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Voorwoord	
Mede	namens	de	mastercoördinator	van	het	masterprogramma	Clinical	and	Health	Psychology	

(CHP)	heet	ik	u	van	harte	welkom	als	stagebegeleider	of	stage-instelling.	Dit	document	is	bedoeld	

om	duidelijkheid	te	scheppen	met	betrekking	tot	ons	masterprogramma	en	de	plaats	van	de	stage	

daarin.	Dit	lijkt	een	groot	document,	maar	we	hebben	ernaar	gestreefd	een	overzicht	te	geven	van	

de	belangrijkste	regelingen	en	randvoorwaarden	en	de	meer	gedetailleerde	informatie	in	de	bijlagen	

op	te	nemen.	De	stagebegeleider	kan	in	de	bijlage	eigenlijk	de	hele	route	volgen	die	de	student	

tijdens	de	stage	volgt,	en	kan	de	bijbehorende	documenten	ook	gebruiken	als	dossier	over	de	

student	die	hij	of	zij	begeleidt.	We	beschrijven	nu	achtereenvolgens	de	randvoorwaarden	voor	

(goedkeuring	van)	de	stage,	het	stageproces,	wat	we	van	u	als	professionals	verwachten	en	hoe	het	

evaluatie-	en	toetsingsproces	verloopt.	We	hopen	dat	u	hiermee	uw	zeer	gewaardeerde	bijdrage	aan	

de	opleiding	van	onze	studenten	tot	academische	professionals	in	de	gezondheidszorg	nog	beter	en	

met	nog	meer	plezier	zult	kunnen	vormgeven.	

Sibe	Doosje,	stagecoördinator.	

1. Het	masterprogramma	CHP	
Met	ingang	van	2016-2017	is	de	master	Clinical	and	Health	Psychology	een	internationaal	

programma.	Niet	alleen	is	de	primaire	voertaal	Engels,	maar	wij	willen	onze	binnenlandse	en	

buitenlandse	studenten	ook	een	internationaal	perspectief	geven	op	het	vak.	Omdat	veel	stage-

instellingen	Nederlandstalige	stages	aanbieden	(de	gezondheidszorg	is	immers	ook	grotendeels	

Nederlandstalig),	maken	wij	wat	de	Engelse	taal	betreft	een	uitzondering	voor	dit	onderdeel.	

Stageverslagen	kunnen	daarom	nog	steeds	in	het	Nederlands	worden	geschreven.	Alleen	als	de	

stagebegeleider	en	stagedocent	daarmee	instemmen,	kan	het	verslag	in	het	Engels	worden	

geschreven.	

De	master	kent	een	tweetal	individuele	onderdelen	(stage	en	thesis)	en	een	aantal	vakken.	Die	

vakken	worden	gegeven	op	de	maandag	en	woensdag	en	van	stage-instellingen	wordt	verwacht	dat	

zij	de	student	in	de	gelegenheid	stellen	om	die	vakken	te	kunnen	volgen.	Ze	maken	immers	een	

onlosmakelijk	onderdeel	uit	van	het	masterprogramma.	

2. Het	stageproces		
Het	stageproces	valt	uiteen	in	vier	onderdelen:	voorbereiding	(a),	de	stage	zelf	(b),	de	tussentijdse	

evaluatie	(c)	en	de	afronding	(d).	Die	onderdelen	worden	hieronder	beschreven.	

2a.	Voorbereiding	
De	voorbereiding	begint	voor	de	meeste	studenten	met	de	sollicitatiebrief	en	het	CV,	het	

sollicitatiegesprek	en	het	sluiten	van	een	leerovereenkomst	met	de	stage-instelling.	Omdat	steeds	

meer	studenten	zelf	een	stage-instelling	benaderen,	gaat	daar	soms	een	fase	van	het	werven	van	

een	stage-instelling	aan	vooraf.	Dan	is	het	belangrijk	om	te	weten	welke	eisen	vanuit	het	

masterprogramma	aan	de	stage	worden	gesteld.	In	bijlage	A	is	daarvan	een	overzicht	opgenomen.	

De	Universiteit	Utrecht	heeft	een	modelleerovereenkomst	(zie	bijlage	B)	waarin	de	belangrijkste	

afspraken	en	regelingen	zijn	opgenomen.	Het	heeft	de	voorkeur	dat	de	stage-instelling	die	gebruikt,	

omdat	hij	compleet	is	en	juridische	zaken	goed	dekt.	Het	kan	zijn	dat	de	instelling	een	eigen	

leerovereenkomst	wil	gebruiken.	In	dat	geval	zal	er	wellicht	enig	overleg	nodig	zijn	om	de	

overeenkomst	goed	aan	te	laten	sluiten	bij	de	doelstellingen	van	de	stage.	Verder	wijst	de	instelling	
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een	stagebegeleider	toe	en	wijst	de	stagecoördinator	een	stagedocent	toe.	Nadat	alle	formele	zaken	

geregeld	zijn,	schrijft	de	student	zich	in	voor	het	onderdeel	stage	via	het	daarvoor	beschikbare	

digitale	formulier.	De	stagebegeleider	ontvangt	ter	informatie	via	e-mail	een	kopie	van	dit	formulier.	

2b.	De	stage	
Daarna	kan	de	stage	zelf	beginnen.	In	de	inwerkperiode	gaat	de	student	aan	de	slag	met	de	

leerdoelen.	Dat	kunnen	professionele	en	persoonlijke	leerdoelen	zijn.	De	stagedocent	zal	in	de	

groepsgewijze	intervisie	bewaken	dat	de	student	steeds	de	relatie	tussen	academische	kennis	en	de	

stagepraktijk	legt	en	dat	er	leerdoelen	tot	stand	komen	waarin	deze	relatie	ook	wordt	gelegd.	Van	

de	stagebegeleider	wordt	verwacht	dat	hij	of	zij	de	student	ondersteunt	in	de	ontwikkeling	als	

toekomstige	professional	en	de	leerdoelen	die	daarbij	horen.	Daarbij	zijn	niet	alleen	competenties	

van	belang,	maar	is	ook	van	belang	dat	de	student	vanuit	een	zekere	zelfkennis	beseft	waar	sterke	

en	zwakke	kanten	liggen	(voor	een	beschrijving	van	richtlijnen	voor	het	formuleren	van	leerdoelen,	

zie	bijlage	C).	Naast	de	eigen	leerdoelen	formuleert	de	student	in	overleg	met	de	stagebegeleider	

een	stageopdracht.	De	bedoeling	van	de	stageopdracht	is	dat	de	student	daarin	academische	kennis	

en	praktijk	integreert.	Dat	betekent	bijvoorbeeld	dat	de	student	een	(literatuur)onderzoek	doet,	een	

presentatie	verzorgt,	een	klinische	les	voorbereidt	of	geeft	of	een	door	wetenschappelijke	literatuur	

ondersteunde	folder	of	handleiding	ontwikkelt.	Centraal	kenmerk	van	de	stage-opdracht	is	dat	het	

zowel	voor	de	student	een	meerwaarde	heeft	in	diens	professionele	en	ontwikkeling,	als	ook	voor	

kennisvermeerdering	in	de	instelling.	

2c.	Tussentijdse	evaluatie	
Ongeveer	halverwege	de	stage	vindt	de	tussentijdse	evaluatie	plaats	in	het	bijzijn	van	de	

stagebegeleider,	de	student	en	de	stagedocent.	Het	heeft	de	voorkeur	dat	fysiek	te	doen,	maar	dat	

is	niet	altijd	mogelijk	dus	dan	kan	het	ook	telefonisch	of	via	Skype.	De	student	vult	als	voorbereiding	

op	de	tussentijdse	evaluatie	een	zelfreflectie	op	de	leerdoelen	in	(zie	bijlage	D),	de	stagebegeleider	

vult	daarvoor	een	tussentijdse	evaluatie	in	(zie	bijlage	E),	die	dezelfde	dimensies	heeft	als	de	

praktijkbeoordeling.	Als	de	professionele	ontwikkeling	van	de	student	op	stoom	is,	kan	dit	gesprek	

gaan	over	waar	de	leerdoelen	al	bereikt	zijn,	of	de	leerdoelen	uitgebreid	moeten	worden	dan	wel	te	

ambitieus	zijn,	en	wat	er	nodig	is	om	de	leerdoelen	alsnog	te	bereiken.	Het	kan	ook	zijn	dat	de	

stagebegeleider	tot	de	conclusie	komt	dat	de	student	op	een	onvoldoende	voor	de	stage	afstevent,	

bijvoorbeeld	door	onethisch	gedrag,	persoonlijke	problemen	of	remmingen	bij	de	student.	In	dat	

geval	is	het	belangrijk	dat	de	stagebegeleider	tijdens	het	gesprek	duidelijke	feedback	aan	de	student	

geeft	over	wat	er	nog	ontbreekt	en	wat	van	de	student	verwacht	wordt	om	alsnog	tot	een	

voldoende	beoordeling	te	komen.	Op	die	manier	wordt	de	student	in	de	gelegenheid	gesteld	zich	te	

verbeteren	en	de	stage	alsnog	met	een	voldoende	af	te	ronden.	Het	kan	ook	zijn	dat	ofwel	de	

student	ofwel	de	stagebegeleider	tot	de	conclusie	is	gekomen	dat	de	stage	direct	moet	worden	

afgebroken.	Na	overleg	met	de	stagedocent	wordt	dit	vervolgens	gemeld	aan	de	stagecoordinator.	

De	stagedocent	vult	dan	een	beoordelingsformulier	in	met	een	onvoldoende	cijfer.	De	student	zal	

dan	een	nieuwe	stage	moeten	zoeken	om	het	onderdeel	alsnog	t	voltooien.	De	stagecoördinator	

gaat	hierover	met	de	student	in	gesprek.	

2d.	De	afronding	
De	afronding	van	de	stage	begint	met	door	de	student	invullen	van	een	afsluitende	reflectie	op	het	

leerproces	en	de	leerdoelen,	die	(met	de	tussentijdse	evaluaties	door	student	en	stagebegeleider)	

als	bijlage	aan	het	stageverslag	wordt	toegevoegd	(zie	bijlage	F	voor	een	indicatie	voor	die	



5	
	

afsluitende	reflectie).	De	praktijkbeoordeling	geschiedt	met	behulp	van	dezelfde	dimensies	als	de	

tussentijdse	evaluatie,	maar	nu	is	het	een	onderbouwde	beoordeling	(met		een	praktijkcijfer)	en	

geen	evaluatie.	Bij	die	beoordeling	betrekt	de	stagebegeleider	de	afsluitende	reflectie	die	de	student	

eerder	heeft	geschreven.	Het	praktijkcijfer	kan	maximaal	een	half	punt	toe-	of	afdoen	aan	het	

eindcijfer	voor	de	stage.	Het	stageverslag	wordt	door	de	stagedocent	en	een	tweede	beoordelaar	

beoordeeld,	waarbij	vooral	wordt	gelet	op	de	relaties	die	de	student	tussen	praktijk	en	theorie	legt.	

De	beoordelingsmatrix	voor	het	professionele	leerproces	en	het	stageverslag	is	opgenomen	in	

bijlage	G.		

3. De	stagebegeleider	
De	stagebegeleider	vervult	voor	de	student	verschillende	rollen:	sleutelfiguur,	supervisor	en	

beoordelaar.	Sleutelfiguur,	omdat	de	stagebegeleider	de	organisatie	ontsluit	voor	de	student.	Voor	

veel	studenten	is	dit	de	eerste	ervaring	met	een	professionele	organisatie.	Studenten	voelen	zich	

daardoor	vaak	onzeker.	Het	zijn	echter	wel	academisch	geschoolde	mensen	dus	is	het	wel	de	

bedoeling	dat	studenten	na	verloop	van	tijd	een	toenemende	zelfstandigheid	verwerven	(uiteraard	

rekening	houdend	met	het	feit	dat	zij	leren	en	dus	geen	professionele	verantwoordelijkheden	

hebben).	Van	de	stagebegeleider	wordt	dan	ook	verwacht	dat	zij	de	student	superviseren	in	hun	rol	

als	toekomstig	vakgenoot.	Daar	zijn	de	wekelijkse	gesprekken	van	een	uur	voor	bedoeld.	In	eerste	

instantie	kan	door	de	stagebegeleider	in	die	gesprekken	nog	enige	sturing	worden	aangebracht,	

maar	op	een	gegeven	moment	moet	de	stagiair	laten	zien	ook	mede	sturing	aan	de	supervisie	te	

kunnen	geven	door	met	thema’s	en	problemen	te	komen	die	hem	of	haar	bezighouden.	Tenslotte	is	

de	stagebegeleider	ook	beoordelaar	van	het	professionele	leerproces	ter	plaatse.		
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Bijlage	A:	Randvoorwaarden	voor	de	stage	
	

Om	een	goed	leerklimaat	voor	studenten	te	waarborgen,	moeten	stage-instellingen	aan	een	aantal	
randvoorwaarden	voldoen.	Voor	bestaande	samenwerkingsrelaties	is	dat	al	gebeurd,	maar	nieuwe	
stage-instellingen	dienen	vooraf	goedgekeurd	te	worden	door	de	stagecoördinator.	De	
randvoorwaarden	zijn	als	volgt:	

A. De	formele	stageduur	van	de	klinische	track	is	20	studiepunten,	dat	komt	neer	op	560	uur	
(omgerekend	6	maanden	4	dagen	per	week	of	9	maanden	2	dagen	per	week.	Voor	de	track	
gezondheidsbevordering	is	de	formele	stageduur	15	studiepunten	ofwel	420	uur	(6	
maanden	3	dagen	per	week	of	5	maanden	4	dagen	per	week);	

B. De	stagebiedende	organisatie	heeft	als	primair	doel	de	bevordering	van	de	(mentale)	
gezondheid	van	volwassen	individuen	of	groepen.	Het	is	ook	mogelijk	(onderzoeks)stages	te	
doen	in	organisaties	die	onderzoek	doen	naar	factoren	die	de	gezondheid	van	individuen	of	
groepen	beïnvloeden;	

C. De	stage-organisatie	moet	van	een	zekere	minimale	grootte	zijn	om	te	garanderen	dat	de	
student	leert	van	verschillende	gekwalificeerde	academische	professionals	–	primair	
psychologen,	maar	ook	andere	disciplines.	Eenmanszaken	zijn	daarmee	dus	uitgesloten	als	
stageplaats;	

D. De	supervisie	op	de	stage	concentreert	zich	op	de	professionele	en	persoonlijke	
ontwikkeling	van	de	student.	Stagebegeleiding	vindt	systematisch	plaats,	gedurende	
minimaal	een	uur	per	week.	Klinische	stages	worden	bij	voorkeur	gesuperviseerd	door	een	
GZ-psycholoog,	klinisch	psycholoog	of	een	psychotherapeut.	Supervisoren	uit	andere	
disciplines	behoeven	de	goedkeuring	van	de	stagecoördinator.	Praktijkstages	(track	
gezondheidsbevordering)	en	onderzoeksstages	(beide	tracks)	worden	primair	
gesuperviseerd	door	een	psycholoog.	Andere	disciplines	zijn	bespreekbaar	maar	moeten	wel	
worden	goedgekeurd	door	de	stagecoördinator.	

E. De	stage-activiteiten	corresponderen	met	het	masterniveau	en	zijn	nadrukkelijk	bedoeld	om	
van	te	leren	-	de	stagiair	is	primair	een	student	en	geen	werknemer;	

F. Studenten	dienen	zo	zelfstandig	de	afgesproken	stage-activiteiten	te	verrichten,	ze	lopen	
niet	alleen	mee	als	observatoren	(hoewel	dat	in	het	begin	noodzakelijk	kan	zijn	voor	het	
leerproces);	

G. Bij	klinische	stages	is	minimaal	60	%	van	de	activiteiten	gerelateerd	aan	contacten	met	de	
cliënt-	of	patiëntgroep.	Bij	andere	typen	stages	maakt	onderzoeks-		en	ontwikkelingswerk	
minimaal	60	%	van	de	stage-activiteiten	uit.	
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Bijlage	B:	Modelleerovereenkomst	
	

Het	college	van	Bestuur	van	de	Universiteit	Utrecht,	vertegenwoordigd	door	de	stagecoördinator	

van	het	masterprogramma	Clinical	and	Health	Psychology,	hierna	te	noemen	de	universiteit	en	

	

Naam	bedrijf/instelling:			

Adres:		

Postcode	en	plaats:		 	

Telefoonnummer:	

E-mail	adres:		

Hierbij	vertegenwoordigd	door:			

	

hierna	te	noemen	stagegever	en	

	

Naam:	 	 	

Studentnummer:	 	 	

Opleiding	(en	afstudeerrichting):	 	 	

Adres:	 	 	

Postcode	en	plaats:	 	 	

Telefoonnummer:	

E-mail	adres:		 	 	

	

hierna	te	noemen	de	stagiair,	komen	het	volgende	overeen:	

ARTIKEL	1	Aanwijzing	stagedocent	en	stagebegeleider	
Universiteit	benoemt	als	stagedocent(en):	

Naam:	 	

Functie:		

Adres,	incl.	kamernummer:	 	 	
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Postcode	en	plaats:	 	 	

Telefoonnummer:	

E-mail	adres:		 	 	

	

Stagegever	benoemt	als	stagebegeleider:	

Naam:	 	

Functie/	discipline:		

Adres:	 	 	

Postcode	en	plaats:	 	 	

Telefoonnummer:	

E-mail	adres:		 	

ARTIKEL	2	Doel	van	de	stage	
Doel	van	het	stageprogramma	is	de	stagiair	ervaring	te	laten	opdoen	met	de	praktische	toepassing	

van	reeds	verworven	theoretische	kennis,	alsmede	het	verwerven	van	nieuwe	kennis	en	

vaardigheden.	De	aan	de	stagiair	opgedragen	taken	en	verantwoordelijkheden	komen	overeen	met	

het	competentieniveau	van	de	stagiair.		

ARTIKEL	3	Stage-activiteiten	
Beschrijving	van	de	overeengekomen	stage-activiteiten	(in	te	vullen	in	het	tekstveld	hieronder).	

	

ARTIKEL	4	Stage	supervisie	
De	stagebegeleider	van	de	instelling	superviseert	de	stagiair	tijdens	de	stage,	en	draagt	er	zorg	voor	

dat	de	stagiair	ervaring	opdoet	door	middel	van	het	verrichten	van	werkzaamheden	zoals	hierboven	

overeengekomen.	Er	is	een	minimum	van	een	uur	supervisie	per	week	door	de	stagebegeleider.	

ARTIKEL	5	Status	van	de	stagiair	
1. De	stage	is	gericht	op	het	uitbreiden	van	eigen	kennis	en	ervaring	in	het	kader	van	de	opleiding;	

de	leerovereenkomst	is	daarom	geen	arbeidsovereenkomst	in	de	zin	van	artikel	7:610	BW.		

2. Gedurende	de	stage	blijft	de	stagiair	als	student	van	de	universiteit	ingeschreven	staan.	

3. Gedurende	de	stage	biedt	de	stagegever	de	stagiair	geen	arbeidsovereenkomst	aan.	

4. Aan	de	stagiair	kunnen	geen	beperkingen	worden	opgelegd	m.b.t.	het	verrichten	van	

soortgelijke	werkzaamheden	als	tijdens	de	stage,	bij	andere	bedrijven	en	instellingen	na	afloop	

van	de	stage.	
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ARTIKEL	6	Duur	van	de	stage	
De	stageperiode	loopt	van:	_	(dag/maand/jaar)	tot:	_	1(	dag/maand/jaar).		Het	aantal	dagen	waarop	

stage-activiteiten	worden	verricht	is	_	1dagen	per	week,	_	1uren	per	dag.	Dit	correspondeert	met	het	

aantal	studiepunten	voor	de	track	klinische	psychologie	(20	studiepunten	of	560	uur)	en	de	track	

gezondheidsbevordering	(15	studiepunten	of	420	uur).	

ARTIKEL	7	Arbeidstijden	
De	dagelijkse	tijd	die	de	stagiair	actief	is	valt	samen	met	de	arbeidstijden	die	gelden	voor	het	

personeel	van	de	stagegever.		

ARTIKEL	8	Vergoedingen	
De	stagiair	ontvangt	een	/	geen2	stagevergoeding.	Deze	bedraagt		€_	(bruto	/	netto)	per	dag	/	week	/	

maand1;	de	stagiair	heeft	wel	/	geen2	aanspraak	op	een	vakantie-uitkering.	Op	de	stagevergoeding	

worden	de	gebruikelijke	premies	voor	de	sociale	verzekering	ingehouden,	uitgezonderd	de	premie	

WW,	voor	zover	de	vergoeding	uitgaat	boven	een	onkostenvergoeding.	Ter	zake	van	een	eventuele	

tegemoetkoming	in	de	reis-	en	verblijfkosten	zijn	de	daartoe	strekkende	regelingen	van	de	

stagegever	wel	/	niet2	van	toepassing.	De	stagiair	ontvangt	een/geen2	reiskostenvergoeding.	Deze	

bedraagt	€_	(bruto	/	netto*)	per	dag	/	week	/	maand1.	De	universiteit	is	niet	aansprakelijk	voor	de	

door	de	stagiair	i.v.m.	de	stage	gemaakte	kosten,	ook	niet	in	het	geval	dat	de	stage	in	het	buitenland	

plaatsvindt.	

ARTIKEL	9	Verzekering	/	aansprakelijkheid	/	bescherming	
De	stagegever	is,	conform	art.	7:658	lid	4	van	het	Burgerlijk	Wetboek,	aansprakelijk	voor	letsel	of	

schade,	welke	de	stagiair	zelf	mocht	lijden	tijdens	de	uitoefening	van	stageactiviteiten.	De	wettelijke	

aansprakelijkheid	van	de	stagiair	jegens	de	stagebieder	is	meeverzekerd	onder	de	

aansprakelijkheidsverzekering	van	de	universiteit.	De	stagegever	zal	de	stagiair	beschermen	tegen	

elke	vorm	van	intimidatie	of	discriminatie	tijdens	het	verrichten	van	de	werkzaamheden.	

ARTIKEL	10	Verlof	
De	stagiair	heeft	recht	op	_dagen1	verlof	per	maand.	Daarnaast	heeft	de	stagiair	het	recht	om	deel	

te	nemen	aan	onderwijsactiviteiten	die	verband	houden	met	de	stage	(bijv.	‘terugkomdagen’).	De	

regeling	voor	buitengewoon	verlof	(	bijv.	buitengewone	familieomstandigheden)	en	de	wet	arbeid	

en	zorg	gelden	zoals	die	voor	werknemers	van	de	stagebiedende	organisatie	gelden.	Verzoeken	om	

extra	verlof	kunnen	slechts	worden	toegestaan	door	de	stagebegeleider	in	overleg	met	de	

stagedocent.	Als	aanvullend	verlof	wordt	toegestaan,	zal	de	stageperiode	omschreven	in	artikel	6	

worden	uitgebreid	met	het	betreffende	aantal	verlofdagen.		

ARTIKEL	11	Ziekte	
Bij	ziekte	stelt	de	stagiair	de	stagebegeleider	daarvan	op	de	hoogte,	evenals	de	administratie	van	de	

stagegever	en	de	stagedocent.	

																																																													
1	Vul	hier	de	relevante	gegevens	in.	
2	Afhankelijk	van	afspraken	tussen	partijen.		
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ARTIKEL	12	Nakoming	algemene	voorschriften	en	aanwijzingen	van	de	
stagegever	
De	stagiair	zal	de	in	het	belang	van	orde,	veiligheid	en	gezondheid	gegeven	gedragsregels,	

voorschriften	en	aanwijzingen,	zoals	deze	voor	het	personeel	van	stagegever	van	toepassing	zijn,	in	

acht	nemen.	

ARTIKEL	13	Aanwijzingen	van	de	stagebegeleider	
De	stagiair	volgt	op	de	stageplaats	de	aanwijzingen	van	de	stagebegeleider	op.	

ARTIKEL14	Geheimhouding	
De	stagiair	is	verplicht	geheim	te	houden	datgene	wat	hem/haar	in	de	stage	onder	geheimhouding	

wordt	toevertrouwd,	en	ook	de	informatie	die	hem/haar	ter	beschikking	komt	en	waarvan	hij/zij	het	

vertrouwelijk	karakter	behoort	te	begrijpen.	Stageverslagen	worden	vóór	indiening	bij	de	

stagedocent	ter	goedkeuring	aangeboden	aan	de	stagebegeleider.	

ARTIKEL 15 Intellectuele	eigendomsrechten	
In	geval	van	een	onderzoeksstage	of	een	praktijkstage	Gezondheidsbevordering	gelden	de	volgende	

bepalingen:	

1. Tenzij	uitdrukkelijk	anders	wordt	overeengekomen,	berust	het	auteursrecht	en/of	andere	

intellectuele	eigendomsrechten	op	de	resultaten	van	de	stage	bij	de	stagiair,	met	inachtneming	

van	het	in	lid	2	bepaalde.	

2. Indien	de	werkzaamheden	van	de	stagiair	leiden	tot	een	uitvinding,	waarvoor	octrooi	wordt	

aangevraagd,	komt	de	aanspraak	op	octrooi	toe	aan	de	stagegever,	tenzij	de	uitvinding	geen	

verband	houdt	met	het	onderwerp	van	de	werkzaamheden	dan	wel	indien	partijen	anders	

overeengekomen	zijn.	Indien	de	stagiair	een	voor	octrooi	vatbare	uitvinding	heeft	gedaan,	zal	hij	

als	uitvinder	in	de	octrooiaanvraag	en	het	octrooi	worden	vermeld	en	heeft	hij/zij	recht	op	een	

financiële	compensatie	door	de	stagegever.	

3. De	universiteit	is	gerechtigd	de	resultaten	van	de	stage	voor	interne	onderzoeksdoeleinden	

en/of	onderwijsdoeleinden	aan	te	wenden.	

4. De	stagiair(e)	heeft	het	recht	zijn/haar	onderzoeksbevindingen	te	publiceren,	na	overleg	met	de	

stagebegeleider	en	stagedocent	en	met	inachtneming	van	het	in	dit	artikel	en	in	artikel	14	

bepaalde.	

Onderzoeksgegevens	zijn	als	regel	eigendom	van	de	stagiair.	In	afwijking	hiervan	wordt	bepaald	dat	

de	gegevens	eigendom	zijn	van:	_3.		

De	stagiair	heeft	als	regel	het	recht	om	onderzoeksgegevens	te	publiceren.	In	afwijking	hiervan	

wordt	bepaald	dat	de	gegevens	eigendom	zijn	van:	_3.		

ARTIKEL	16	Beroepsethiek	
De	stagiair	verklaart	dat	hij/zij	voorafgaande	aan	het	begin	van	de	stage-activiteiten	kennis	heeft	

genomen	van	de	Beroepscode	voor	psychologen	zoals	die	opgesteld	is	door	het	Nederlands	Instituut	

van	Psychologen	en	dat	hij/zij	bij	het	uitvoeren	van	de	stage-activiteiten	zal	handelen	volgens	de	

richtlijnen	en	gedragsregels	van	deze	Beroepscode.	

																																																													
3	Please	fill	in	the	relevant	data	here.	
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ARTIKEL	17	Geschillen	
1. Bij	problemen	tijdens	de	stage	richt	de	stagiair	zich	allereerst	tot	de	stagebegeleider.	

2. Geschillen	tussen	de	stagiair	en	de	stagebegeleider	worden	voorgelegd	aan	de	stagedocent.	

3. Indien	de	stagebegeleider,	de	stagedocent	en	de	stagiair	niet	tot	een	oplossing	kunnen	komen,	

wordt	het	geschil	gelijktijdig	voorgelegd	aan	de	stagecoördinator	en	de	directie	van	de	

stagegever	(dan	wel	aan	een	door	laatstgenoemde	aan	te	wijzen	functionaris).	

4. Indien	er	sprake	is	van	een	geschil	tussen	stagiair	en	stagecoördinator,	bemiddelt	de	

mastercoördinator	van	het	masterprogramma.	

5. Indien	de	bemiddeling,	zoals	bedoeld	in	lid	4,	niet	slaagt,	dient	het	geschil	voorgelegd	te	worden	

aan	de	vice-decaan	verantwoordelijk	voor	de	master.	

ARTIKEL	18	Einde	en	beëindiging	van	een	stage	
1. Een	stage	eindigt:	

a. Aan	het	einde	van	de	in	artikel	6	overeengekomen	periode	

b. Zodra	de	stagiair	niet	meer	als	student	ingeschreven	staat	bij	de	Universiteit	Utrecht	

c. Bij	onderling	goedvinden	van	alle	partijen	

d. Bij	overlijden	van	de	stagiair	

e. Bij	faillissement,	surseance	of	ontbinding	van	stagegever	

	
2. De	stagegever	is	gerechtigd,	gehoord	de	stagebegeleider	en	de	betrokken	student,	deze	

overeenkomst	terstond	te	beëindigen:	

a. Indien	de	stagiair	zijn	geheimhoudingsplicht	ex	artikel	14	jegens	de	stagebieder	niet	nakomt	

b. Wanneer	de	stagebegeleider	vaststelt	dat	de	student	de	regelingen	van	de	stagegever	of	de	

stagebegeleider	niet	opvolgt.	

c. Indien	de	stagiair	zich	anderszins	zodanig	gedraagt	dat	van	de	stagebieder	redelijkerwijs	niet	

kan	worden	verlangd	dat	hij	zijn	medewerking	aan	de	stage	blijft	verlenen	

Van	een	beslissing	als	gemeld	onder	a	t/m	c	geeft	de	stagebieder	door	tussenkomst	van	de	

stagebegeleider	onverwijld	kennis	aan	de	stagedocent.	

3. De	universiteit	is	gerechtigd,	gehoord	de	stagedocent	en	de	betrokken	student,	deze	

overeenkomst	terstond	te	beëindigen	en	de	stagiair	terug	te	trekken,	indien	naar	het	oordeel	

van	de	universiteit	de	stage	niet	verloopt	overeenkomstig	de	onderwijsdoeleinden	dan	wel	van	

de	student	redelijkerwijs	niet	gevraagd	kan	worden	zijn	stage	bij	de	stagegever	voort	te	zetten.	

Van	een	dergelijke	beslissing	stelt	de	universiteit	door	tussenkomst	van	de	stagedocent	

onverwijld	de	stagebegeleider	in	kennis.		
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ARTIKEL	19	Slotbepaling	
In	geval	deze	leerovereenkomst	conflicteert	met	een	andere	door	de	stagiair	te	ondertekenen	

overeenkomst	met	de	stagegever,	gaat	deze	leerovereenkomst	voor.		

Aldus	overeengekomen	en	opgemaakt	te	_	op	_4en	ondertekend	door	de	universiteit,	stagegever	en	

stagiair.		

Handtekeningen:	

	

	 	 	 	 	 	 	

Universiteit	 	 	 	 Stagegever	 	 	 	 Stagiair	

	 	

																																																													
4	Vul	hier	de	relevante	gegevens	in.	
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Bijlage	C:	Richtlijnen	voor	het	formuleren	van	reflectieve	leerdoelen	
voor	de	stage		
Het	interessante	van	de	stage	is	dat	de	meeste	leerdoelen	niet	vooraf	vastliggen.	Die	zal	de	stagiaire	

zelf	moeten	bedenken	en	dat	is	vaak	een	spannende	onderneming.	Marc	van	Eck	omschrijft	die	

uitdaging	als	volgt:	

‘Goede	doelen	moeten	intellectueel	juist	en	emotioneel	aantrekkelijk	zijn.	Maar	het	

allerbelangrijkste	is	dat	de	doeleigenaar	er	helemaal	warm	van	wordt,	en	dan	in	de	dubbele	

betekenis,	namelijk	warm	van	enthousiasme,	maar	ook	van	nervositeit	omdat	hij	voor	het	

realiseren	van	zijn	doel	buiten	zijn	comfortzone	gaat	en	dus	op	onbekend	terrein	komt.’	(Van	

Eck,	2015,	p.	56)	

Dit	document	is	bedoeld	om	het	proces	van	het	formuleren	van	reflectieve	leerdoelen	voor	de	stage	

te	stimuleren	en	te	ordenen.	Wat	we	in	het	bijzonder	zouden	willen	bereiken	is	dat	de	student	leert	

om	in	te	zien	hoe	theorie	en	onderzoek	gezondheidsinterventies	in	de	professionele	praktijk	

beïnvloeden	(Bulder,	2014).	Dat	vereist	een	basaal	begrip	van	reflectie.	Daarom	is	het	eerste	deel	

van	dit	document	gericht	op	de	beschrijving	van	reflectie	als	fenomeen	(1).	Vervolgens	worden	drie	

functionele	domeinen	gedefinieerd:	academische	kennis,	professionele	praktijk	en	de	persoon	van	

de	stagiair	(2).	De	figuur	rechts	brengt	dit	in	beeld.	

Leerdoelen	moeten	natuurlijk	in	termen	van	leren	

worden	geformuleerd.	Daarom	richten	we	ons	daarna	

op	hogere	cognitieve	functies	bij	het	leren	en	de	

leerdoelen	die	daarbij	horen	(3).	Tenslotte	zullen	we	

preciezer	kijken	naar	de	vorm	waarin	leerdoelen	

effectief	kunnen	worden	gepresenteerd	(4).	Aan	het	

eind	zal	een	referentielijst	worden	opgenomen	en	een	

appendix	die	cognitieve	niveaus	definieert	met	enkele	

voorbeelden.		

1. Meer	leren	over	reflectie	
Hoewel	het	moeilijk	blijkt	reflectie	precies	te	definiëren,	kunnen	we	voorlopig	uitgaan	van	de	

definitie	die	Korthagen	e.a.	(2001)	presenteren:	‘het	mentale	proces	van	het	structureren	of	

herstructureren	van	een	ervaring,	een	probleem	of	bestaande	kennis	of	inzichten’	(p.	58).	Door	

reflectie	wisselt	men	dus	van	cognitief	perspectief.	In	de	literatuur	over	reflectie	wordt	vaak	het	

onderscheid	gemaakt	tussen	reflectie	op	actie	en	reflectie	in	actie	(Schön,	1987).	Reflectie	op	actie	

betekent	dat	men	achteraf	reflecteert,	om	de	eigen	competenties	te	verbeteren.	Dit	type	reflectie	

komt	bij	de	stage	veel	voor.	Reflectie	in	actie	wil	zeggen	dat	men	binnen	een	situatie	het	eigen	

gedrag	en	de	consequenties	daarvan	bestudeert	en	daaruit	conclusies	trekt	voor	het	toekomstige	

handelen.	Deze	vorm	van	reflectie	is	aanmerkelijk	lastiger,	omdat	het	een	helikopterblik	op	zichzelf	

en	de	sociale	processen	waar	men	in	zit	veronderstelt.	Het	schakelen	tussen	inhoud	en	proces	is	

voor	stagiaires	nog	erg	lastig,	maar	het	komt	wel	voor.	Meer	over	reflectie	is	te	vinden	in	het	

literatuuroverzicht	van	Mann,	Gordon	en	MacLeod	(2009).	Het	boek	van	Groen	(2015)	is	een	zeer	

toegankelijk	boek	over	reflectie	met	veel	voorbeelden	en	reflectiemodellen.	

	 	

Person	

Professional	
practice

Academic	
knowledge
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2. Functionele	domeinen:	academisch,	professioneel,	persoonlijk	
Om	het	leren	te	optimaliseren	is	het	belangrijk	voor	studenten	dat	ze	leerdoelen	formuleren	die	een	

relatie	leggen	tussen	de	verschillende	functionele	domeinen:	academisch,	professioneel	en	

persoonlijk,	zoals	in	de	figuur	op	de	vorige	bladzijde.	Stagiairs	komen	terecht	in	een	professionele	

praktijk	waarin	ze	verondersteld	worden	academische	kennis	over	gezondheidsinterventies	toe	te	

passen.	Academisch	opgeleide	psychologen	willen	werken	met	gezondheidsinterventies	die	een	

empirische		en	theoretische	basis	hebben.	De	stage	stelt	de	student	in	staat	zich	bewust	te	worden	

van	de	rol	die	academische	kennis	in	de	praktijk	vervult	en	hoe	vanuit	die	praktijk	nieuwe	

academische	kennis	wordt	gegenereerd.	In	het	stageverslag	is	academische	kennis	daarom	ook	een	

belangrijk	functioneel	domein.	Studenten	kunnen	dat	ook	inbrengen	omdat	ze	al	veel	weten	over	

kwesties	in	de	(geestelijke	en	lichamelijke)	gezondheidszorg		en	over	hoe	onderzoek	in	die	setting	

wordt	gedaan.Voor	studenten	is	het	soms	lastig	om	die	voorkennis	te	activeren,	maar	het	is	wel	

essentieel	dat	dat	gebeurt.	Daarnaast	verwerft	de	student	ook	nieuwe	kennis:	professionele	

praktijkkennis	en	nieuwe	academische	kennis.	Voor	dat	laatste	is	de	stage-opdracht	bedoeld.	De	

bedoeling	ervan	is	dat	de	student	zich	richt	op	een	specifiek	terrein,	waar	zij	ook	een	studie	van	

maken.	De	stage-opdracht	wordt	in	overleg	met	de	stagebegeleider	opgesteld,	zodat	de	opdracht	

ook	nut	heeft	voor	de	instelling	of	afdeling.	Naast	de	stage-opdracht	komt	het	academische	karakter	

van	de	stage	eveneens	tot	uitdrukking	in	(liefst	recente	en	evidence-based	referenties).	De	

leerdoelen	die	bij	dit	domein	horen	gaan	over	de	toepassing	van	eerdere	kennis	en	het	ontsluiten	

van	nieuwe	state	of	the	art	kennis	over	problemen	en	thema’s	die	belangrijk	zijn	in	de	gegeven	

setting.		

Studenten	ontwikkelen	op	de	stage	natuurlijk	ook	hun	professionele	competenties.	Studenten	

kunnen	op	de	stage	oefenen	met	rollen	en	gedragingen	die	horen	bij	hun	toekomstige	werkterrein.	

Ze	leren	daarbij	van	rolmodellen,	experimenteren	met	(nieuw)	gedrag	en	reflecteren	op	de	

betekenis	van	die	gedragingen	en	rollen	voor	hun	persoonlijke	en	professionele	ontwikkeling.	De	

klinische	stage	stelt	studenten	in	staat	meer	competenties	te	verwerven	op	het	vlak	van	

indicatiestelling,	diagnostiek	en	behandeling,	hoewel	de	stagebegeleider	natuurlijk	altijd	de	

eindverantwoordelijkheid	daarvoor	heeft.	Gezien	het	toenemende	belang	van	samenwerking	in	het	

veld	van	de	gezondheidzorg	dienen	de	leerdoelen	zich	niet	te	beperken	tot	alleen	technische	

competenties.	Het	heeft	daarom	de	voorkeur	als	ook	het	ontwikkelen	van	sociale	competenties	in	

de	leerdoelen	wordt	opgenomen.	Deze	leerdoelen	kunnen	gaan	over	de	rol	van	de	stagiair	in	het	

team	en	over	het	ontwikkelen	van	persoonlijke	kwaliteiten	die	een	bijdrage	leveren	aan	een	betere	

samenwerking.	Hulpmiddelen	om	bewust	te	worden	van	de	persoonlijke	positie	in	professionele	

rollen	zijn	de	Roos	van	Leary	(Leary,	1957)	en	het	transactionele	model	van	egoposities	van	Eric	

Berne	(zie	bv.	Van	Kouwenhoven,	2011,	pp.	84-85).	Last	but	not	least	is	het	goed	om	ook	aandacht	

te	hebben	voor	de	persoonlijke	ontwikkeling	die	studenten	tijdens	de	stage	doormaken.	De	stage	is	

een	belangrijke	en	vaak	eerste	kennismaking	en	zelfs	confrontatie	met	de	professionele	praktijk.	

3. Cognitieve	niveaus	van	leren		

Leerdoelen	dienen	geformuleerd	te	worden	in	termen	van	leren.	Hoewel	er	zeker	nieuwe	feitelijke	

kennis	en	specifieke	vaardigheden	worden	geleerd	tijdens	de	stage,	zou	de	nadruk	moeten	liggen	op	

het	verwerven	van	professionele	competenties	en	hogere	leerprocessen,	waarbij	processen	worden	

begrepen	en	geanalyseerd	en	waarbij	kennis	wordt	toegepast,	geëvalueerd	en	gecreëerd.	Wong,	

Kember,	Chung	en		Yan	(1995)	maken	wat	dit	betreft	het	onderscheid	tussen	non-reflectoren	
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(descriptieve	en	niet-analytische	activiteiten),	reflectoren	(descriptieve	en	gerelateerde	ervaring	en	

het	ontdekken	van	nieuwe	kansen	om	te	leren)	en	kritische	reflectoren	(het	valideren	van	

aannames,	soms	zelfs	het	veranderen	van	het	perspectief).	Voor	een	overzicht	van	verschillende	

cognitieve	niveaus	van	leren,	zie	het	artikel	van	Krathwohl	(2002).	In	onderstaande	tabel	is	een	

overzicht	van	leertermen	opgenomen	die	passen	bij	verschillende	niveaus	van	leerdoelen.	

Tabel	A:	Cognitieve	niveaus	van	leren	met	voorbeelden	van	leerdoelen	(naar	Krathwohl,	2002)	

Cognitieve	functie	
(eenvoudig	tot	complex)		

Beschrijving	 Bijbehorende	werkwoorden		 Voorbeelden	van	
leerdoelen	

Kennis	(herkennen)	 Het	herkennen	van	relevante	
herinneringen	uit	het	
langetermijngeheugen		

Herkennen,	identificeren	 Ik	wil	de	basisprincipes	van	
cognitieve	gedragstherapie	
leren	herkennen	

Kennis	(oproepen)		 Het	actief	oproepen	van	
relevante	herinneringen	uit	
het	langetermijngeheugen	

Noemen,	beschrijven,	
definiëren,	opsommen,	
selecteren	

Ik	zou	in	staat	willen	zijn	om	
het	type	relatie	te	
beschrijven	die	er	is	tussen	
een	psycholoog	en	een	
cliënt	

Begrijpen	 Het	vaststellen	van	de	
betekenis	van	mondelinge,	
non-verbale	en	geschreven	
boodschappen	

Samenvatten	of	
parafraseren,	(in	eigen	
woorden)	voorbeelden	
geven,	vergelijken,	
verklaren	van	informatie		

Ik	wil	kunnen	uitleggen	aan	
een	cliënt	hoe	rationeel-
emotieve	therapie	werkt		

Toepassen	 Het	uitvoeren	of	gebruiken	
van	een	bepaalde	procedure	
in	een	gegeven	(bestaande	of	
nieuwe)	situatie	

Uitvoeren,	demonstreren,	
gebruiken,	vaststellen,	
relateren,	voorbereiden	

Ik	zou	willen	leren	hoe	ik	
het	concept	nudging	kan	
gebruiken	in	een	interventie	
die	gericht	is	op	
rookpreventie	(1)	
Ik	zou	communicatieve	
technieken	willen	leren	
toepassen	die	ik	gedurende	
mijn	opleiding	heb	geleerd	
(zie	Hargie,	2000),	in	het	
bijzonder	wanneer	het	
aankomt	op	het	vertonen	
van	een	open,	eerlijke	en	
nieuwsgierige	houding	(2)	

Analyseren	 Systematisch	bestuderen	van	
en	het	aan	elkaar	relateren	
van	verschillende	typen	
informatie		

Deduceren,	onderscheiden,	
organiseren,	relateren,	
verklaren	

Ik	zou	willen	leren	hoe		
groepstherapie	werkt	voor	
drugsverslaafden		

Evalueren	 Het	vormen	van	een	
professioneel	oordeel,	
gebaseerd	op	criteria	of	
standaarden	

Controleren,	
rechtvaardigen,	verdedigen,	
kritisch	denken		

Ik	zou	willen	leren	hoe	ik	tot	
haalbare	en	goed	werkende	
gezondheidsinterventies	
kom	

Creëren	 Het	samenbrengen	van	
elementen	om	een	nieuw,	
coherent	onderdeel	of	
origineel	product	te	maken		

Genereren,	produceren,	
ontwerpen,	prototyperen,	
maken,	samenstellen	

In	mijn	stage-opdracht	zou	
ik	graag	een	procedure	
willen	bedenken	voor	
psycho-educatie	voor	
mensen	met	een	complexe	
spinnenfobie		

	

4. De	vorm	van	leerdoelen	

Tot	dusver	hebben	we	vooral	inhoudelijk	naar	leerdoelen	gekeken.	Ze	moeten	warmte	oproepen,	

verbinden	verschillende	domeinen	met	elkaar	en	zijn	geformuleerd	op	een	bepaald	cognitief	niveau.	

Wat	daarnaast	belangrijk	is,	is	dat	leerdoelen	op	een	consistente	manier	geformuleerd	kunnen	
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worden.	Dat	gaat	dus	over	de	vorm.	Elk	leerdoel	kent	een	bepaalde	uitgangssituatie	(1).	Men	wil	

namelijk	geen	dingen	leren	die	men	al	kan	en	ook	geen	dingen	die	veel	te	moeilijk	zijn	voor	het	

huidige	aanvangsniveau.	Met	andere	woorden:	waarom	is	het	nuttig	dit	te	leren.	Vervolgens	wordt	

het	leerdoel	geformuleerd	in	termen	van	leren	(zie	hierboven).	Voor	de	vorm	van	leerdoelen	

formuleren	wordt	vaak	de	SMART	methode	(O’Neill	en	Conzemius,	2006;	Van	Uchelen	&	

Jungjohann,	2003)	gebruikt.	SMART	staat	voor:	

Specifiek:	de	leerdoelen	dienen	precies	geformuleerd	te	zijn,	wat	hoort	er	wel	en	wat	hoort	

er	niet	bij;	

Meetbaar:	de	leerdoelen	moeten	gaan	over	observeerbaar	en	meetbaar	gedrag;	

Aangepast:	de	leerdoelen	zijn	uitdagend,	passen	bij	de	einddoelen	van	de	stage	en	zijn	

haalbaar	binnen	de	stage;	

Resultaatgericht:	de	uitkomsten	van	de	leerdoelen	dienen	specifiek	geformuleerd	te	zijn;	

Tijdsgebonden:	er	is	een	periode	vastgesteld	waarbinnen	de	leerdoelen	behaald	zouden	

moeten	zijn.	

5. Samenvattend	

Om	succesvol	leerdoelen	te	kunnen	formuleren,	is	het	van	belang	verschillende	functionele	

domeinen	met	elkaar	te	verbinden	(academisch,	professioneel	en	persoonlijk).	Daarnaast	is	het	van	

belang	dat	de	student	mikt	op	het	verwerven	van	leerdoelen	waarin	academisch	getinte		

competenties	centraal	staan.	Tenslotte	is	een	methode	aangereikt	(SMART)	die	ervoor	zorgt	dat	

leerdoelen	specifiek,	meetbaar	en	haalbaar	zijn.		
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Bijlage	D:	Tussentijdse	evaluatie	van	leerdoelen	door	de	student	
	

Dit	document	wordt	door	de	student	geschreven	voorafgaand	aan	de	tussentijdse	evaluatie	van	de	

stage.	De	stagebegeleider	schrijft	zelf	ook	een	tussentijdse	evaluatie	(zie	appendix	D).	Beide	

evaluaties	vormen	de	basis	voor	het	gesprek	tussen	de	stagiair,	de	stagenbegeleider	en	de	

stagedocent.		

Naam	student:		

Studentnummer:	

Stage-adres:	

Stageperiode:	

Datum	van	de	evaluatie:	

1. Mijn leerdoelen gedurende deze periode waren (plak hier de leerdoelen in het 
document): 
 

2. Beschrijf hieronder hoe het staat met het bereiken van deze leerdoelen (wat heb 
je tot nu toe geleerd en hoe heb je dat gedaan): 
 

3. Beschrijf hieronder wat je nodig hebt om verder te werken aan deze leerdoelen 
en in hoeverre deze leerdoelen toereikend of te hoog gegrepen zijn en waarom 
dat zo is: 
 

4. Aanvullende opmerkingen: 

	 	



Bijlage	E:	Tussentijdse	evaluatie	van	het	professionele	leerproces	door	de	stagebegeleider	
	

INFORMATIE	OVER	DE	STAGE		
Student	en	studentnummer:		
Stageplaats	en	stagebegeleider	ter	plaatse	(SB):		
Stagedocent	(SD):		
Datum	tussentijdse	evaluatie:		
	 TUSSENTIJDSE	

EVALUATIE	VAN	
HET	LEERPROCES	
VAN	DE	STUDENT	

Geef	met	een	X	aan	op	welk	niveau	de	student	functioneert	(0,	1	of	2).	Grijs	gekleurde	
gebieden	hoeven	niet	te	worden	ingevuld	door	de	desbetreffende	persoon.		

Stagebe-
geleider	
(SB)	

Stagedo-
cent	(SD)	

Tweede	
beoorde-
laar	
stagever-
slag	(2B)	

Opmerkingen	

	 Evaluatiedimensie	 Onvoldoende	(niveau	0)	
(NB.	Wanneer	de	
evaluatie	op	een	of	meer	
dimensies	in	deze	
categorie	valt,	dient	
duidelijk	door	de	
stagebegeleider	
aangegeven	te	worden	
op	welke	vlakken	de	
student	verbetering	
dient	te	boeken	om	te	
voorkomen	dat	de	stage	
als	geheel	met	een	
onvoldoende	wordt	
beoordeeld.)	

Voldoende	(niveau	1)	 Goed	(niveau	2)		 0	 1	 2	 0	 1	 2	 0	 1	 2	 	

A	 Professionele	
autonomie	
De	mate	waarin	
de	student	
autonoom	
functioneert	
gedurende	de	
stage	

De	student	heeft	moeite	
als	een	toekomstig	
professional	te	
functioneren,	bv.	door	
een	onvermogen	
deadlines	te	halen,	zich	
aan	afspraken	of	
ethische	codes	te	
houden.	Een	ander	
voorbeeld	is	dat	de	
student	moeilijk	contact	
legt,	met	collega’s	of	
derden.	De	student	is	

De	student	functioneert	op	
een	relatief	onafhankelijk	
professioneel	niveau,	bv.	
doordat	hij	of	zij	zich	houdt	
aan	afspraken,	werk	van	
voldoende	kwaliteit	af	te	
leveren,	zich	bewust	is	van	
de	eigen	en	andermans	
professionele	rol	en	positie.	
De	student	is	soms	passief,	
soms	actief	ten	aanzien	van	
het	verbeteren	van	het	
eigen	functioneren,	maar	

De	student	is	voornamelijk	
zelfsturend,	houdt	zich	aan	
afspraken	maar	levert	een	
meerwaarde	voor	afdeling	
of	team,	bv.	door		
problemen	te	identificeren	
of	classificeren	en	soms	
zelfs	een	actieve	bijdrage	
aan	het	functioneren	van	
het	grotere	geheel	te	
leveren.	Student	denkt	na	
over	problemen	en	stelt	
(creatieve)	oplossingen	
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geregeld	passief	ten	
aanzien	van	het	
verbeteren	van	zijn	of	
haar	functioneren	en	
lijkt	niet	open	te	staan	
voor	leren	of	exploreren.		

staat	open	voor	leren	en	
exploreren.	

voor.		

B	 Leerhouding		
Het	vermogen	om	
feedback	toe	te	
passen	en	
daarvan	te	leren;	
inzicht	in	het	
eigen	leerproces	

De	student	laat	een	
onvoldoende	
leerhouding	zien,	bv.	
door	zich	nauwelijks	of	
niet	uit	te	spreken,	door	
zich	niet	kwetsbaar	te	
durven	of	willen	
opstellen,	door	
onvoldoende	aandacht	
te	schenken	aan	
feedback	of	door	
onvoldoende	begrip	van	
het	eigen	leerproces	of	
de	plaats	in	de	
organisatie.	De	student	
kan	passiviteit	in	het	
leren	tonen,	stelt	niet	
gemakkelijk	vragen	of	
neemt	weinig	tot	geen	
initiatief.	

De	student	laat	een	
voldoende	leerhouding	
zien,	bv.	door	zijn	of	haar	
gedachten	en	gevoelens	te	
communiceren,	
kwetsbaarheid	te	durven	of	
willen	tonen	en	van	
feedback	te	willen	leren.		
De	student	laat	zien	zich	
bewust	te	zijn	van	het	
eigen	leerproces	en	de	
plaats	in	de	organisatie.	In	
het	algemeen	is	de	student	
een	actief	in	het	leerproces,	
bv.	door	soms	eigen	
initiatieven	als	onderdeel	
van	het	leerproces	te	
nemen	of	door	vragen	te	
stellen.	

De	student	komt	over	als	
leergierig,	bv.	door	duidelijk	
te	communiceren	over	zijn	
gedachten	en	gevoelens,	
kwetsbaarheid	te	tonen	en	
actief	feedback	toe	te	
passen.	De	student	is	zich	
bewust	van	zijn	of	haar	
eigen	leerproces	en	de	
plaats	in	de	organisatie.	De	
student	zoekt	actief	nieuwe	
leerervaringen	en	
uitdagingen	op	en	weet	
daar	ook	van	te	profiteren.	
De	student	presenteert	
ideeën	op	een	constructieve	
manier	en	past	ze	ook	toe.	
De	student	toont	veel	
initiatief	en	levert	een	
duidelijke	en	nuttige	
bijdrage	aan	het	eigen	
leerproces	en	dat	van	
anderen.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

C	 Samenwerking	
Het	aangaan	en	
onderhouden	van	
professionele	
relaties	

De	student	slaagt	er	
onvoldoende	in	met	
anderen	samen	te	
werken,	is	sterk	
afhankelijk	van	anderen	
en	neemt	weinig	
initiatief	in	professionele	
relaties.	Voor	klinische	
stages	komt	daar	nog	bij	
dat	de	student	niet	in	
staat	lijkt	op	
beginnersniveau	een	
professionele	relatie	
met	cliënten	of	
patiënten	te	leggen.	

De	student	demonstreert	
een	zekere	mate	van	
onafhankelijkheid	in	de	
samenwerking	en	neemt	
(soms)	initiatieven.	Voor	
klinische	stages	komt	daar	
nog	bij	dat	de	student	in	
staat	lijkt	op	
beginnersniveau	een	
professionele	relatie	met	
cliënten	of	patiënten	te	
leggen	en	deze	relatie	op	
een	procesmatige	manier	
te	beschouwen.	

De	student	toont	veel	
initiatief	in	professionele	
relaties	en	is	een	prettige	
college	om	mee	samen	te	
werken.	Voor	klinische	
stages	komt	daar	nog	bij	dat	
de	student	zeer	wel	in	staat	
lijkt	op	beginnersniveau	een	
professionele	relatie	met	
cliënten	of	patiënten	te	
leggen,	bv.	door	de	
vaardigheid	systematisch	
interventies	te	doen	die	de	
communicatie	in	
professionele	relaties	te	
verbeteren.	
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D	 Professionele	
vaardigheden	
Het	vermogen	op	
een	professionele	
manier	te	
communiceren,	
zowel	mondeling	
als	schriftelijk,	
structuur	aan	te	
kunnen	brengen	
in	het	werk	en	op	
een	
gewetensvolle	
manier	te	werken.		

De	student	heeft	zwakke	
communicatievaardighe
den,	structureert	het	
werk	onvoldoende	en	
kan	achteloos	of		
onbetrouwbaar	
overkomen.		

De	student	communiceert	
doorgaans	op	een	
professionele	manier.	
Meestal	is	de	student	in	
staat	het	werk	op	een	
adequate	wijze	te	
structureren.	De	student	is	
betrouwbaar	met	
betrekking	tot	de	taken	die	
aan	hem	of	haar	zijn	
toevertrouwd.	

De	student	laat	excellente	
communicatieve	
vaardigheden	zien	en	
handelt	professioneel	op	dit	
vlak.	In	de	structurering	van	
het	werk	toont	de	student	
proactiviteit	en	inzicht.	De	
student	is	gewetensvol	in	de	
uitvoering	van	taken	die	
hem	of	haar	zijn	
toevertrouwd	en	in	de	
organisatie	vertrouwt	men	
erop	dat	die	taken	goed	
zullen	worden	vervuld.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Inschatting	van	het	cijfer	voor	het	leerproces	tot	zover:	



Bijlage	F:	Afsluitende	reflectie	van	de	student	op	leerdoelen,	
leerproces	en	toekomst	
In	deze	afsluitende	reflectie	beschrijft	de	student:	

a. Reflectie	op	de	leerdoelen:	De	student	beschrijft	in	hoeverre	de	gestelde	leerdoelen	bereikt	
zijn	en	waarom	de	leerdoelen	wel,	niet	of	slechts	gedeeltelijk	zijn	bereikt.	

b. Reflectie	op	het	leerproces:	De	student	beschrijft	hoe	het	leerproces	verlopen	is	en	welke	
mogelijkheden	en	beperkingen	de	student	daarin	heeft	ervaren.	

c. Reflectie	op	de	toekomst:	De	student	beschrijft	de	betekenis	van	het	leerproces	voor	zijn	of	
haar	toekomstige	professionele	ontwikkeling	(hoe	kijkt	de	student	tegen	de	arbeidsmarkt	
aan,	waar	liggen	voor	deze	student	de	mogelijkheden	en	beperkingen	en	waarom	kijkt	de	
student	daar	zo	tegenaan?).	
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Bijlage	G:	Beoordelingsmatrix	stage	
Het	doel	van	deze	praktijkbeoordelingsmatrix	is	om	een	betrouwbare	en	transparante	beoordeling	van	de	stage	mogelijk	te	maken.	Het	eerste	deel	van	de	matrix	(dimensies	A-D)	is	bestemd	voor	de	

praktijkbeoordeling.	Nadat	die	gedaan	is,	kan	het	formulier	aan	de	stagedocent	worden	doorgestuurd	om	de	beoordeling	van	het	stageverslag	daaraan	toe	te	voegen.	Er	zijn	zes	leerdoelen	voor	het	onderdeel	stage.	

Aan	het	eind	van	hun	stage	zouden	studenten:	

1. …	eerder	verworven	theorie,	methodologie	en	empirie	geïntegreerd	moeten	hebben	met	de	praktische	ervaringen	op	de	stage;	

2. …	professionele	vaardigheden	moeten	hebben	verworven;	

3. …	een	professionele	en	academische	houding	moeten	hebben	verworven;	

4. …	moeten	hebben	geleerd	te	reflecteren	op	de	professionele	praktijk	en	stage-ervaringen:	academisch,	professioneel	en	persoonlijk;		

5. …	nieuwe	Kennis	moeten	hebben	verworven	die	bijdraagt	aan	het	kennisniveau	van	de	stage-instelling	en	hun	eigen	professionele	ontwikkeling	

6. …	moeten	hebben	geleerd	een	kernahtig	en	professioneel	verslag	te	schrijven	over	hun	competenties	en	hun	eigen	academische,	professionele	en	persoonlijke	ontwikkeling.	

	

Deze	leerdoelen	komen	tot	uitdrukking	in	het	leerproces	(dimensies	A-D)	en	in	het	stageverslag	(dimensies	I-IV).	Voor	elk	van	deze	dimensies	wordt	op	een	wel	onderbouwde	wijze	een	niveau	bepaald	

(0=onvoldoende,	1	=voldoende,	2=goed).	Het	leerproces	ter	plaatse	wordt	beoordeeld	door	de	stagebegeleider,	het	stageverslag	door	de	stagedocent	en	een	tweede	beoordelaar.		

Beoordelingsdimensies	voor	het	leerproces:	

A. Professionele	autonomie	(leerdoelen	2	en	3);	

B. Leerhouding	(leerdoelen	3	en	4);	

C. Samenwerking	(leerdoelen	2	en	3);	

D. Professionele	vaardigheden	(leerdoelen	2	en	3).	

	

Beoordelingsdimensies	voor	het	stageverslag:	

I. Autonomie	met	betrekking	tot	het	schrijven	van	het	stageverslag	(leerdoelen	3	en	6);	

II. Academische	onderbouwing	(leerdoelen	1,	3,	4,	5	en	6);	

III. Schrijfstijl	(leerdoelen	2	en	3);	

IV. Stageverslag,	per	hoofdstuk	(leerdoelen	3	en	6).	

	

Beoordelaars:	

a. Stagebegeleider	(SB);	

b. Stagedocent	(SD);	

c. Tweede	beoordelaar	(2B).	

	

Het	eindcijfer	voor	de	stage	wordt	bepaald	door	de	stagedocent,	gegeven	de	beoordelingen	door	stagebegeleider	en	tweede	beoordelaar.	Het	eindcijfer	moet	minimaal	5,5	zijn.	Hoewel	een	10	mogelijk	is,	zal	dit	

cijfer	niet	vaak	worden	gegeven.	De	betekenis	van	eindcijfers	kan	als	volgt	worden	weergegeven:	
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5,5:	De	student	heeft	voldaan	aan	de	minimum	vereisten	voor	de	stage,	die	bewerkelijk	was	in	de	zin	dat	de	stagebegeleider	veel	energie	heeft	moeten	steken	in	de	begeleiding	en	feedback.	Ondanks	deze	

inspanningen	werd	er	maar	weinig	vooruitgang	geboekt	en	bleef	de	student	voortdurend	afhankelijk	van	feedback	van	de	stagebegeleider	of	stagedocent.	De	student	moet	serieus	nadenken	over	de	loopbaan	waar	

hij	of	zij	op	mikt.		

6:	De	student	heeft	voldaan	aan	de	minimale	vereisten	voor	de	stage.	De	student	had	veel	supervisie	nodig	en	heft	een	minimale	maar	adequate	ontwikkeling	laten	zien.	De	student	moet	serieus	nadenken	over	de	

loopbaan	waar	hij	of	zij	op	mikt,	in	de	zin	hij	of	zij	zou	moeten	gaan	werken	in	een	setting	waarin	relatief	weinig	gevraagd	wordt	en	waar	goede	supervisie	aanwezig	is.		

7:	De	student	functioneert	op	een	niveau	dat	mag	worden	verwacht	van	een	student.	De	student	heeft	een	redelijke	mate	van	autonomie	verworven	met	een	gebruikelijke	frequentie	en	intensiteit	van	supervisie.	

De	student	kan	in	de	nabije	toekomst	relatief	zelfstandig	functioneren,	maar	zou	nog	wel	steeds	voldoende	supervisie	nodig	hebben	om	zich	goed	verder	te	kunnen	ontwikkelen.		

8:	De	student	functioneert	bovengemiddeld.	Het	leerproces	verliep	soepel	en	de	student	functioneerde	goed	tijdens	de	stage.	De	student	maakte	zich	nieuwe	vaardigheden	snel	eigen	en	functioneerde	in	vrijwel	alle	

opzichten	zelfstandig.	De	student	bleek	in	staat	kritisch	te	reflecteren,	zowel	academisch,	professioneel	als	persoonlijk.	De	student	kan	in	de	toekomst	zelfstandig	functioneren,	onder	enige	supervisie.		

9.	De	student	presteerde	uitzonderlijk	goed	op	alle	dimensies,	met	name	met	betrekking	tot	het	academisch	niveau	van	functioneren.	De	student	heeft	een	onafhankelijke	visie	op	de	professionele	setting	

ontwikkeld,	inclusief	de	eigen	rol	daarin.	De	student	was	uitstekend	in	staat	om	kritisch	te	reflecteren,	zowel	academisch,	professioneel	als	persoonlijk.	De	student	moet	in	staat	worden	geacht	autonoom	in	een	

professionele	organisatie	te	kunnen	opereren,	onder	minimale	supervisie.		

	

INFORMATIE	OVER	DE	STAGE		
Student	en	studentnummer:		

Stageplaats	en	stagebegeleider	ter	plaatse	(SB):		

Stagedocent	(SD):		

Datum	praktijkbeoordeling:	

	 PRAKTIJK-

BEOORDELING	

VAN	HET	

LEERPROCES	VAN	

DE	STUDENT	(A-D)	

Geef	met	een	X	aan	op	welk	niveau	de	student	functioneert	(0,	1	of	2).	Grijs	gekleurde	

gebieden	hoeven	niet	te	worden	ingevuld	door	de	desbetreffende	persoon.		

Stagebe-

geleider	

(SB)	

Stagedo-

cent	(SD)	

Tweede	

beoorde-

laar	

stagever-

slag	(2B)	

Rationale	

	 Beoordelings-

dimensie	

Onvoldoende	(niveau	0)	

[NB:	Bij	de	

eindbeoordeling	mag	

geen	van	de	dimensies	

onvoldoende	zijn.]	

Voldoende	(niveau	1)	 Goed	(niveau	2)		 0	 1	 2	 0	 1	 2	 0	 1	 2	 	

A	 Professionele	
autonomie	
De	mate	waarin	

de	student	

autonoom	

functioneert	

gedurende	de	

stage	

De	student	heeft	moeite	

als	een	toekomstig	

professional	te	

functioneren,	bv.	door	

een	onvermogen	

deadlines	te	halen,	zich	

aan	afspraken	of	

ethische	codes	te	

houden.	Een	ander	

De	student	functioneert	op	

een	relatief	onafhankelijk	

professioneel	niveau,	bv.	

doordat	hij	of	zij	zich	houdt	

aan	afspraken,	werk	van	

voldoende	kwaliteit	af	te	

leveren,	zich	bewust	is	van	

de	eigen	en	andermans	

professionele	rol	en	positie.	

De	student	is	voornamelijk	

zelfsturend,	houdt	zich	aan	

afspraken	maar	levert	een	

meerwaarde	voor	afdeling	

of	team,	bv.	door		

problemen	te	identificeren	

of	classificeren	en	soms	

zelfs	een	actieve	bijdrage	

aan	het	functioneren	van	
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voorbeeld	is	dat	de	

student	moeilijk	contact	

legt,	met	collega’s	of	

derden.	De	student	is	

geregeld	passief	ten	

aanzien	van	het	

verbeteren	van	zijn	of	

haar	functioneren	en	

lijkt	niet	open	te	staan	

voor	leren	of	exploreren.		

De	student	is	soms	passief,	

soms	actief	ten	aanzien	van	

het	verbeteren	van	het	

eigen	functioneren,	maar	

staat	open	voor	leren	en	

exploreren.	

het	grotere	geheel	te	

leveren.	Student	denkt	na	

over	problemen	en	stelt	

(creatieve)	oplossingen	

voor.		

B	 Leerhouding		
Het	vermogen	om	

feedback	toe	te	

passen	en	

daarvan	te	leren;	

inzicht	in	het	

eigen	leerproces	

De	student	laat	een	

onvoldoende	

leerhouding	zien,	bv.	

door	zich	nauwelijks	of	

niet	uit	te	spreken,	door	

zich	niet	kwetsbaar	te	

durven	of	willen	

opstellen,	door	

onvoldoende	aandacht	

te	schenken	aan	

feedback	of	door	

onvoldoende	begrip	van	

het	eigen	leerproces	of	

de	plaats	in	de	

organisatie.	De	student	

kan	passiviteit	in	het	

leren	tonen,	stelt	niet	

gemakkelijk	vragen	of	

neemt	weinig	tot	geen	

initiatief.	

De	student	laat	een	

voldoende	leerhouding	

zien,	bv.	door	zijn	of	haar	

gedachten	en	gevoelens	te	

communiceren,	

kwetsbaarheid	te	durven	of	

willen	tonen	en	van	

feedback	te	willen	leren.		

De	student	laat	zien	zich	

bewust	te	zijn	van	het	

eigen	leerproces	en	de	

plaats	in	de	organisatie.	In	

het	algemeen	is	de	student	

een	actief	in	het	leerproces,	

bv.	door	soms	eigen	

initiatieven	als	onderdeel	

van	het	leerproces	te	

nemen	of	door	vragen	te	

stellen.	

De	student	komt	over	als	

leergierig,	bv.	door	duidelijk	

te	communiceren	over	zijn	

gedachten	en	gevoelens,	

kwetsbaarheid	te	tonen	en	

actief	feedback	toe	te	

passen.	De	student	is	zich	

bewust	van	zijn	of	haar	

eigen	leerproces	en	de	

plaats	in	de	organisatie.	De	

student	zoekt	actief	nieuwe	

leerervaringen	en	

uitdagingen	op	en	weet	

daar	ook	van	te	profiteren.	

De	student	presenteert	

ideeën	op	een	constructieve	

manier	en	past	ze	ook	toe.	

De	student	toont	veel	

initiatief	en	levert	een	

duidelijke	en	nuttige	

bijdrage	aan	het	eigen	

leerproces	en	dat	van	

anderen.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

C	 Samenwerking	
Het	aangaan	en	

onderhouden	van	

professionele	

relaties	

De	student	slaagt	er	

onvoldoende	in	met	

anderen	samen	te	

werken,	is	sterk	

afhankelijk	van	anderen	

en	neemt	weinig	

initiatief	in	professionele	

relaties.	Voor	klinische	

stages	komt	daar	nog	bij	

dat	de	student	niet	in	

staat	lijkt	op	

beginnersniveau	een	

professionele	relatie	

De	student	demonstreert	

een	zekere	mate	van	

onafhankelijkheid	in	de	

samenwerking	en	neemt	

(soms)	initiatieven.	Voor	

klinische	stages	komt	daar	

nog	bij	dat	de	student	in	

staat	lijkt	op	

beginnersniveau	een	

professionele	relatie	met	

cliënten	of	patiënten	te	

leggen	en	deze	relatie	op	

een	procesmatige	manier	

De	student	toont	veel	

initiatief	in	professionele	

relaties	en	is	een	prettige	

college	om	mee	samen	te	

werken.	Voor	klinische	

stages	komt	daar	nog	bij	dat	

de	student	zeer	wel	in	staat	

lijkt	op	beginnersniveau	een	

professionele	relatie	met	

cliënten	of	patiënten	te	

leggen,	bv.	door	de	

vaardigheid	systematisch	

interventies	te	doen	die	de	
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met	cliënten	of	

patiënten	te	leggen.	

te	beschouwen.	 communicatie	in	

professionele	relaties	te	

verbeteren.	

D	 Professionele	
vaardigheden	
Het	vermogen	op	

een	professionele	

manier	te	

communiceren,	

zowel	mondeling	

als	schriftelijk,	

structuur	aan	te	

kunnen	brengen	

in	het	werk	en	op	

een	

gewetensvolle	

manier	te	werken.		

De	student	heeft	zwakke	

communicatievaardighe

den,	structureert	het	

werk	onvoldoende	en	

kan	achteloos	of		

onbetrouwbaar	

overkomen.		

De	student	communiceert	

doorgaans	op	een	

professionele	manier.	

Meestal	is	de	student	in	

staat	het	werk	op	een	

adequate	wijze	te	

structureren.	De	student	is	

betrouwbaar	met	

betrekking	tot	de	taken	die	

aan	hem	of	haar	zijn	

toevertrouwd.	

De	student	laat	excellente	

communicatieve	

vaardigheden	zien	en	

handelt	professioneel	op	dit	

vlak.	In	de	structurering	van	

het	werk	toont	de	student	

proactiviteit	en	inzicht.	De	

student	is	gewetensvol	in	de	

uitvoering	van	taken	die	

hem	of	haar	zijn	

toevertrouwd	en	in	de	

organisatie	vertrouwt	men	

erop	dat	die	taken	goed	

zullen	worden	vervuld.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Praktijkcijfer	voor	het	leerproces:	__	

[â	transporteer	naar	eindbeoordeling]	

	 BEOORDELING	

VAN	HET	

STAGEVERSLAG	(I-

IV)	

Geef	met	een	X	aan	op	welk	niveau	de	student	functioneert	(0,	1	of	2).	Grijs	gekleurde	

gebieden	hoeven	niet	te	worden	ingevuld	door	de	desbetreffende	persoon.	 Stagebe-

geleider	

(SB)	

Stagedo-

cent	(SD)	

Tweede	

beoorde-

laar	

stagever-

slag	(2B)	

Rationale	

I	 Autonomie	m.b.t.	
het	schrijven	van	
het	stageverslag	
De	mate	waarin	

de	student	het	

verslag	zelfstandig	

schrijft	dan	wel	

afhankelijk	is	van	

feedback	en	

aansturing	door	

de	stagedocent	

De	student	is	niet	in	

staat	om	op	eigen	kracht	

een	goed	gestructureerd	

en	leesbaar	stageverslag	

te	produceren.	De	

student	is	daarbij	vooral	

afhankelijk	geweest	van	

de	feedback	van	

anderen	op	het	verslag.	

De	student	schreef	relatief	

onafhankelijk	een	goed	

gestructureerd	en	leesbare	

conceptversie	van	het	

stageverslag.	Bij	de	

definitieve	versie	heeft	de	

student	goed	geprofiteerd	

van	de	feedback	van	de	

stagedocent.	Het	verslag	is	

mogelijk	hier	en	daar	wat	

gedetailleerd	en	daarmee	

wat	te	weinig	

gestructureerd.	

De	student	schreef	vrijwel	

geheel	zelfstandig	een	

definitief	stageverslag	dat	

goed	gestructureerd,	

leesbaar	en	kernachtig	is.	Er	

staan	vrijwel	geen	spellings-	

of	grammaticafouten	in	het	

verslag.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SD:	

II	 Academische	
onderbouwing	
De	mate	waarin	

de	tekst	is	

onderbouwd	met	

passende	

academische	

referenties	en	de	

De	student	is	nauwelijks	

of	niet	in	staat	theorie	

en	praktijk	met	elkaar	te	

integreren,	zoals	onder	

andere	blijkt	uit	de	

uitwerking	van	de	stage-

opdracht.	De	stage-

opdracht	is	onvoldoende	

De	student	is	voldoende	in	

staat	een	integratie	van	

theorie	en	praktijk	tot	

stand	te	brengen,	wat	

onder	andere	blijkt	uit	de	

uitwerking	van	de	stage-

opdracht,	die	een	bijdrage	

levert	aan	de	academische	

De	student	laat	zien	op	een	

hoog	academisch	niveau	te	

kunnen	werken,	zoals	onder	

andere	blijkt	uit	de	

uitwerking	van	de	stage-

opdracht,	die	laat	zien	dat	

de	student	de	relatie	tussen	

theorie	en	praktijk	goed	heft	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SD:	

2B:	
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kwaliteit	van	de	

uitwerking	van	de	

stage-opdracht.		

uitgewerkt	en	levert	niet	

of	nauwelijks	een	

bijdrage	aan	de	

academische	

ontwikkeling	van	de	

student	of	aan	een	

vermeerdering	van	

kennis	voor	de	stage-

organisatie.	De	

referentielijst	bevat	

minder	dan	20	

referenties	van	

wisselende	of	lage	

kwaliteit,	die	niet	altijd	

volgens	APA	normen	

zijn.	Tekstreferenties	zijn	

niet	altijd	passend	en	er	

wordt	vaak	uit	dezelfde	

bronnen	geciteerd.	

ontwikkeling	van	de	

student	of	aan	een	

vermeerdering	van	kennis	

voor	de	stage-organisatie.	

De	referentielijst	omvat	20	

of	meer	referenties	van	

gemiddelde	kwaliteit	

volgens	APA	normen,	met	

een	variatie	tussen	

handboeken	en	empirische	

literatuur.		

	

begrepen.	Bovendien	levert	

de	stage-opdracht	een	

belangrijke	bijdrage	aan	het	

leerproces	van	student	en	

stage-organisatie.	De	

tekstreferenties	zijn	

passend	en	laten	zien	dat	de	

student	zich	goed	verdiept	

heeft	in	state	of	the	art	
theoretische	en	empirische	

literatuur.	De	literatuurlijst	

laat	25	of	meer	referenties	

zien	van	goede	kwaliteit	en	

met	een	variatie	in	

theoretische	en	empirische	

literatuur.	Bovendien	

demonstreert	de	student	

een	uitstekend	begrip	van	

goed	onderbouwde	

argumenten,	beslissingen	en	

beschrijvingen.		

III	 Schrijfstijl		
De	mate	waarin	

verzorgde	en	

heldere	taal	en	

lay-out	is	

gebezigd.	

De	titelpagina	voldoet	

niet	aan	de	vereisten	uit	

de	stagehandleiding.	

Taal	en	structurering	van	

het	verslag	laten	

ernstige	tekortkomingen	

zien.	Het	rapport	oogt	

rommelig	en	

opsommend,	zonder	dat	

de	lezer	hulp	wordt	

geboden	bij	het	

begrijpen	van	de	tekst.	

Er	is	veel	feedback	voor	

nodig	om	het	verslag	tot	

een	leesbaar	stuk	te	

maken.	Het	verslag	is	

ofwel	te	kort	omdat	er	

informatie	ontbreekt,	

ofwel	te	lang	(>	15.000	

woorden).	

De	titelpagina	voldoet	aan	

de	vereisten	in	de	

stagehandleiding.	

Taalgebruik	en	

structurering	van	het	

verslag	zijn	van	voldoende	

helderheid.	Het	verslag	is	

coherent	maar	hier	en	daar	

met	teveel	woorden.	Er	is	

niet	veel	feedback	nodig	

om	het	verslag	leesbaar	te	

maken.	Het	verslag	blijft	

onder	de	15.000	woorden.	

De	titelpagina	voldoet	aan	

de	vereisten	in	de	

stagehandleiding.	

Taalgebruik	en	structurering	

van	het	verslag	zijn	niet	

allen	helder	maar	ook	to	the	
point,	resulterend	in	een	
passende	

informatiedichtheid	en	

leesbaarheid.	Het	verslag	is	

coherent	en	een	plezier	om	

te	lezen,	zonder	aan	

diepgang	te	verliezen.	Er	is	

weinig	tot	geen	feedback	

nodig	om	het	verslag	

leesbaar	te	maken.	Het	

verslag	blijft	onder	de	

15.000	woorden,	maar	dat	

kan	zelfs	een	stuk	minder	

zijn	vanwege	de	

kernachtigheid	ervan.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SD:	

2B:	
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IV	 Beoordeling,	per	
hoofdstuk	

Geef	met	een	X	aan	op	welk	niveau	de	student	functioneert	(0,	1	of	2).	Grijs	gekleurde	

gebieden	hoeven	niet	te	worden	ingevuld	door	de	desbetreffende	persoon.	

Stagebe-

geleider	

Stage-

docent	

Tweede	

beoorde-

laar	

Rationale	

1	 Beschrijving	
stage-instelling		
Onafhankelijke,	

adequate	en	

relevante	

beschrijving	van	

de	stage-instelling	

en	de	

professionele	

processen	die	

daar	plaatsvinden,	

inclusief	de	

relaties	met	

andere	

onderdelen	of	de	

buitenwereld.	

	

De	beschrijving	van	de	

stage-organisatie	is	

summier	of	opsommend	

en	maakt	een	

overgeschreven	indruk.	

De	structuur	van	het	

hoofdstuk	kan	onhelder	

zijn.		
Voor	klinische	stages:	
het	blijft	onduidelijk	of	
de	student	een	juist	
begrip	heeft	van	de	in-	
en	uitstroom	van	de	
cliënten	of	patiënten.	

De	stage-organisatie	en	de	

professionele	processen	

daarbinnen	en	daarbuiten	

worden	adequaat	

beschreven	met	een	

voldoende	mate	van	

structurering.	De	meest	

relevante	informatie	is	

weergegeven.		

Voor	klinische	stages:	de	
student	heeft	de	in-	en	
uitstroom	van	de	cliënten	
of	patiënten	goed	begrepen	
en	geeft	deze	helder	weer.		

Dezelfde	kwalificaties	als	bij	

niveau	1.	Daarnaast	laat	de	

student	zien	dat	hij	of	zij	de	

stage-instelling	goed	heeft	

bestudeerd	en	aanvullende	

inzichten	heeft	verworven	

door	extra	analyse,	bv.	zoals	

gedemonstreerd	wordt	door	

tabellen	en	figuren.	Voor	
klinische	stages:	de	student	
schrijft	een	kernachtige	en	
verdiepende	beschrijving	
van	cliënt-	of	
patiëntstromen.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SD:	

2B:	

2	 Leerdoelen	en	de	
stage-opdracht	
Een	adequate	

beschrijving	van	

de	leerdoelen	en	

de	stage-opdracht	

De	leerdoelen	zijn	

globaal	(en	niet	volgens	

SMART)	beschreven	en		

betreffen	vooral	

gedragingen	en	

vaardigheden.	Ze	

kunnen	ook	simpel	zijn,	

te	gemakkelijk	of	juist	te	

moeilijk	te	behalen.	Ook	

de	variatie	in	leerdoelen	

kan	beperkt	zijn.	De	

stage-opdracht	is	niet	

duidelijk	omschreven	en	

laat	geen	duidelijke	

relatie	tussen	theorie	en	

praktijk	zien.		

De	(gevarieerde)	

leerdoelen	zijn	adequaat	

beschreven,	bv.	doordat	ze	

vooral	verwijzen	naar	

(hogere)	cognitieve	

functies,	hier	en	daar	naar	

gedragingen	en	

vaardigheden.	Ze	zijn	

geformuleerd	volgens	

SMART	principes.	Ze	zijn	

coherent	beschreven.	De	

stage-opdracht	is	

substantieel	en	haalbaar	en	

laat	een	duidelijke	relatie	

tussen	theorie	en	praktijk	

zien.		

De	leerdoelen	zijn	

beschreven	zoals	bij	het	

vorige	niveau.	Ze	zijn	

coherent	en	kernachtig	

beschreven.	De	variatie	in	

leerdoelen	laat	zien	dat	de	

student	zich	krachtig	wil	

ontwikkelen	op	

verschillende	vlakken,	zowel	

academisch,	persoonlijk	als	

professioneel.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SD:	

2B:	
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3	 Stage-activiteiten	
Een	professionele,	

heldere	en	goed	

gestructureerde	

beschrijving	van	

de	stage-

activiteiten,	

inclusief	de	

uitkomsten	van	

de	stage-

opdracht.	

For	clinical	
internships:	it	is	
clear	that	the	
student	has	
actively	
participated	in	
client	contact.	

De	stage-activiteiten	zijn	

onvoldoende	

beschreven,	bv.	doordat	

ze	qua	hoeveelheid	en	

kwaliteit	achterblijven.	

Ook	kan	een	

systematische	

benadering	ontbreken	

en	kan	de	structuur	

zwak	zijn.	Er	wordt	vaak	

geen	link	gelegd	met	de	

leerdoelen	uit	hoofdstuk	

2.	De	uitkomsten	van	de	

stage-opdracht	zijn	zwak	

uitgewerkt.	

De	stage-activiteiten	zijn	

volledig	beschreven	en	

laten	zien	dat	de	student	

optimaal	heeft	geprofiteerd	

van	de	mogelijkheden	in	de	

instelling	om	te	leren.	De	

activiteiten	zijn	in	verband	

gebracht	met	de	leerdoelen	

in	hoofdstuk	2.	De	

uitkomsten	van	de	stage-

opdracht	zijn	helder	

uitgewerkt	en	laten	zien	

dat	deze	een	bijdrage	

leveren	aan	de	

professionele	ontwikkeling	

van	de	student	en	aan	

kennisvermeerdering	in	de	

instelling.	

De	stage-activiteiten	zijn	

volledig	en	kernachtig	

beschreven.	Er	zit	

systematiek	en	structuur	in,	

bv.	door	het	gebruik	van	

tabellen.	De	beschrijvingen	

laten	zien	dat	de	student	

maximaal	gebruik	heeft	

gemaakt	van	de	

mogelijkheden	in	de	

instellingen	om	te	leren.	De	

stage-opdracht	is	van	hoge	

academische	kwaliteit	en	de	

uitkomsten	ervan	lijken	een	

substantiële	bijdrage	te	

leveren	aan	zowel	de	

professionele	ontwikkeling	

van	de	student	als	aan	

kennisvermeerdering	in	de	

instelling.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 AS:	

SA:	

4	 Casuïstiek	(alleen	
voor	de	Clinical	
Psychology	track)	
Er	worden	drie	

casus	

gepresenteerd,	

die	gevarieerd	en	

systematisch	

worden	

beschreven.	De	

casuïstiek	is	

gerelateerd	aam	

de	leerdoelen.		

De	casuïstiek	is	

onvoldoende	gevarieerd	

of	gestructureerd	en	

volgt	niet	de	gewenste	

structuur	van	concrete	

feitelijke	beschrijvingen,	

gevolgd	door	

interpretaties	met	

academische	

onderbouwing.	Er	is	

nauwelijks	tot	geen	

relatie	met	de	

leerdoelen.		

De	casuïstiek	is	voldoende	

gevarieerd	en	

gestructureerd	en	volgt	de	

gewenste	structuur	van	

concrete	feitelijke	

beschrijvingen,	gevolgd	

door	interpretaties	met	

academische	

onderbouwing.	Er	is	een	

duidelijke	relatie	met	de	

leerdoelen.	

Als	bij	het	vorige	niveau,	zij	

het	dat	er	kernachtig	is	

geschreven	zonder	

informatieverlies.	De	

student	laat	verder	zien	de	

casus	met	diepgang	te	

hebben	bestudeerd,	gebruik	

makend	van	de	

wetenschappelijke	

literatuur.	De	student	laat	

hiermee	de	vaardigheid	zien	

om	eenvoudige	

beschrijvingen	te	

overstijgen.	Door	dit	alles	

wordt	de	structuur	van	het	

hoofdstuk	niet	aangetast.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SD:	

2B:	

Bij-

la-

gen	

De	bijlagen	zijn	

complete	en	laten	

de	(reflecties	op)	

het	leerproces	

van	de	student	

zien.		

Bijlagen	ontbreken	of	

zijn	onvoldoende	

omschreven.		

Bijlagen	zijn	aanwezig	en	

voldoende	omschreven.		

Als	bij	het	vorige	niveau.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 De	stagebegeleider	heft	het	leerproces	al	beoordeeld	

onder	A-D.		
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	 EINDBEOORDELING	 (in	deze	kolommen	hoeft	niets	

ingevuld	te	worden)	

Becijfering		

Versl

ag	

Het	stageverslag	kan	niet	met	een	voldoende	worden	beoordeeld	wanneer	het	in	een	van	de	categorieën	met	

een	0	(onvoldoende)	is	beoordeeld.	In	dat	geval	is	het	stageverslag	onvoldoende	en	krijgt	de	student	de	

gelegenheid	tot	een	aanvullende	opdracht	voor	het	stageverslag.	Omdat	de	student	afhankelijk	is	gebleken	

van	feedback	van	anderen	kan	de	aanvullende	opdracht	geen	hoger	cijfer	krijgen	dan	een	6.	Een	cijfer	tussen	

de	5,5	en	7,5	wordt	gegeven	als	er	bij	alle	categorieën	sprake	is	van	een	cijfer	1	(voldoende).	Een	cijfer	van	8	

of	hoger	kan	alleen	worden	gegeven	als	de	student	in	alle	categorieën	op	niveau	2	is	beoordeeld.	Een	cijfer	9	

of	10	kan	alleen	in	uitzonderlijke	gevallen	worden	toegekend,	met	de	expliciete	toestemming	van	de	

stagecoördinator.	De	tweede	beoordelaar	voert	een	collegiale	toetsing	uit	en	beoordeelt	of	er	sprake	is	

geweest	van	een	valide	en	evenwichtige	beoordeling.	Wanneer	de	tweede	beoordelaar	op	hetzelfde	cijfer	

uitkomt	als	de	stagedocent,	of	een	half	punt	hoger	of	lager,	beslist	de	stagedocent	over	het	cijfer.	Bij	een	of	

meer	punten	verschil	tussen	stagedocent	en	tweede	beoordelaar	overleggen	zij	hoe	dit	verschil	te	

overbruggen.	Als	ze	niet	tot	overeenstemming	komen,	neemt	de	stagecoördinator	de	beslissing	over	het	cijfer	

voor	het	stageverslag.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 STAGEVERSLAG	

Cijfer	stagedocent	(SD):	__	

Cijfer	tweede	beoordelaar	(2B):	__		

Bij	een	punt	verschil	of	meer,	beschrijf	hieronder	of	en	

hoe	tot	overeenstemming	is	gekomen:	

	

Eindcijfer	stageverslag:		__	

Leer-

pro-

ces	

Het	eindcijfer	voor	het	leerproces	moet	5,5	of	hoger	zijn.	Als	het	5	of	lager	is,	wordt	het	stageverslag	niet	

beoordeeld	en	is	de	stage	onvoldoende.	Het	cijfer	voor	het	leerproces	is	dan	het	eindcijfer.	Deze	procedure	

kan	alleen	worden	gevolgd	als	de	student	tijdig	(bij	de	tussentijdse	evaluatie)	e	horen	heeft	gekregen	dat	het	

leerproces	met	een	onvoldoende	eindcijfer	zou	kunnen	worden	beoordeeld	en	dat	de	student	in	staat	is	

gesteld	om	zichzelf	te	verbeteren.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 LEERPROCES	

Praktijkcijfer	stagebegeleider:	__	

	

Eind-

cijfer	

Het	eindcijfer	voor	de	stage	komt	tot	stand	door	een	vergelijking	van	het	eindcijfer	voor	het	stageverslag	en	

het	praktijkcijfer.	Is	het	praktijkcijfer	een	halve	punt	of	hoger	dan	het	eindcijfer	voor	het	stageverslag,	dan	

wordt	het	eindcijfer	voor	het	stageverslag	met	een	halve	punt	verhoogd.	Dit	wordt	dan	het	eindcijfer.	Als	het	

praktijkcijfer	een	halve	punt	of	lager	is	dan	het	eindcijfer	voor	het	stageverslag,	dan	wordt	het	eindcijfer	voor	

het	stageverslag	met	een	half	punt	verlaagd.	Dit	wordt	dan	het	eindcijfer.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 EINDCIJFER	STAGE	__	

	


