan de eerste bijeenkomst met de vraag een intervisie vraag in de 
vorm van een “Hoe- kan- ik vraag te formuleren”. 


