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Het grootste aantal van de leerlingen stroomt door vanuit een 3de graad B.S.O. of T.S.O. - opleiding.  Sommigen 
deden stage-ervaringen op in de rust- en verzorgingssector of binnen de kinderverzorging.   
Een aantal leerlingen komt over van het hoger verpleegkundig onderwijs of doet zijn jaar over.  Deze groep 
beschikt uiteraard over ziekenhuiservaring.   
Het zijn in ’t algemeen sterk "doe-gericht" ingestelde leerlingen.  Dit dient als basisgegeven gehanteerd te 
worden. 
Het merendeel van de leerlingen heeft evenwel geen ziekenhuiservaring opgedaan in relatie met stage.  Mogelijk 
is er vertrouwdheid of bekendheid vanuit persoonlijke of familiale ervaringen.  
Wij vertrekken evenwel vanuit een concept dat geen voorafgaande ziekenhuisstage vereist. 
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Richting Ziekenhuisverpleegkunde 
 

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar 

Klinisch onderwijs 16 18 20 

 Stage 
 Ziekenhuisverpleegkunde 
 Algemene verpleegkunde 
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Richting psychiatrische verpleegkunde 
 

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar 

Klinisch onderwijs 16 18 20 

 Stage 
 Algemene verpleegkunde 
 Psychiatrische verpleegkunde 
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Klinisch onderwijs wordt omschreven als: 
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• stage; 
• gerichte studiebezoeken; 
• stagevoorbereiding; 
• verslaggeving; 
• stagenabespreking. 
�
De stage is dus een belangrijk onderdeel in de opleiding tot verpleegkundige.  Door het ervaren van levensechte 
situaties kan de leerling immers met de daad meemaken wat het betekent verpleegkundige te worden.�
 
Stage is een onderwijsleersituatie en een leeractiviteit die essentieel didactisch is. 
 
Onderwijsleerprocessen die bij de stage aan bod komen zijn: 
• imiteren; 
• oefenen van vaardigheden; 
• transfer; 
• feedback; 
• reflectie; 
• leren leren. 
Al deze leersituaties komen uitvoerig aan bod in de vakken PAV, Psychologie, Algemene Verpleegkunde (o.a. 
thema Geïntegreerde Vaardigheden) en vormen een uitnodiging tot vakoverschrijdende samenwerking. 
 
 
����&RQFHSW�
 
Het leren is enerzijds afhankelijk van de begeleiding van het leerproces, maar de leerling is zelf ook 
verantwoordelijk voor het slagen van de stage. 
Verantwoordelijkheid nemen uit zich in: 
• een goede voorbereiding; 
• een optimaal benutten van de stagetijd. 
 
Bij de omschrijving van de onderwijsleerprocessen in klinisch onderwijs baseren we ons op het leermodel van 
Kolb. 
Kolb ontwikkelde een model van ervaringsleren waarbij zowel theorie als praktijk een plaats krijgen.  We 
bespreken het hierbij kort omdat in onze opleiding, en zeker voor klinisch onderwijs, de praktijkervaringen van 
studenten centraal staan. 
Ieder van ons ontwikkelt tijdens zijn leven een manier van leren, een manier van zich oriënteren op de wereld.  
Kolb kwam tot de conclusie dat leren zich als een cyclisch proces voltrekt.  Binnen deze cyclus onderscheidt hij 
vier stadia:  
1. concrete ervaringen; 
2. observatie en reflectie; 
3. vorming van abstracte begrippen; 
4. toetsing van begrippen in nieuwe situaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concrete ervaring 
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    Actief         Reflectie 
    experimenteren 
 
 
 

Abstraheren 
Conceptualiseren 

 
 
Een concrete ervaring groeit uit tot een leerervaring op voorwaarde dat: 
 
• de ervaringen besproken wordt; 
• de leerling nadenkt/reflecteert over de ervaringen; 
• de leerling vervolgens zoekt naar veralgemening of generalisatie; 
• de leerling zich voorbereidt op een nieuwe concrete ervaring. 
 
Alzo ontwikkelt zich een nieuwe leercyclus. 
 
We hernemen nu dit schema met termen die meer in ons dagelijks taalgebruik thuishoren: 
 
 
         Stage 
        Praktijk 
        Ervaring 
 
 
 
 
          Voorbereiding        Reflectie   
           op praktijk         Verslaggeving 
             Nabespreking 
 
 
 
 
               Theorie 
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Het begrip stage moet dus ruim geïnterpreteerd worden en bekeken in functie van het opleidings- en 
beroepsprofiel. 
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De opleiding en de stage concentreren zich op taken van de verpleegkundige in acute en in chronische situaties. 
 
Kennen: 
• kennismaking met het beroep/beroepsveld; 
• de betekenis van de verschillende vakken in de opleiding ontdekken en deze kunnen situeren in het geheel; 
• verduidelijken van de beroepsmotivatie. 
 
Kunnen: 
• verpleegtechnische en relationele vaardigheden; 
• toepassen van algemene beroepsvaardigheden. 
 
Zijn: 
• persoonlijkheidsprofiel van de verpleegkundige verduidelijken; 
• aanzet tot en/of vervolmaking met betrekking tot attitudenvorming; 
• stilstaan bij en verwoorden van ervaringen. 
 
 
Doelstellingen gericht op begeleiding en vooruitgang: 
• vormgeving eigen leerproces; 
• eigen verantwoordelijkheid van de leerling met betrekking tot het leren op stage; 
• de leerling is bereid tot het sturen van zijn leerproces door: 

− reflectie op gedrag, ervaringen, beleving; 
− benutten van feedback tot verbeteren van zijn/haar prestaties. 

• evaluatie van stagedoelen en geplande acties; 
• benoemen van aandachtspunten voor resterende stages. 
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Onder klinisch onderwijs verstaan we de stage en de voorbereiding, de verslaggeving en bespreking ervan 
alsook gerichte studiebezoeken. 
Men kan dit organiseren onder vorm van studiebezoeken, voordrachten, kijkstages, oefenstages en oefenlessen 
als voorbereiding op de oefenstage. 
 
Het klinisch onderwijs verloopt onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen. 
 
Het coördineren, het organiseren, het pedagogisch toezicht en de begeleiding van de leerlingen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van een leerkracht: 
• gegradueerde verpleegkundige of vroedvrouw; 
• gebrevetteerde verpleegkundige, voor zover die functie vorig schooljaar uitgeoefend werd. 
 
Tussen de onderwijsinstelling en de stage-instellingen worden er schriftelijke stage-overeenkomsten afgesloten 
waaronder minstens volgende punten aan de orde komen: 
• de namen van de wederzijdse verantwoordelijken; 
• het aantal leerlingen per dienst per stageperiode; 
• de studiejaren; 
• de duur en de spreiding van de stages in de tijd; 
• de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en begeleiding van de stages. 
• de verklaring vanwege de stage-instelling te voldoen aan de erkenningvoorwaarden. 
 
De stages worden ingericht in erkende diensten in de intramurale, de transmurale, de ambulante sektor en de 
thuisverpleging.  Hoogtechnologische diensten zijn uitgesloten. Grenzen trekken is evenwel moeilijk omwille 
van de verscheidenheid aan stageplaatsen (universitair-regionaal ziekenhuis). 
 
De stages verpleegkunde kunnen, zonder een afwijking aan te vragen georganiseerd worden volgens de in de 
sektor geldende dienstregelingen. 
Enkel in het derde leerjaar van de vierde graad secundair onderwijs mogen de leerlingen maximaal 3 weekend- 
en maximaal 3 nachtstages doen. 
 
De stage-organisatie volgt strikt de indeling van het schooljaar: met name kunnen er geen stages georganiseerd 
worden tijdens kerst-, paas-, of zomerverlof.  Indien er stage moet ingehaald worden kan dit tijdens het herfst- of 
het krokusverlof.  
 
Tenminste 75 % van het totale stagevolume wordt georganiseerd in stagediensten, gevestigd in de Vlaamse 
Gemeenschap en in de bicommunautaire instellingen in het Brusselse hoofdstedelijk gewest. 
 
De diensten en instellingen moeten beschikken over de nodige klinische, sociale en pedagogische hulpmiddelen 
voor de opleiding van de leerlingen. 
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De diensten en instellingen moeten door de bevoegde instanties erkend zijn, overeenkomstig de vigerende 
reglementering. 
 
Bij de keuze van de stagedienst zal de onderwijsinstelling er over waken dat de leerlingen vertrouwd worden 
gemaakt met een waaier van gezondheids- en of ziektetoestanden, medisch-sociale aspecten en een diversiteit 
van verpleegkundige zorgen, die overeenstemmen met de diverse stadia van de opleiding. 
 
Tijdens de stage moeten de studenten de mogelijkheid hebben om op progressieve wijze de 
verantwoordelijkheid op te nemen voor welbepaalde taken. 
 
De leerlingen moeten in staat gesteld worden om een methodische evaluatie te maken van de verpleegkundige 
zorgen. 
 
De leerervaringen, opgedaan door de leerlingen, moeten besproken worden met een leerkracht -
stagebegeleid(st)er en bij voorkeur ook met de hoofverpleegkundige en/of stagementor van de stagedienst. 
 
Het beroepsgeheim is een essentieel onderdeel bij de stages, derhalve worden alle documenten en verslagen die 
ermee verband  houden centraal in de school bewaard. 
 
Keuze van de stageterreinen gebeurt in functie van de geziene leerstof, theorie en praktijk, volgens de Europese 
richtlijnen en volgens de lessentabel. 
 
����0LQLPDOH�FULWHULD�YRRU�HHQ�VWDJH�LQVWHOOLQJ�
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We formuleren een aantal minimale criteria die door een onderwijsinstelling aan een stageterrein kunnen gesteld 
worden. 
De bedoeling ervan is een aantal objectief waarneembare punten aan te geven die garant staan voor een 
kwaliteitsvolle leeromgeving. 
• Informatie-verschaffing: 

− voorhanden zijn van een geïndividualiseerd verpleegkundig dossier; 
− tijd en ruimte om van dit verpleegdossier echt gebruik te maken; 
− inzage verkrijgen in het medisch dossier - wenselijkheid om uitleg te kunnen bekomen van de 

behandelende dokter; 
− regelmatige patiëntenbesprekeing - multidisciplinaire benaderingen en evaluaties; 
− dagelijkse briefing; 
− verslaggeving: mondeling na elke zorg; 
   schriftelijk: minstens 1 x per shift. 
 

• infrastructuur:  
− erkenning door het ministerie van Volksgezondheid; 
− minstens de minimale normen halen wat betreft personeelsbezetting. 

Beperking van het aantal leerlingen tot maximaal 2 per aanwezige verpleegkundige. 
 

• algemene attitudes: 
− beleefde, geïndividualiseerde en vriendelijke omgangsvormen; 
− respect voor privacy; 
− geduld en aangepast tempo. 

 
• deskundigheid: 

− respecteren van de principes van beleving, zelfzorg en inspraak, hygiëne, asepsis, comfort, veiligheid, 
ergonomie, ecologie en economie. 
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• organisatie van de verpleegkundige zorg: 
− methodische vorm van verpleging  - liefst volgens het S.V.H.; 
− een systeem van patiëntentoewijzing waarbij de student ingeschakeld wordt en de mogelijkheid krijgt om 

voor een beperkt aantal patiënten totaalzorg op te nemen; 
− leermomenten positief discrimineren t.o.v. routinetaken. 

 
• stagementor: 

− vaste mentor per stageplaats die instaat voor de directe begeleiding van de leerling als de stagebegeleiding 
niet aanwezig is; 

− minstens hetzelfde opleidingsniveau als de student; 
− ingeschakeld in het verzorgingsteam; 
− heeft enkele jaren ervaring en de reputatie van bekwaam te zijn; 
− neemt deel aan projecten voor permanente vorming ( beroepsgerelateerd en pedagogisch); 
− is zelf  bereid om leerlingen te begeleiden en beschikt over pedagogische kwaliteiten; 
− staat achter de opleidingsdoelen; 
− krijgt op de dienst voldoende bewegingsvrijheid om leersituaties te scheppen; 
− durft aanvaardbare risico’s nemen waarbij de leerling de gelegenheid krijgt om te experimenteren; 
− zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen ook zonder begeleiding van de school gehanteerd worden; 
− contactpersoon tussen de dienst en de stagebegeleiding; 
− ondersteunt collega’s in de begeleiding van leerlingen. 
 

����0LQLPDOH�HLVHQ�GLH�DDQ�GH�OHHUOLQJHQ�JHVWHOG�ZRUGHQ�
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• aangepaste kledij en schoeisel; 
• bijhouden/instuderen van de tot nog toe geziene leerstof; 
• leerbereide houding, actief gericht naar het benutten van leermomenten; 
• de nodige voorbereidingen  neergeschreven in de stagemap (zie bijlage); 
• voorleggen van stagemap en stageboek volgens gemaakte afspraken. 
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 De leerling zal met diverse disciplines 
kennismaken tijdens de stages. 

Hierna volgt een voorbeeld van stageplanning 
voor het eerste jaar ziekenhuisverpleegkunde 

of psychiatrische verpleegkunde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De leerling ontwikkelt sociale vaardigheden en 
verpleegtechnische vaardigheden tijdens de 
hulpverlening bij de dagelijkse activiteiten van 
de bewoners. 
De leerling aanvaardt de bejaarde patiënt / 
chronisch gehandicapte met zijn eventuele 
beperktheden op fysisch en psychisch gebied. 
 
De leerling maakt kennis met de psychiatrie in 
het kader van de geestelijke gezondheidszorg. 
De leerling leert het gedrag te observeren en 
contacten leggen met een patiënt. 
 
De leerling krijgt een globaal inzicht in pre- en 
postoperatieve zorgen. 
De leerling leert sociale en verpleegtechnische 
vaardigheden patiëntgericht uitvoeren en 
aanpassen (heelkundige ingreep). 
 
De leerling krijgt een globale kijk op de 
observatie en de behandeling van de patiënt op 
een geneeskundige afdeling. 
De leerling leert sociale en verpleegtechnische 
vaardigheden patiëntgericht uitvoeren en 
aanpassen (observatiepatiënt/ geneeskundige 
patiënt). 
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Hierna volgt een voorbeeld van stageplanning 
voor het 2de jaar ziekenhuisverpleegkunde. of 

psychiatrische verpleegkunde 
 
 
 

 

Zie eerste jaar, 
uitbreiding: 
• hij verwerft inzicht en kennis in de 

normale verouderingsverschijnselen op de 
verschillende terreinen;  

• hij herkent pathologische verouderings-
verschijnselen. 

 
Zie eerste jaar, 
uitbreiding: 
• de leerling maakt kennis met de 

behandelingsmogelijkheden binnen de 
geestelijke gezondheidszorg en bekwaamt 
zich verder in observaties en 
relatievaardigheid. 

 
Zie eerste jaar, 
uitbreiding: 
• het verwerven van kennis, vaardigheden en  
inzicht in de algemene en specifieke pre-, 
peri-, en postoperatieve zorgen bij iedere 

heelkundige ingreep. Verdere bekwaming 
in observatie; 

• zicht op complicaties; 
• relationele vaardigheden verder uitbouwen 

bij de heelk. patiënt. 
 
Zie eerste jaar, 
uitbreiding: 
• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven 

in verband met de observatie en 
behandeling van de geneeskundige patiënt; 

• aandacht voor psycho-sociale 
zorgaspecten; 

• relatievaardigheden ontwikkelen. 
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• De leerling maakt kennis met de afdeling 
en zijn specifieke patiëntenpopulatie; 

• leert zich inleven in de belevingswereld 
van het zieke kind; 

• kennis, inzicht en vaardigheden die 
tegemoet komen aan de behoeften van het 
zieke kind; 

• verwerven van inzicht in de verschillen 
tussen volwassenen- en kinderverpleging. 

 
 
• De leerling maakt kennis met de 

kraamafdeling en de belevingswereld van 
de kraamvrouw; 

• kennis, inzicht en vaardigheden 
ontwikkelen met betrekking tot de 
kraamverzorging en de hygiënische zorgen 
bij de pasgeborene. 

 

3HGLDWULH� 
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Hierna volgt een voorbeeld van stageplanning 
voor het 3e jaar ziekenhuisverpleegkunde of 

psychiatrische verpleegkunde 
 

 

Zie eerste en tweede jaar, 
uitbreiding: 
• hij integreert somatische en niet-

somatische zorgen bij  zieke bejaarden; 
• hij verwerft inzicht in pathologische 

verouderingsverschijnselen en hun 
behandeling. 

 
Zie eerste en tweede jaar, 
uitbreiding: 
• de leerling verwerft inzicht en 

vaardigheid in de behandelings-
mogelijkheden binnen de geestelijke 
gezondheidszorg en bekwaamt zich 
verder in observaties en 
relatievaardigheid. 

 
Zie eerste en tweede jaar, 
uitbreiding: 
• het verwerven van kennis, vaardigheden 

en inzicht in de pre-, peri-, en 
postoperatieve zorgen bij specifieke 
heelkundige ingrepen; 

• uitdieping van observaties en  contacten 
bij de heelkundige patiënt; 

• ontwikkeling van organisatievaardigheid 
en inzicht in administratieve taken. 

 
Zie eerste en tweede jaar, 
uitbreiding: 
• kennis, inzicht en vaardigheden verder 

uitbouwen m.b.t. de observatie en 
behandeling van de geneeskundige 
patiënt; 

• uitdieping van observaties en  contacten 
bij de geneeskundige patiënt; 

• ontwikkeling van organisatievaardigheid 
en inzicht in administratieve taken. 
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• Hij integreert somatische en niet-
somatische zorgen bij de patiënt/cliënt 
in de thuissituatie; 

• hij verwerft kennis en inzicht in de 
werking, de structuur, de organisatie en 
de administratie van de thuiszorg. 

 
 
• De leerling verwerft inzicht in en 

verpleegtechnische vaardigheid in  de 
somatische en de niet-somatische 
zorgen van de terminale patiënt; 

• leert instaan voor begeleiding van de 
patiënt en zijn nabestaanden. 
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Bij de opleiding verpleegkunde is de stage reeds vanaf het eerste leerjaar geïntegreerd.  
Heel wat leerlingen komen evenwel uit een verzorgingsrichting (personenzorg) en zijn derhalve vanuit hun 
beginsituatie met stage vertrouwd.  Voor anderen is het een volkomen nieuw gegeven. 
Het zijn in 't algemeen sterk "doe-gericht" ingestelde leerlingen.  Dit dient als basisgegeven gehanteerd te 
worden. 
Voor de individuele leerling is er een groei naar steeds meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit 
en deskundigheid.  Uiteraard heeft een eerstejaarsleerling meer gerichte opdrachten en begeleiding nodig. 
 
Stage wordt gepland: 
- in relatie met het stadium in de opleiding (theorie, vaardigheden en casusstudie); 
- in relatie tot het verwerven van beroepsbekwaamheid; 

de fasen die hierin onderscheiden worden hangen samen met de fasen die iemand doorloopt in de evolutie van 
leek naar expert (Benner) nl. oriëntatie, voorbereiding, opleiding 

 
• de beroepsoriënterende 
• de beroepsvoorbereidende 
• de beroepsopleidende stage 

  
Beroepsoriënterend: aangewezen voor het eerste jaar 
Beroepsvoorbereidend: aangewezen voor het tweede jaar 
Beroepsopleidend: aangewezen voor het derde jaar. 
De verschillende soorten stage lopen evenwel automatisch door de verschillende jaren heen. 
 
Vanuit verschillende invalshoeken (onderzoek, onderwijs en ervaringen) is een toename van het aantal stage-
uren per jaar waardevol voor de opleiding. In de lessentabel is deze toename terug te vinden. 
 
De stagedoelen worden progressief doorheen de opleiding aangepast afhankelijk van het niveau dat men in het 
betrokken leerjaar wil behalen.  We kunnen hiervoor verschillende klassificatiemodellen hanteren, zoals bv dit: 
 
1. Alle activiteiten gebeuren onder supervisie van de stagebegeleid(st)er of stagementor en het initiatief wordt 

dan ook door hen genomen.  De gegevensverzameling, het herkennen van belangrijke gegevens gebeurt met 
veel hulp. 

2. De gegevensverzameling, het verwerken ervan, het ordenen van deze gegevens en het pogen toe te passen in 
een verpleegsituatie kan door de student gebeuren met minder hulp (hulp komt meestal na de actie). 

3. De leerling kan handelen, beslissingen nemen in het verpleegkundig proces en kan zelfstandig werken. 
Hij kan ook reflecteren over het eigen handelen. 

 
De leerling leert de verworven kennis hanteren, toetsen en inoefenen aan de hand van opgelegde opdrachten die 
zullen worden uitgevoerd op de stageterreinen. 
De leerlingen kunnen de gegevens verwerken in een stageverslag  (volgens de principes van het SVH-plan) en 
toepassen in een�JHwQWHJUHHUGH�SURHI tijdens het laatste jaar.  Het stageverslag kan worden aangepast aan de 
specifieke situatie van de stagedienst.  Leerlingen worden aangespoord om leersituaties goed te benutten en 
hierin een eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. 
 
��� � 6WDJHYRRUEHUHLGLQJ�HQ�QDEHVSUHNLQJ���
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Lesperiodes en stageperiodes wisselen elkaar af.  Iedere lesperiode wordt er in de lessen Klinisch onderwijs tijd 
besteed aan stagevoorbereiding en stagenabespreking, alsook aan geïntegreerde gevallenstudies 
(casusuitwerkingen, totaalbenaderingen). 
 
Al de stagegegevens worden gebundeld in een individuele stagemap (zie bijlage). 
Deze omvat: 
• overzichtsstaat stageperiodes - disciplines - uren; 
• stagecontract; 
• stagedoelstellingen; 

− algemene doelstellingen; 
− afdelingsdoelstellingen; 
− persoonlijke leerpunten; 

• technieklijsten. 
 
Inhoud stagevoorbereiding:   
De leerling bereidt individueel en onder begeleiding van zijn stagemeter/peter de volgende stageperiode voor.  
Hulpmiddel hiertoe biedt de info-bundel per stagedienst die de leerling in de bibliotheek kan raadplegen. 
De algemene en de specifieke dienstdoelstellingen worden geformuleerd op cognitief (kennen),  psycho-
motorisch (kunnen) en affectief (zijn) niveau. 
De leerling zal ook zijn persoonlijke leerpunten formuleren in termen van gedrag en middelen, om zijn 
persoonlijk doel te bereiken binnen een tijdslimiet die hijzelf opgeeft. 
De leerling bepaalt:  
• zijn eigen leerroute; 
• eigen tempo; 
• eigen kennen en kunnen. 
De stageopdracht (progressief in moeilijkheidsgraad) wordt uitgelegd. 
Er wordt een praktijkgerichte en realiteitsgetrouwe casusstudie uitgevoerd waaruit progressie moet blijken en 
die de mogelijkheid biedt tot integratie van vakken ziekenhuisverpleegkunde of psychiatrische verpleegkunde, 
medische wetenschappen, sociale wetenschappen en algemene verpleegvakken. 
 
Inhoud stagenabespreking: 
• stage-ervaringen worden besproken; 
• opvolging of de geformuleerde doelstellingen bereikt werden; 
• reflectie op de evaluatie; 
• nagaan of de stageboekopdracht goed gerealiseerd werd. 

 
 
��� � 6WDJHEHJHOHLGLQJ�
 
De methodische praktijkbegeleiding houdt in het eerste jaar intensieve begeleiding in.  Geleidelijk wordt deze 
begeleiding minder intensief, op het einde van het derde leerjaar is de leerling in staat om te werken onder 
supervisie. 
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Elementen in het individueel begeleidingsplan: 
• de doelstellingen en leerpunten zijn concreet en eenvoudig geformuleerd in waarneembaar gedrag; 
• de mogelijkheden van de leerling in zijn stadium van opleiding worden gemeten aan de doelstellingen van de 

stage op dit niveau; 
• naarmate de complexiteit van de doelstellingen toeneemt zal de leerling deze leren opsplitsen (onder 

begeleiding) om ze alzo te verwezenlijken; 
• na de stage komt de leerling tot zelfevaluatie: in welke situaties en in welke mate heb ik de vooropgestelde 

doelen bereikt en waarom; 
• nieuwe aandachtspunten voor een volgende stage worden geformuleerd, eventueel niet bereikte doelen 

opnieuw geformuleerd; 
• een rode draad doorheen de verschillende stages wordt opgesteld zodat er een continuïteit in de begeleiding 

zichtbaar is: 
Hierin komen aan bod: 

− stagebegeleiding vanuit de onderwijsinstelling; 
− stagementoren: studentgerichte verpleegkundigen uit de werksektor die hierin een bijkomende vorming 

krijgen, ondersteund vanuit de school.  Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvang  van de 
leerlingen op dienst; 

− hoofdverpleegkundigen en afdelingsverpleegkundigen. 
 
Om systemathisch te leren op stage beschikt de student over algemene en een specifieke 
doelstellingen/leerpunten (tijdens de stagevoorbereiding geformuleerd) die overeenkomen met de fase van 
opleiding. Deze moeten ter kennis gebracht worden aan de stagebegeleid(st)er en stagementor (werden 
neergeschreven in de stagemap). Hierdoor kunnen zij weten wat de leerling wil bereiken en kan het leren leren 
gestuurd en geëvalueerd worden. 
 
 
����� (YDOXDWLH�
 
Leerlingen hebben nood aan permanente evaluatie in functie van het leerproces: 

• feedback zonder beoordeling systematisch na iedere samenwerking; 
• evaluatie op basis van duidelijk geformuleerde en eventueel opgesplitste doelstellingen; 
• tussentijdse evaluaties; tijdige bijsturing bij langere periodes;  
• van evaluatie tot zelfevaluatie van de student; 
• evaluatietransparantie, inzicht in de wijze van beoordeeld te worden; 
• eindevaluatie via standaardformulier, dat een duidelijk onderscheid maakt in de verschillende deelaspecten; 
• vakoverschrijdende bespreking van stage-ervaringen. 
 
 
��� � 9RRUEHHOGHQ�YDQ�VWDJHWHUUHLQHQ�
 
• 1ste jaar ziekenhuisverpleegkunde:   
heelkunde; 
geneeskunde; 
bejaardenzorg of gehandicaptenzorg. 
 
• 1ste jaar psychiatrische verpleegkunde: 
geneeskunde; 
geestelijke gezondheidszorg; 
heelkunde. 
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• 2de jaar ziekenhuisverpleegkunde: 
geneeskunde; 
heelkunde; 
geestelijke gezondheidszorg; 
moeder/kind of pediatrie; 
geriatrie. 

 
 
• 2de jaar psychiatrische verpleegkunde: 

ziekenhuisstages: geneeskunde 
heelkunde 

 geriatrie 
stages in de geestelijke gezondheidszorg (acute, chronische, K-diensten, psycho-geriatrie...). 

 
 
• 3de jaar ziekenhuisverpleegkunde:  

geneeskunde; 
heelkunde; 
bejaardenzorg; 
thuiszorg; 
keuzestage uit: geneeskunde / geneeskundige specialiteiten (consultatie, dagopname, intensieve zorgen, 
oncologie), heelkunde / heelkundige specialteiten (spoedopname, operatiezaal). 

�
�
• 3de jaar psychiatrische verpleegkunde: 

stages in de geestelijke gezondheidszorg (acute, chronische, K-diensten, psycho-geriatrie, dagverpleging, 
M.P.I., ...); 
stages in de thuiszorg. 
 

 
 
��� � +HW�DDQOHJJHQ�YDQ�HHQ�VWDJHGRVVLHU�SHU�OHHUOLQJ 
 
Omwille van het vertrouwelijke karakter der documenten en de eisen gesteld door het beroepsgeheim is het 
nodig om alle verslagen en evaluaties centraal in de school te bewaren. 
 
Samenstelling stagedossier: 
• alle verslaggeving i.v.m. stage/klinisch onderwijs;  
• staat van gedane stagedisciplines; 
• uurtabel der gepresteerde deeldisciplines, opvolging van aan-/afwezigheden; 
• evaluatieformulieren gedurende de ganse opleiding. 
 
 
De hogergenoemde stagemap is een individueel werkdossier dat de leerling zelf ter bewaring krijgt om zijn 
leerproces te sturen. 
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