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PDCA+ 

Curriculumonderdeel: Intra- en extramurale stage 

Jaargang: 2017-2018 

 

Deel I: Evaluatiebijeenkomst  Bijzonderheden tijdens evaluatiebijeenkomst 

Datum: 21-02-2018    

Coördinator(en): P. de Maaijer (verslag)  

Docenten: -  

Studenten JvT/SR: 5 studenten namens de JVT, 1 student namens de SR  

Hoofd Bachelor: G. Linthorst  

OC: R. Wilders   

Onderwijssupport: H. Lont, N. Daniels, L. van der Loon, Y. Graafsma (verslag)  

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

 

 
Dit jaar hebben meer studenten een buitenlandstage gelopen (63) en hebben voor 
het eerst studenten Observatiestage gelopen bij huisartsenpraktijken. 
 
Vraag 3.7 op het evaluatieformulier Zorgstage binnenland scoort onverwacht 
negatief. Mogelijk is dit een meetfout, veroorzaakt door de vraagstelling. 
 

 

 

Belangrijkste best practices 

1 Alle studenten hebben een Observatiestage en een Zorgstage gevolgd; de stages zijn over het algemeen als interessant en leerzaam ervaren. 

2 De studenten zijn beter geïnformeerd aan de stage begonnen (nieuw was een 2e informatie bijeenkomst enkele weken voor de start van de stage) 

3 De studenten die bij het Antoni  van Leeuwenhoek ziekenhuis stage wilden lopen hebben een voorgesprek en -selectie ondergaan, hierdoor wisten 
de studenten beter wat zij konden verwachten en ook was de studenttevredenheid hoog. 

4 De Observatiestage is beter geëvalueerd dan vorig jaar: De informatievoorziening was verbeterd en bij Heelkunde waren minder stageplaatsen. 

5 De studenten die in het buitenland stage hebben gelopen, hebben het individuele reflectiegesprek met de coördinator erg gewaardeerd. 
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 Blok/lijn specifieke verbeteracties [SMART] 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 Een deel van de studenten was onvoldoende 
op de hoogte van stage- en leerdoelen, 
voorbereidende e-learnings, 
zelfstudieopdrachten en 
beoordelingsformulieren. 

a.  informatie tijdens de 2 informatie bijeenkomsten 
specifieker benoemen: 
1. de informatie uitbreiden met ervaringen en  
verwachtingen m.n. van verpleeg- en 
verzorgingshuizen 
2. het proactief leren en initiatief nemen door  
studenten  explicieter benoemen in 
informatiebijeenkomsten 
3.  de normen  van welke leeractiviteiten afgerond 
moeten zijn bij de start van de stages duidelijker 
communiceren 

b.    het overzicht “wat waar wanneer” checken en  
        meer ‘to the point’ beschrijven 
c. de normen  van welke leeractiviteiten afgerond  

 moeten zijn bij de start van de stages meer 
controleren en handhaven  

Coördinator 2 

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

a. De informatiebijeenkomst voor werkbegeleiders 
weer organiseren en breder onder de aandacht 
van de stageverlenende afdelingen te brengen 

b. De studenten instrueren de informatie over de 
stage zelf goed te communiceren (elevator pitch, 
beoordelingsformulier met leerdoelen en normen) 

c. De informatie over de stage en beoordelingen ook 
via kennisclips beschikbaar stellen 

Coördinator 2 

3 Een klein aantal stageafdelingen (m.n. 
verpleeg- en verzorgingshuizen) bleek door 
personeelsgebrek en/of gebrek aan informatie 

a. De coördinator gaat in gesprek met de 
opleidingsmanager en praktijkopleiders van twee 
instellingen. Indien deze niet concreet kunnen 

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) 

niet de kwaliteit stage te kunnen bieden die 
we nodig hebben. 

aangeven verbeteringen te kunnen aanbrengen 
en de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden dan 
worden deze instellingen niet meer als stageplaats 
aangeboden. 

4 De studenten die bij het Antoni  van 
Leeuwenhoek ziekenhuis stage wilden lopen 
hebben een voorgesprek en -selectie 
ondergaan, hierdoor wisten de studenten 
beter wat zij konden verwachten en ook was 
de studenttevredenheid hoog.  

De voorgesprek- en -selectieprocedure  wordt 
uitgebreid naar andere “zware” (m.n. oncologische) 
afdelingen. 

Coördinator 2 

5 De kwaliteit van de werkbegeleiding in de 
ziekenhuizen is Suriname en Bonaire was niet 
goed inzichtelijk. De coördinator heeft een 
werkbezoek aan Suriname en Bonaire 
gebracht en heeft de ziekenhuizen bezocht 
waarbij een indruk is verkregen van de 
begeleiding en kwaliteit van de stages. 
De studenten zien de stage in het buitenland 
als een belangrijke ervaring, maar beoordelen 
de kwaliteit als wisselend en voelen zich niet 
altijd goed voorbereid op de cultuurverschillen 
met Nederland. 

a. De stages in het ziekenhuis in Bonaire worden niet 
voortgezet worden i.v.m. het niet tot goede 
afspraken kunnen komen met het ziekenhuis.  

b. De kwaliteit van de begeleiding in de ziekenhuizen 
in Suriname is wisselend. Het werkbezoek heeft 
veel informatie opgeleverd waarmee de 
studenten beter voorbereid op stage kunnen 
gaan. De informatie aan de Suriname studenten is 
aangepast. 

c. Op enkele afdelingen in Surinaamse ziekenhuizen 
worden geen studenten meer geplaatst. 

Coördinator 4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ONDERWIJS INHOUDELIJK 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De studenten en de coördinator vinden de 
normen voor Professioneel Gedrag nog niet 
helder geformuleerd 

a. Overleg met de coördinator van de leerlijn 
Professionele Ontwikkeling met als doel het 
verhelderen van de normen v oor Professioneel 
Gedrag 

Coördinator i.s.m. 
coördinator Professionele 
ontwikkeling 
 

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) 

 

b. Zo nodig aanpassen zelfstudie-opdracht 
Professioneel Gedrag 

Coördinator i.s.m. 
coördinator Professionele 
ontwikkeling 

2 

2 Het practicum is als pilot door ervaren 
verpleegkundigen samen met HBOV-
studenten gegeven, dit is erg goed 
geëvalueerd, zowel  voor het practicum, als 
voor de HBOV-studenten, als voor het IPE. 

Er wordt overlegd met de coördinator van de HVA 
HBOV en de opleidingscoördinatoren AMC en 
verpleegkundig bestuurders AMC  of niet meer 
practica zo georganiseerd kunnen worden.  

Coördinator i.s.m. 
coördinator van de HVA 
HBOV en de 
opleidingscoördinatoren 
AMC 

2 

3 Studenten en werkbegeleiders vinden de 
leerdoelen niet helder, specifiek over ADL. 

Overleggen met hoofd Bachelor voor het bijstellen 
van de leerdoelen. 

Coördinator i.s.m. hoofd 
Bachelor 

2 

4     

5  
 

   

 Blok/lijn overschrijdende verbeteracties [SMART]  - ORGANISATORISCH / PRAKTISCH 

# Constatering Voorgestelde verbeteractie Initiatief en uitvoering 
[actor] 

Prio*/Deadline 

1 De informatie over welke studenten (m.n. 
studenten die stoppen of recidiveren )  
studeren is in het Grade Centre is niet up to 
date 

Overleg met coördinator Onderwijsadministratie of 
hierin verbeteringen mogelijk zijn. 

Coördinator ism. 
Coördinator onderwijs 
administratie 

2 

2 De informatie die door de leerlijnen 
Professionele Ontwikkeling en Academische 
Vorming worden aangeleverd voor de 
studiewijzer is laat beschikbaar. 

Overleg met de coördinatoren van de leerlijnen AV en 
PO en afspraken maken over deadline inleveren 
materialen. 

Coördinator ism. 
Coördinatoren AV en PO 

2 

3 Het rooster van de Dubbele bachelor 
studenten is niet goed afgestemd met de 
activiteiten van de Intra- en Extramurale stage. 

Overleg met de coördinator van de Dubbele Bachelor 
om dit af te stemmen. 

Coördinator ism. 
Coördinator Dubbele 
Bachelor 

2 

4 Vraag 3.7 op het evaluatieformulier Zorgstage Vraagstelling op evaluatieformulier herzien. Coördinator i.o.m. 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) 

 

binnenland scoort onverwacht negatief. 
Mogelijk is dit een meetfout, veroorzaakt door 
de vraagstelling. 
 

onderwijssupport 

Concept terugkoppeling tekst Blackboard studenten 

Beste studenten, 
Namens de docenten, begeleiders en mijzelf bedankt voor de feedback. Deze informatie is onmisbaar en waardevol om het onderwijs van de Intra- en 
extramurale stage (IEMS) voor de studenten van volgend jaar te verbeteren. 
In de bovengenoemde constateringen komen de belangrijkste verbeterpunten naar voren, dit zijn: 
1. de informatievoorziening aan studenten wordt verbeterd, niet alleen de inhoudelijke punten wat studenten tijdens een stage kunnen verwachten, 

maar ook een duidelijker overzicht van ‘wat waar wanneer’ ingeleverd moet worden; 
2. de informatievoorziening aan de vele verschillende werkbegeleiders uit de 72 verschillende organisaties blijft een aandachtspunt; 

De informatiebijeenkomst zal uitgebreider worden bekendgemaakt en als aanvulling op de informatie zullen kennisclips worden opgenomen, waarin de 
IEMS wordt toegelicht; 

3. bij een klein aantal stageafdelingen in Nederland en Suriname, die niet de kwaliteit van begeleiding boden die we allemaal willen, zal het gesprek 
worden aangegaan over de kwaliteit. Mocht dit onvoldoende verbeteringen lijken op te gaan leveren, dan zullen deze afdelingen niet meer als 
stageplaats worden aangeboden; 

4. de informatie aan de studenten die in Suriname stage willen lopen, zal worden verbeterd, zodat de verwachtingen van deze stages reëler geschetst  
worden. Hierbij worden ook de ervaringen van de studenten van afgelopen jaar meegenomen; 

5. de voorgesprekken en selectie zoals voor het AvL was georganiseerd zullen voor de “zwaardere, lees oncologische” afdelingen worden ingevoerd; 
6. de normen voor professioneel gedrag zullen met de coördinator van de leerlijn Professionele Ontwikkeling worden besproken; 
7. de leerdoelen van de IEMS blijken zowel bij de studenten als begeleiders vragen op te roepen, de formulering zal i.o.m. het hoofd Bachelor worden 

bijgesteld. 
Paul de Maaijer 
Coördinator Intra- en extramurale stage 


