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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Verpleeghulpstage 
Jaargang: 15-16 

 

Deel I: Nabespreking  Bijzonderheden tijdens nabespreking 
Datum: 18 Februari 2016  Bij het gesprek zat de coördinator verpleeghulpstage van het 

nieuwe bachelorprogramma.  
 
De studenten willen de volgende punten bespreken: 
-Verslag, in combinatie met aansluiten tot stage  
-Het practicum (ontbreken van emotioneel aspect) 
-Voorbereiden (betreft buitenland) 

Coördinator(en): Maaijer, P.F  
Docenten/ondersteuning: Csilla Buksa  
Studenten JvT/SR: JvT  
Hoofd Bachelor: Etienne Verheijck   
OC: Ellen Vromen   
Onderwijssupport: Tetje Timmermans  
Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
 
 
 

 

 

Belangrijkste best practices 
1 JCI-toets: niet nieuw, wel belangrijk, niet alle studenten hebben dit gedaan, inzicht hierin wordt nog verkregen 
2 Beter gelet op de evaluatie van de stagedoelen, deze moeten ook in de feedback terugkomen. Dit is nu als het goed is gebeurd.  
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief 

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring actie 
[actor en deadline] 

Monitoren effect 
[actor en instrument] 

1 Verzoek van Marlies Schijven 
over Hospitality App te laten 
gebruiken tijdens de stage. 
Studenten die in het AMC stage 
liepen hebben hieraan 
meegewerkt. Dit waren er ong. 
12. De App werd net herzien 
waardoor het enkel de laatste 
twee weken werkte. Dit wordt 
nog geëvalueerd. 

Probleem: oudere patiënten 
hebben nog geen smartphone. 
Maar vanuit patiëntperspectief 
wordt dit wel enorm 
gewaardeerd. Evaluatie volgt, 
eventueel krijgt dit een plek in 
Epicurus. Als de evaluatie goed 
uitpakt krijgt dit ook een plek 
binnen het tweede cohort.  

CO CO 1 
(voor 
Juni) 

Evaluatie 
Juni 15-16 

Evaluatie 
Juni 15-16 

2 De stage bereid je wel praktisch 
voor, maar niet mentaal. Het 
practicum nu is meer gericht op 
vaardigheden. Juist de 
emotionele kant verdient ook 
meer aandacht.  
 
 

Er zijn een aantal 
honoursstudenten die hiernaar 
hebben gekeken. Binnen de 
geriatrie zijn hier een aantal 
bijeenkomsten over geweest. 
Hierna een vragenlijst gemaakt, 
weinig respons, maar wordt nog 
geëvalueerd.  
De JVT heeft dit ook als punt 
gezien. Zij zouden willen 
voorstellen om een patiënt hun 
verhaal te laten vertellen bij een 
practicum te brengen om dit 
bespreekbaar te maken in een 

CO (+JvT) CO (+JvT) 1 
(voor 
Juni) 

Evaluatie  
Juni 15-16 

Evaluatie  
Juni 15-16 
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groep. De studenten bewust 
maken dat dit kan gebeuren kan 
al helpen.  
Ook achteraf is er behoefte aan 
nabespreking.  
De JVT stelt voor om een actief 
forum te starten waarop 
studenten ervaringsverhalen 
kunnen lezen. Voorbeelden van 
onderwerpen zijn 
buitenlandstage, emotionele 
situaties, initiatief nemen. 
Coördinator vindt een plenaire 
bijeenkomst ook een goed idee.  
Het een hoeft het ander niet uit 
te sluiten.  
De coördinator denkt dat een 
combinatie goed haalbaar is. Hij 
zal een plenaire bijeenkomst 
organiseren en de JVT zal een 
aantal verhalen verzamelen zodat 
deze op blackboard geplaatst 
kunnen worden.  
 

3 De verpleeghulpstage in het 
buitenland is heel anders. Hier 
zou aandacht aan besteed 
moeten worden 
 

De coördinator geeft aan dat dit  
niet alleen in het buitenland zo is. 
In Epicurus zal de stage sterk 
veranderen. 2 weken zorg, 2 
weken intramuraal en 1 week 

CO CO 3 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 
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extramuraal. Het wordt dan 
minder eenvoudig om naar het 
buitenland te vertrekken.  
 
De coördinator zal kijken naar het 
behoud van mogelijkheid om de 
stage in het buitenland te volgen. 
Hij erkent hier ook het belang van 
een aparte voorlichting voor deze 
groep studenten.  
 

4 De coördinator vraagt zich af of 
de JCI door de studenten wel 
wordt gezien als een nuttige 
toets.  
 
 

De JVT geeft aan dat sommige 
vragen wat vergaand en 
diepgaand waren. Ze waren 
minder relevant voor de 
studenten die hun 
verpleeghulpstage lopen, meer 
gericht op co-assistenten. Ook 
waren er wellicht wat te veel 
vaktermen waar de studenten 
nog niet mee bekend zijn.  
 

CO CO 3 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 

5 De JVT geeft aan dat het 
stageverslag niet erg goed 
aansluit bij de ervaring van de 
student. Vooral het maximum 
aantal woorden zorgt ervoor 
dat studenten hun ervaringen 
niet goed kunnen uiten.  

De coördinator heeft deze 
beslissing bewust genomen 
omdat de studenten dan 
gedwongen worden om compact 
te formulieren. Meer woorden is 
nakijktechnisch niet te halen. 
In Epicurus wordt ernaar 

CO CO 3 Evaluatiegesprek 
16-17 

Evaluatiegesprek 
16-17 
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Een voorbeeld van een punt wat 
als minder nuttig wordt gezien 
is: wie er op een afdeling werkt. 
De JVT ziet graag dat de 
dubbele vragen geschrapt 
worden.  
 
 

gestreefd om in de laatste week 
van de stage een terugkomdag te 
organiseren met een 
mentorgroep waarbij wordt 
teruggekeken op de stage en 
ervaringen gedeeld kunnen 
worden.  
De coördinator hoort graag welke 
vragen dubbel zijn, maar kan nu 
halverwege het jaar niets 
wijzigen aan de normering.  

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 16-17, 3= langere termijn/bachelor herziening 

 
 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief 

[actor] 
Uitvoering 
[actor] 

Prio* Monitoring actie 
[actor en deadline] 

Monitoren effect 
[actor en instrument] 

1 Voorgaande jaren waren er 
problemen met het uploaden 
van het verslag. De coördinator 
heeft nu veranderd dat er niet 
meer gelijktijdig geüpload en 
gedownload wordt.  

De JVT geeft aan dat er dit jaar 
geen problemen zijn geweest.  

     

* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= Voor aanvang onderwijs 15-16, 3= langere termijn/bachelor herziening 

‘ 
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Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
 
Beste studenten,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


