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PDCA+ 
Curriculumonderdeel: Intra- en extramurale stage 
Jaargang: 2016-2017 
Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 
Datum: 13-4-2017  Tobias Boerboom zal nagaan of de stage in het handboek JCI 

moet worden opgenomen. Coördinator(en): Paul de Maaijer (verslag)  
Docenten: Iris Woerdeman, Loes Nan, Marga Overwijk, Lucia 

Steen, Marjolein Lakeveld, Annemarie Smit 
 

Studenten JvT/SR: 3 leden JVT-1, commissaris onderwijs MFAS  
Hoofd Bachelor: Gabor Linthorst  
OC: Jelmer van Lieshout  
Onderwijssupport: Csilla Buksa, Yvonne Lunes (aanvulling verslag o.b.v. 

bijeenkomst), Tobias Boerboom, Ulla Remer, Eileen 
Leenes, Nancy Daniels 

 

Verloop evaluatie 
Zijn er nog zaken die de evaluatie hebben beïnvloed en die meegenomen moeten 
worden in dit gesprek? 

 

 
De intra- en extramurale stage is in deze organisatievorm voor de 1e keer 
georganiseerd. 

 

Belangrijkste best practices 
1 Alle studenten hebben een intra- of extramurale praktijkstage en een zorgstage gevolgd. De stages zijn over het algemeen als leuk en leerzaam 

ervaren. 
2 Alle studenten hebben kennisgemaakt met hun toekomstig vak en hebben gereflecteerd op hun studie- en beroepskeuze. 
3 De logistieke organisatie van 730 stages inclusief het voorbereidend- en afsluitend onderwijs is in 2 blokken van 4 weken gerealiseerd. 
4 Alle studenten die: 

a. aangaven problemen voor of tijdens de stage te ondervinden of 
b. door een afdeling zijn opgemerkt waarbij problemen zijn opgetreden of 
c. in het reflectie verslag melding hebben gemaakt van moeite hebben met een bepaalde situatie of 
d. in de reflectiebijeenkomst aan hebben gegeven moeite te hebben met een bepaalde situatie  
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hebben een gesprek gehad met de coördinator en/of zijn attent gemaakt op of zijn doorverwezen naar de studie adviseur. 
Enkelen zijn doorverwezen naar de commissie Professioneel Gedrag. 

 

 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en 

uitvoering 
[actor] 

Prio*/D
eadline 

1 Een deel van de studenten was niet voldoende 
op de hoogte van de stage- en leerdoelen, 
voorbereidende activiteiten, 
zelfstudieopdrachten en 
beoordeling(sformulier).  

a. Informatiebijeenkomst opsplitsen; in 1e week algemene info 
(o.a. algeheel doel en uitleg 2 stages, vaccinaties, VOG,en 
opgave Suriname en voorkeur Oncologie AMC en AvL) 
en een 2e bijeenkomst 1-2 weken voor stage met info over 
praktische zaken, doelen en verwachtingen. 

b. Terminologie stage wijzigen: 
Intra- en extramurale praktijkstage wordt Observatiestage  
(Zorgstage blijft Zorgstage). 

c. Leerdoelen worden opgenomen in beoordelingsformulier. 
d. Het algemene beoordelingsformulier wordt aangepast in deel 

Observatiestage en deel Zorgstage met elk de eigen items. 
e. Er komt een helder overzicht op BB welke opdrachten in welke 

stage gemaakt  moeten worden, wanneer en hoe ingeleverd  
moeten worden. 

f. Aan de A-4 met informatie over de stage toevoegen dat 
begeleiders studenten bij de evaluatie/nabespreking aan het 
einde van de dag moeten betrekken, dan wel dat de begeleiders 
aan het einde van de dag evalueren met de student.  

Coördinator  
 
 
 
 
Coördinator 
 
 
Coördinator 
Coördinator 
 
coördinator 
 
 
coördinator 
 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
2 
 
 
2 

2 Een deel van de begeleiders was niet 
voldoende op de hoogte van de stage- en 
leerdoelen, beoordelingsformulier en wat zij 
van de studenten konden verwachten. 
 
 

a. Informatie vlak voor stage naar coördinatoren sturen met 
verzoek dit door te sturen naar de uitvoerend begeleiders. 

b. De studenten informeren dat niet alle uitvoerend begeleiders 
goed op de hoogte zijn, de studenten  instrueren een “elevator 
pitch” te hebben om hun stagedoel toe te lichten en de 
studenten instrueren om het informatie A-4tje over de stage aan 

coördinator  
 
coördinator  
 
 
 

2 
 
2 
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de begeleider te geven. 
c. Leerdoelen worden opgenomen in beoordelingsformulier. 
d. Het algemene beoordelingsformulier wordt aangepast in deel 

Observatiestage en deel Zorgstage met elk de eigen 
beoordelingsitems. 

e. Informatie bijeenkomst organiseren en bij alle 72 organisaties en 
afdelingen tijdig bekend maken.  

 
coördinator  
coördinator 
 
 
coördinator 

 
1 
1 
 
 
2 
 

3 Kwaliteit van stageafdelingen: 
A. Een klein aantal stage afdelingen (o.a. 

verpleeghuizen) bleek niet de kwaliteit of 
kwantiteit te kunnen bieden, die de 
studenten die de stages lopen, nodig 
hebben. 

B. Mogelijk zijn enkele afdelingen i.v.m. 
zware patiënten-problematiek minder 
geschikt voor 1e jaars Geneeskunde 
stagiaires.  

a. De coördinatoren van alle stage organisaties buiten het AMC 
worden in voorjaar 2017 bezocht en daar worden de 
stagedoelen en verwachtingen in begeleiding toegelicht, 
eventuele incidenten worden besproken. 

b. Het streven is om de stage afdelingen in Suriname in november 
2017 te bezoeken om de stagedoelen en verwachtingen in 
begeleiding toe te lichten en te observeren of de afdelingen de 
gewenste kwaliteit van begeleiding kunnen bieden. 

c. Bij enkele afdelingen wordt de hoeveelheid studenten 
teruggebracht (o.a. Heelkunde AMC). 

d. Constatering B: Studenten die stage willen lopen bij de 
afdelingen Oncologie van het AMC en AvL moeten zich opgeven 
en de coördinator (en de coördinator van het AvL) houdt een 
selecterend voorgesprek.  Daarnaast zullen in verband  hiermee 
studenten en begeleiders geïnstrueerd worden dat bepaalde 
situaties niet geschikt zijn voor studenten, vanwege de impact 
die dit mogelijk (tijdens of na afloop ervan) kan hebben op 
studenten. Begeleiders moeten hier op toezien. Tevens zal aan 
studenten worden meegegeven dat het geen schande is om nee 
te zeggen en dat het zelfs verstandig is zichzelf te beschermen 
tegen blootstelling aan bepaalde situaties, hoe interessant en 
leerzaam deze ook mogen lijken. 

coördinator  
 
 
 
coördinator  
 
 
 
coördinator 
 
coördinator 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
2 

4 Kwaliteit van stage werkbegeleiders: 
Niet alle werkbegeleiders bieden de kwaliteit 
van werkbegeleiding die gewenst is,  

De kwaliteit van de werkbegeleiding verhogen door: 
a. zie punt 2. 
b. Zie punt 3b en 3c. 

 
coördinator  
coördinator  

 
2 
2 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 
prioriteit (is al opgepakt) 

problemen zijn: 
a. Onbekendheid met leerdoelen 1e jaars 

studenten Geneeskunde 
b. deskundigheid begeleiders 
c. onvoldoende tijd hebben om goede 

werkbegeleiding te kunnen bieden 
d. op een enkele afdeling leeft het idee dat 

studenten goedkope arbeidskrachten zijn 

c. De coördinatoren van alle stage organisaties buiten het AMC 
worden in voorjaar 2017 bezocht en daar worden de 
stagedoelen en verwachtingen in begeleiding toegelicht, het 
idee dat studenten ingezet kunnen worden als goedkope 
arbeidskrachten en eventuele incidenten worden besproken. 

d. Informatie bijeenkomst voor de werkbegeleiders organiseren, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de gewenste kwaliteit 
van werkbegeleiding. 

e. Onderzoeken of de kwaliteit van werkbegeleiding gemeten 
wordt of inzichtelijk gemaakt kan worden. 

coördinator 
 
 
 
 
coördinator 
 
 
coördinator 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

5 De drempel voor het hulp vinden na het 
meemaken van een “traumatische of 
negatieve ervaring” is mogelijk te hoog. 
Het hulp vragen bij de coördinator, een 
studieadviseur of bij een reflectiebijeenkomst 
sluit mogelijk niet aan bij de wensen, voorkeur 
of beleving van studenten. Een peer support 
groep is volgens de JVT laagdrempeliger voor 
studenten.  Verder blijkt de vraag of op de 
werkplek geen sprake was intimidatie door 
een aantal studenten verkeerd was 
geïnterpreteerd, waardoor ze ten onrechte 
hadden aangegeven dat er sprake was van 
intimidatie. 

Hulp laagdrempelig aanbieden door: 
a. In studiegids en informatie bijeenkomsten de Vertrouwens 

persoon benoemen. 
b. Het tijdens info bijeenkomsten blijven benoemen van het hulp 

zoeken en melden van “traumatische of negatieve ervaringen”. 
c. Het opzetten van een Peer support groep. Afd. Medische 

Psychologie zal hierbij betrokken worden. 
d. Formulering vraag 3.4 over intimidatie aanpassen. 
 
 

 
Coördinator 
 
Coördinator 
 
Coördinator  i.s.m. 
directeur Epicurus, 
Studentenraad en 
afd. Medische 
Psychologie 

 
1 
 
2 
 
2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 
# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en 

uitvoering 
[actor] 

Prio*/D
eadline 

1 Een aantal studenten vond de zelfstudie a. Evalueren en bijstellen van de zelfstudieopdrachten  Intra- en Coördinator 2 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 
prioriteit (is al opgepakt) 

 

 

opdrachten voor de Intra- en extramurale 
stage, Professionele ontwikkeling en 
Academische Vorming niet interessant cq. 
onvoldoende leerzaam cq. onvoldoende 
aansluiten bij de stage ervaringen. 
 

extramurale stage, Professionele ontwikkeling en Academische 
Vorming. 

b. Afstemmen van de zelfstudieopdrachten  Intra- en extramurale 
stage, Professionele ontwikkeling en Academische Vorming. 

 
 
Coördinatoren 
Intra- en 
extramurale stage, 
Professionele 
ontwikkeling en 
Academische 
Vorming 

 
 
2 

2 De directeur CEBE Onderwijssupport heeft 
aangegeven dat hij studenten Verpleegkunde 
van de HvA wil inzetten bij het voorbereidend 
ADL practicum 
 

Onderzoeken of het inschakelen van studenten Verpleegkunde van 
de HvA bij het voorbereidend ADL practicum mogelijk is. 

Coördinator, i.s.m. 
directeur Epicurus, 
directeur CEBE 
Onderwijssupport, 
HvA 

2 

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

[actor] 
Prio*/Deadline 

1 De reflectie bijeenkomsten worden nu door de 
coördinator en docenten geleid. De mentor 
heeft beperkt zicht op wat tijdens de stages is 
ervaren en geleerd en heeft minder contact 
met de studenten. 

Het mentorenprogramma wordt volgend jaar herzien. 
Onderzoeken of de reflectiebijeenkomsten kunnen 
worden (be)geleid door de mentoren. 

Coördinator i.s.m. 
directeur Epicurus en 
mentoren 

2 

2 Het accent op het aantal intra- en extramurale 
stageplaatsen ligt nu voor het allergrootste 
deel op de intramurale stageplaatsen 
 

Overleg met afd. Huisartsgeneeskunde: 
Een evenwichtiger verdeling van het aantal intra- en 
extramurale stageplaatsen d.m.v. het verwerven van 
meer extramurale stageplaatsen bij de afd. 
Huisartsgeneeskunde. 

Coördinator i.s.m. afd. 
Huisartsgeneeskunde 

2 
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* Prioriteit: 1= Z.s.m/binnen 1 maand, 2= voor volgende soortgelijke situatie (bijv. collegejaar) < binnen 9 maanden>, 3= langere systeem/procedure verandering < langer dan 1 jaar >.  4= geen 
prioriteit (is al opgepakt) 

3 Om de 6 ECTS studiepunten te behalen 
moeten de studenten aan 15 criteria voldoen, 
deze informatie dient door de coördinator uit 
7 verschillende databases worden verzameld 

Onderzoeken of de huidige informatie verzameling en 
verwerking met ICT slimmer en effectiever kan 
worden ingericht. 

Coördinator i.s.m. 
directeur Epicurus en ICTO 

3 

4 Verpleegkundigen vinden dat het lesmateriaal 
te wensen overlaat. 

Dit heeft de aandacht. Onderwijssupport 4 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 
Beste studenten, 
 
Namens mijzelf, de docenten en begeleiders van de intra- en extramurale stages bedankt voor de feedback. Veel van de gemaakte opmerkingen zijn 
herkenbaar en zullen we gebruiken om de intra- en extramurale stage voor het komend academiejaar aan te passen en te verbeteren. 
Onderstaand een selectie van de belangrijkste punten die we hebben geconstateerd, waarbij ik per item aangeef hoe we de gemaakte feedback gaan 
implementeren. 
Om met het positieve te beginnen: goed om te horen dat jullie de stages als leuk en leerzaam hebben ervaren. 
Uit de feedback kwam dat een deel van jullie onvoldoende op de hoogte was van de stage- en leerdoelen, voorbereidende activiteiten en 
zelfstudieopdrachten. Dit wordt verbeterd door niet alleen in week 1 een algemene informatie bijeenkomst te houden, maar ook 2 weken voor de stage de 
genoemde punten in een hoorcollege, waarbij vragen gesteld kunnen worden, te behandelen. Tevens wordt het beoordelingsformulier herzien, en 
specifiek gemaakt voor de Observatiestage (nieuwe naam voor de stage waarin je met een arts of verloskundige meeloopt) en voor de Zorgstage. Ook 
worden de leerdoelen aan het beoordelingsformulier toegevoegd. De verwachting is dat de beoordeling en het invullen van het formulier hierdoor beter 
zal verlopen. 
Ook zullen we de informatievoorziening aan de begeleiders verbeteren, waardoor deze beter op de hoogte zullen zijn van de uitgangspunten en leerdoelen 
van de intra- en extramurale stage.  
We hebben geconstateerd dat een klein aantal stage afdelingen niet de kwaliteit of kwantiteit te kunnen bieden die we voor jullie stage noodzakelijk 
achten. Ik zal in gesprek gaan met de afdelingen waar zich problemen hebben voorgedaan en hier goede afspraken maken. Daarnaast zullen enkele 
afdelingen (o.a. Heelkunde AMC) minder stagiaires gaan ontvangen.  
Uit de feedback kwam dat de kwaliteit van werkbegeleiding ook verbeterd kan worden, er zal behalve meer informatie via e-mail aan de begeleiders, ook 
een werkbegeleiders bijeenkomst voorafgaand aan de stage worden gehouden. De kwaliteit van de werkbegeleiders zal ook op langere termijn een 
aandachtspunt blijven, ik ben op zoek naar een instrument om de kwaliteit te meten, waarna we aan de stage verlenende instellingen en afdelingen 
voorstellen kunnen doen om deze te verbeteren.  
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Het is de vraag of studenten ook op Oncologische afdelingen, waar de studenten geconfronteerd worden met patiënten problemen, die als ingrijpend 
kunnen worden ervaren, stage moet gaan lopen. Vooralsnog wordt hier wel voor gekozen, maar er wordt aandacht besteed aan de mogelijke problemen. 
We zijn voornemens een voorgesprek te houden waarmee we de studenten beter willen voorbereiden en de studenten, waarvan we inschatten dat het 
niet verstandig is om op deze afdeling stage te lopen, een meer geschiktere stageplaats kunnen aanbieden. We zullen de resultaten blijven evalueren en 
waar nodig bijstellen. 
Uit de feedback kwam ook naar voren dat enkele studenten “traumatische of negatieve ervaringen” hebben opgedaan. Hoewel dit nooit helemaal te 
voorkomen is willen we dit wel proberen en ook tegelijk de nazorg verbeteren. Allereerst willen we, naast de studieadviseur, ook de vertrouwenspersoon 
meer onder de aandacht brengen. Ook willen we bij de info bijeenkomsten meer nadrukkelijk vermelden dat het goed is en een aspect van professionaliteit 
om hulp of ondersteuning te vragen bij een “traumatische of negatieve ervaring”. Tevens zal, met hulp van de afdeling Medische Psychologie een peer 
support groep worden opgezet. Dit zal naar verwachting laagdrempeliger zijn dan via de genoemde functionarissen.  
Uit de feedback kwam ook naar voren dat de zelfstudie opdrachten voor de Intra- en extramurale stage, Professionele ontwikkeling en Academische 
Vorming niet interessant cq. onvoldoende leerzaam cq. onvoldoende aansluiten bij de stage ervaringen. De opdrachten zullen door elk van de leerlijnen en 
mijzelf worden bijgesteld, waarbij bovenstaande punten worden meegenomen. 
Ik wil jullie tot slot bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en feedback. Jullie hebben hard gewerkt en actief meegedaan met het onderwijs en je ingezet 
tijdens de intra- en extramurale stage; bedankt en veel succes met de studie. 
 
Paul de Maaijer 


