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Gebruikte afkortingen 

 

 

CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin 

EC  European Credit (studiepunt)  

GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

HIC  High Income Country 

JGZ  Jeugdgezondheidszorg 

KNOV  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen   

NGO  Non-Governmental Organization  

PH  Public Health  

RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

VAA  Verloskunde Academie Amsterdam 

VAG  Verloskunde Academie Groningen 

VSV  Verloskundig Samenwerkingsverband  

WHO  World Health Organization 

  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifyqyu5OzRAhWQJhoKHVuyB_sQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knov.nl%2Fsamenwerken%2Ftekstpagina%2F330%2Fverloskundig-samenwerkingsverband-vsv%2F&usg=AFQjCNGHD62eShjPdUL-Au6OM_vQaRl_0w&bvm=bv.145822982,d.d2s
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Inleiding 

 
De focus van de Nederlands gezondheidszorg is aan het verschuiven: van gezondheid en ziekte naar 

functioneren, veerkracht en eigen regie van de burger1. In 2014 is het Nationaal Programma Preventie 

gestart, met als doel de groei van het aantal mensen met chronische ziekten te verminderen en soci-

aaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. 

 

In maart 2016 liet de Inspectie voor de Gezondheidszorg weten dat er in alle tachtig verloskundige sa-

menwerkingsverbanden (VSV's) een multidisciplinair preventiebeleid moet worden ontwikkeld en inge-

voerd. De inspectie verzoekt ook de gemeenten om te komen tot afstemming, waardoor de samen-

werking tussen verloskundige zorg en maatschappelijke ondersteuning lokaal en regionaal geregeld 

kan worden2. Om als verloskundige te kunnen functioneren in de huidige geboortezorg/het huidige ge-

zondheidszorgsysteem, zijn public health competenties dus essentieel. KNOV omschrijft deze compe-

tenties als volgt in het beroepsprofiel: 

 

“De verloskundige bevordert een optimale uitkomst van de zwangerschap en de ge-

zondheid en het welbevinden van haar cliënten in een multiculturele samenleving. Zij 

doorloopt het cyclische proces van gezondheidsbevordering gericht op het individu en 

het sociale netwerk (public health). Daarbij signaleert de verloskundige de determi-

nanten van gezondheid en ziekte op individueel niveau en binnen de gemeenschap 

met het oog op de preventieve zorg in de reproductieve fase. Zij ontwikkelt daar een 

plan van aanpak voor en organiseert de uitvoering binnen de keten. De verloskundige 

biedt informatie die aansluit bij het kennisniveau van de cliënten en/of doelgroep op 

basis van bewezen strategieën. Dit is gericht op gedragsverandering van de cliënt” 

(Beroepsprofiel verloskundige, KNOV 2014). 

 

 

Tijdens de public health stage werk je aan kwalificerende eindtaak (KET) 9 (deel 2): het ontwikkelen 

van een gezondheidsbevorderende interventie.  

 

In module 15 heb je hiervoor de competenties ontwikkeld, door te werken aan een gezondheidspro-

bleem in een gefingeerde, maar authentieke context (KET 9 deel 1).  Tijdens de Public Health stage 

ga je deze competenties toepassen in een reële context. Tijdens de stage ontwikkel je voor de instan-

tie waar je stage loopt een concrete gezondheidsbevorderende interventie óf analyseer je een be-

staande gezondheidsbevorderende interventie.  

 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er tijdens de public health-stage medisch-technische verrich-

tingen of KPB’s gedaan/behaald worden. 

 

 

Contactpersoon 

 

Binnen de semesterteams jaar 4 zal per locatie een contactpersoon worden aangewezen. Je kunt bij 

de contactpersoon terecht met algemene vragen over de PH stage en met vragen over deze handlei-

ding. 

  

                                                      
1 Kaljouw M, van Vliet K. Naar een nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Zorginstituut Nederland, Innovatie Zorgberoe-
pen & Opleidingen; april 2015. 
2 Inspectie Gezondheidszorg. Thematisch toezicht geboortezorg: afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van 
‘Een goed begin’. IGZ; maart 2016 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/03/21-9-miljoen-extra-voor-preventie
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1 Stagedoelen 

 
 

 

Na deze stage kun je:  

 

 1. Een gezondheidsbevorderende interventie ontwikkelen of analyseren binnen een reële 

context met gebruik van een model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en ge-

dragsverandering.  

 

 2. In de doelgroepanalyse gezondheidsverschillen, kwetsbare groepen en/of diversiteit 

onderscheiden. 

 

 3. Een gezondheidsbevorderende interventie kritisch beschouwen. 

 

 4. Reflecteren op de maatschappelijke (cultureel, sociologisch, politiek, ethisch) gevolgen 

van de public health-interventie die je onderzoekt of ontwikkelt. 

 

 5. Reflecteren op de relevantie van public health voor de verloskundige beroepsuitoefe-

ning 

 

 

 
 Klinisch redeneren en handelen

 Public Health 

 Wetenschap 

 Samenwerken en organiseren 

 Professionaliseren 
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2  Organisatie 

De public health stage is een stage van 5 weken, die plaatsvindt in jaar 4 van de opleiding. Je loopt 

stage in een public health-setting in Nederland of in het buitenland. Een public health-setting is een 

setting waarin interventies worden uitgevoerd die zijn gericht op het voorkómen van gezondheidspro-

blemen en aandoeningen. Het kan hierbij gaan om gezondheidsbescherming, gezondheidsbevorde-

ring (gedragsbeïnvloeding) en ziektepreventie bij (sub)populaties.  

 

Voorbeelden van public health settings: 

 In Nederland: GGD, JGZ, CJG, gemeente, school, ziekenhuis, VSV, Kring, verloskundige 

praktijk, KNOV, RIVM, Trimbos Instituut, Pharos, Movisie.  

 In het buitenland: NGO, WHO, kerk, ziekenhuis, kliniek, vaccinatiecampagne. 
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3  Toetsing 

 
 
 
 

 

Toetsen  

 

  

Formatief/summa-

tief 

 

EC 

KET 9 (deel 2): Het ontwikkelen van een ge-

zondheidsbevorderende interventie, inclusief evalua-

tieplan  

 

Schriftelijk 

product 

Summatief 6 EC 
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4  Opdracht 

 
 
Groepsgrootte: 2 of 3 studenten. 

 

Inhoud opdracht 

Het groepje kiest, in overleg met de stageplek optie A of B: 

 

A. Nieuwe interventie ontwikkelen: Ontwikkel voor een op de stageplek relevant gezondheids-

probleem en doelgroep, een interventie die gericht is op gedragsverandering. Deze interventie 

dient tevens relevantie te hebben voor het domein van de verloskunde. Doorloop de gehele 

planmatige cyclus, van analyse van het gezondheidsprobleem tot en met het plan voor evalu-

atie van de uit te zetten interventie. Maak bij het uitwerken van de interventie gebruik van de 

Intervention Mapping methode, met behulp van theoretische modellen voor gedragsverklaring 

en -verandering. 

 

B. Bestaande interventie analyseren: Analyseer een gezondheidsbevorderende interventie ge-

richt op gedragsverandering die op de stageplek wordt toegepast. Deze interventie dient rele-

vantie te hebben voor het domein van de verloskunde. Breng de interventie zorgvuldig in 

kaart, en analyseer deze door de uitgevoerde interventie naast de gehele planmatige cyclus te 

leggen (van analyse van het gezondheidsprobleem tot en met het evaluatieplan van de inter-

ventie). Maak bij de analyse van de interventie gebruik van de Intervention Mapping methode, 

met behulp van theoretische modellen voor gedragsverklaring en -verandering. 

 

NB Als je stage loopt in een verloskundige praktijk, dan zal de interventie op gedragsverandering van 

een (sub)populatie gericht zijn. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de interventie gericht is op in-

dividuele curatieve zorg. 

 

De opdracht resulteert in een schriftelijk product, dat voldoet aan de criteria in het  

 

 

Samenvatting tijdspad BUITENLAND 

 

 

 

Overleg met Coördinator Internationalisering 

 

24 weken vóór start 

stage 

 

Inleveren Voorstel stageplek & onderwerp 

 

 

 
Consultmoment intern begeleider (facultatief) 

 

 
Extra-curriculaire voorbereiding 

 

18 weken vóór start 

stage 

Inleveren Voorstel stage GO/NO GO 

 

Week 1 t/m 5 

 

 

Op stageplek zelfstandig werken aan het ontwikkelen/analyseren van 

een interventie. 

 

Week 1 

 

Inleveren Plan van Aanpak 
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Week 4 

 

Inleveren CONCEPT Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) 
 

Week 5 

 

 

Inleveren Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) in Scorion.  

Deadline: vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd). 

 

Na terugkomst 

 

Verplichte debriefing, extracurriculair 
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Bijlage 1  Beoordelingsformulier KET 9 (deel 2)  

 

Een gezondheidsbevorderende interventie ontwikkelen inclusief evaluatieplan 

 

Student:  

 

Titel interventie:      Datum:  

 

Beoordelaar 1:     

Beoordelaar 2: 

 

Voorwaarden voor beoordelen niet vol-
daan 

 

voldaan 

Het eindproduct is op tijd ingeleverd.   

Omvang verslag max. 4000 woorden; excl. tabellen, figuren, bijlagen, litera-
tuurlijst. 

  

Titelpagina met titel, datum, namen en studentnummers, naam instelling.   

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver- of APA-methode.   

Ephorus-score en –rapport geven geen aanleiding tot verdenking van plagi-
aat. 

  

 

 
 
 

 Goed  
(3 punten) 

Voldoende  
(2 punten) 

Matig 
(1 punt) 

Onvoldoende 
(0 punten) 

Academisch 
schrijven 
(9pt) 
 

Het taalgebruik is 
professioneel, ob-
jectief en bondig en 
de spelling- en 
grammaticaregels 
zijn in het hele pro-
duct correct toege-
past. 
 

Het taalgebruik is 
professioneel en 
objectief. 
In het product staat 
een enkele spel-
lings- of grammati-
cale fout. 

Het taalgebruik is 
subjectief en breed-
sprakig. 
In het product staat 
een enkele spel-
lings- of grammati-
cale fout. 

Het taalgebruik is 
subjectief en breed-
sprakig. 
Op meer dan de 
helft van de pa-
gina’s staan spel-
lings- of grammati-
cale fouten. 

Het document heeft 
een heldere  lijn, 
een goede opbouw 
en keuzes zijn 
goed onderbouwd. 

Het document heeft 
een duidelijke op-
bouw en keuzes 
zijn onderbouwd.  

Het document heeft 
een onvoldoende 
duidelijke opbouw 
en keuzes zijn on-
voldoende  onder-
bouwd. 
 

Het document heeft 
geen duidelijke op-
bouw en keuzes 
zijn niet onder-
bouwd. 

Probleemanalyse is 
onderbouwd met 
kwalitatief goede 
en relevante bron-
nen (waaronder 
wetenschappelijke 
artikelen), en er is 
op een juiste ma-
nier naar verwezen. 
  

Kwalitatief goede 
en relevante bron-
nen gebruikt en op 
een juiste manier 
naar verwezen, 
maar er is geen ge-
bruikgemaakt van 
wetenschappelijke 
artikelen. 

Beperkt aantal 
kwalitatief goede 
bronnen gebruikt 
en/of onjuiste ver-
wijzing. 
 

Onvoldoende en 
niet-relevante bron-
nen geselecteerd. 
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Probleem-
analyse 
(12pt) 

Goede en volledige 
analyse van de 
aard, omvang en 
oorzaak van het 
gezondheidspro-
bleem waarop de 
interventie is ge-
richt. 
 

Voldoende analyse 
van de aard, om-
vang en oorzaak 
van het gezond-
heidsprobleem 
waarop de inter-
ventie is gericht. 

Onvolledige ana-
lyse van de aard, 
omvang en oorzaak 
van het gezond-
heidsprobleem 
waarop de inter-
ventie is gericht. 

Zeer onvolledige of 
onjuiste analyse 
van de aard, om-
vang en oorzaak 
van het gezond-
heidsprobleem 
waarop de interven-
tie is gericht. 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit goed be-
schreven. 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit voldoende 
beschreven. 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit onvol-
doende beschre-
ven. 
 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit niet be-
schreven. 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn goed 
benoemd en be-
schreven. 
 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn vol-
doende benoemd 
en beschreven. 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn ten 
dele benoemd en 
beschreven. 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn niet of 
onjuist benoemd en 
beschreven. 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
goed en helder be-
schreven. 
 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
voldoende beschre-
ven. 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
onvoldoende be-
schreven. 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
niet beschreven. 

Verande-
rings- 
doelen 
(9pt) 

Einddoel en doel-
groep van de inter-
ventie zijn duidelijk 
en volledig be-
schreven. Einddoel 
past bij de doel-
groep. . 
 

Einddoel of doel-
groep van interven-
tie en/of hoe zij bij 
elkaar passen is 
niet geheel volledig 
beschreven. 

Einddoel of doel-
groep van de inter-
ventie en/of hoe zij 
bij elkaar passen is 
zeer onvolledig be-
schreven. 

Einddoel en doel-
groep van de inter-
ventie onjuist of 
niet beschreven. 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
duidelijk en uitge-
breid beschreven.  
 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
voldoende beschre-
ven. 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
onvoldoende be-
schreven. 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
niet beschreven. 

Juiste en heldere 
analyse van rele-
vante determinan-
ten van het gedrag 
met gebruik van 
passende theoreti-
sche modellen (bij-
voorbeeld het ASE 
model). 
 

De determinanten 
zijn allemaal rele-
vant en de analyse 
is voldoende hel-
der. 
 

De determinanten 
zijn niet allemaal 
relevant en de ana-
lyse is onvoldoende 
helder. 

Incorrecte of geen 
analyse van de de-
terminanten van 
het gedrag. 
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Theoretische 
methodieken  
en praktische 
technieken  
(9pt) 

Geschikte theoreti-
sche methodieken 
voor het verande-
ren van gedragsde-
terminant(en) zijn 
helder beschreven 
en wetenschappe-
lijk onderbouwd. 
 

De geschikte theo-
retische methodie-
ken zijn helder be-
schreven maar on-
voldoende weten-
schappelijk onder-
bouwd. 

Deels ongeschikte 
keuze en/of ondui-
delijke beschrijving 
van theoretische 
methodieken.  

Geen of onge-
schikte keuze van 
theoretische me-
thodieken. 

De methodieken 
zijn   goed geope-
rationaliseerd in 
praktische (voor-
lichtings) tech-
nieken.  

De methodieken 
zijn voldoende geo-
perationaliseerd in 
praktische (voor-
lichtings) 
technieken.  
 

Deels onjuiste of 
onvolledige uitwer-
king in praktische 
technieken. 

Onjuiste of zeer on-
volledige uitwerking 
in praktische tech-
nieken.  

De gedragsdeter-
minant(en), speci-
fieke verander-
doel(en), gekozen 
methodiek(en) en 
praktische tech-
nieken zijn correct 
en volledig weerge-
geven in een ma-
trix. 

De gedragsdeter-
minant(en), speci-
fieke verander-
doel(en), gekozen 
methode(n) en 
praktische tech-
nieken zijn groten-
deels correct en 
volledig weergege-
ven in een matrix. 

De gedragsdeter-
minant(en), speci-
fieke verander-
doel(en), gekozen 
methode(n) en 
praktische tech-
nieken zijn groten-
deels onjuist en/of 
onvolledig weerge-
geven in een ma-
trix. 
 

Een matrix van ge-
dragsdetermi-
nant(en), specifieke 
veranderdoel(en), 
gekozen me-
thode(n) en prakti-
sche technieken 
ontbreekt.  

Programma 
ontwerp 
(6pt)  

De interventie is 
helder, correct en 
volledig beschre-
ven aan de hand 
van het Communi-
cation Persuasion 
Model. 
 

De interventie is 
grotendeels correct 
en volledig be-
schreven aan de 
hand van het Com-
munication Persua-
sion Model. 

De interventie is 
onvolledig beschre-
ven aan de hand 
van het Communi-
cation Persuasion 
Model. 
 

Het Communication 
Persuasion Model 
is onjuist of niet ge-
bruikt om de inter-
ventie te beschrij-
ven. 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is duide-
lijk en goed be-
schreven. 
 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is vol-
doende beschre-
ven. 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is ondui-
delijk en/of onvolle-
dig beschreven. 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is niet 
beschreven. 

Programma 
implementa-
tie 
(6pt) 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt duidelijk en 
goed beschreven 
en onderbouwd en 
in een matrix weer-
gegeven. 
 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt voldoende 
beschreven en on-
derbouwd. 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt onvolledig 
beschreven en on-
derbouwd. 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt niet beschre-
ven of is onjuist. 

Er is een goede on-
derbouwing van de 
keuze voor indivi-
duele of commu-
nity-benadering.  

Er is  voldoende 
onderbouwing van 
de keuze voor indi-
viduele of commu-
nity-benadering. 

Er is  onvoldoende 
onderbouwing van 
de keuze voor indi-
viduele of commu-
nity-benadering. 

Er is geen- of een 
onjuiste onderbou-
wing voor de keuze 
voor een individu-
ele of 
community-bena-
dering 



 

2017-2018 Stagehandleiding Public Health 14 

Evaluatie van 
de interventie 
(9pt) 

Beschrijft en onder-
bouwt een evalua-
tieplan inclusief 
hoe, door wie en 
binnen welk tijdsbe-
stek de interventie 
zal worden geëva-
lueerd. 
 

Het evaluatieplan 
beschrijft hoe, door 
wie en binnen welk 
tijdsbestek de inter-
ventie zal worden 
geëvalueerd. 

Het geformuleerde 
evaluatieplan is 
summier. 

Er is geen evalua-
tieplan.   

Goede en relevante 
evaluatievragen 
over het gewenste 
resultaat van de in-
terventie (effect-
evaluatie) en of 
deze is uitgevoerd 
zoals gepland (pro-
cesevaluatie) zijn 
geformuleerd. 

Voldoende rele-
vante evaluatievra-
gen over het ge-
wenste resultaat 
van de interventie 
(effectevaluatie) en 
of deze is uitge-
voerd zoals ge-
pland (procesevalu-
atie) zijn geformu-
leerd. 
 

Er zijn (deels) irre-
levante evaluatie-
vragen over het ge-
wenste resultaat en 
de uitvoering van 
de interventie ge-
formuleerd. 

Er zijn geen evalu-
atievragen over het 
gewenste resultaat 
en de uitvoering 
van de interventie 
geformuleerd. 

Document bevat 
een goede reflectie 
op de eventuele 
ethische en maat-
schappelijke aspec-
ten van de inter-
ventie. 
 

Er is  voldoende re-
flectie op de even-
tuele ethische en 
maatschappelijke 
aspecten van de in-
terventie. 

Er is  ten dele gere-
flecteerd op de 
eventuele ethische 
en maatschappe-
lijke aspecten van 
de interventie. 

Er is  onvoldoende 
reflectie op de 
eventuele ethische 
en maatschappe-
lijke aspecten van 
de interventie. 

Individuele  
Bijdrage* 
(6pt) 

Student heeft zelf-
standig gewerkt, 
weinig begeleiding 
nodig gehad en 
heeft inhoudelijke 
en procesfeedback 
snel en doeltreffend 
verwerkt. 

Student heeft vol-
doende balans la-
ten zien tussen 
zelfstandig werken 
en begeleiding vra-
gen en heeft inhou-
delijke en proces-
feedback snel en 
doeltreffend ver-
werkt. 

 

Student heeft on-
voldoende balans 
laten zien tussen 
zelfstandig werken 
en begeleiding vra-
gen of de student 
heeft niet alle in-
houdelijke- en pro-
ces feedback ver-
werkt. 

Student heeft on-
voldoende zelfstan-
digheid getoond en 
de student heeft 
niet alle inhoude-
lijke- en proces 
feedback verwerkt. 

Student heeft een 
gelijkwaardige bij-
drage geleverd aan 
het proces van in-
terventieontwikke-
ling/evaluatie en dit 
is zichtbaar in (con-
cepten van) het 
product.  

 

X X Student heeft geen 
gelijkwaardige bij-
drage geleverd aan 
het proces van in-
terventieontwikke-
ling/evaluatie. 

Totaal punten 
 

 

Feedback 
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*Individuele bijdrage moet tenminste voldoende (minimaal 4pt) zijn om een voldoende beoordeling te 

krijgen 

 
 

 

 

Punten en cijferbepaling 9 + 12 + 9 + 9 + 6 + 6 + 9 + 6 = 66 punten 

Cesuur: 36 punten 

 

 

 Cijfer  Aantal pun-
ten 

 10 65-66 

 9.5 62-64 

 9 58-61 

 8.5 54-57 

 8 51-53 

 7.5 48-50 

 7 45-47 

 6.5 42-44 

 6 39-41 

 5.5 36-38 

 5 33-35 

 4.5 30-32 

 4 27-29 

 3.5 24-26 

 3 20-23 

 2.5 16-19 

 2 12-15 

 1,5 7-11 

 1 0-6 
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Bijlage 2  Format Voorstel Stageplek & Onderwerp 

 

 

Studenten (naam, studentnummer):  

 

 

Datum: 

Datum stage: 

 

     

Naam stageorganisatie 

 

Adres stageorganisatie: 

 

 

Korte beschrijving van de stageorganisatie: 

 

 

 

 

Naam extern contactpersoon + contactgegevens: 

 

Naam: 

 

Tel: 

 

Email:  

 

 
Doel van de stage:  

 Ontwikkelen van een interventie 

 Analyseren van een bestaande interventie 

 

 

Onderwerp van de interventie/analyse: 

 

 

 

 

 

 

Bijvoegen: 

 Toestemming voor de stage van de extern contactpersoon (d.m.v. accordering van het Voor-

stel stageplek & onderwerp) 

 Indien buitenlandstage: planning extracurriculaire voorbereiding. 
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Bijlage 3  Stage GO / NO GO   

 
 
 
Studenten: 
 
 
Onderwerp interventie: 
 
Datum: 
 
Intern begeleider:     Handtekening: 
 
 
 

 
  

OORDEEL:  GO   /   VOORWAARDELIJKE NO GO   /   NO GO 

Toelichting beoordeling: 

GO: de stage kan starten. 

VOORWAARDELIJKE NO GO: de stage kan niet starten, maar de benodigde aanpassingen zijn 

binnen één werkweek te doen. Indien deze ook daadwerkelijk binnen één werkweek gedaan wor-

den, treedt geen vertraging op. 

NO GO: de stage kan niet starten, het voorstel moet grondig verbeterd worden, er treedt studiever-

traging dan wel studieverzwaring op. 
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Cesuur 
  
Alles ‘ja’ GO  
Niet alles ‘ja’ èn aanpassingen kunnen binnen één werkweek VOORWAARDELIJKE NO GO  
Niet alles ‘ja’ en/of aanpassingen niet binnen één werkweek mogelijk NO GO  
  

Beoordelingscriteria nee / ja 

Gegevens van de organisatie waar de stage plaatsvind zijn compleet 

 Naam, adres en korte beschrijving van de organisatie 

 Contact gegevens extern contactpersoon 

 Toestemming Stageplek & Onderwerp door stageorganisatie 

 

 

Doel van de stage is helder (ontwikkelen of  analyseren)   

Onderwerp van de interventie/analyse is beschreven en de relevantie voor de verlos-

kundige beroepsuitoefening is helder onderbouwd. 

 

Een tijdslijn is meegeleverd inclusief 

 Data begin en einde van de stage 

 Inlevermomenten Plan van Aanpak, concept- en definitieve versie KET 9 

 Indien buitenlandstage: planning extracurriculaire voorbereiding. 

 

Het ontwikkelen/analyseren van de interventie is haalbaar in de beschikbare tijd.  

Literatuurlijst: lijst  met kwalitatief goede en relevante literatuur met betrekking tot het 

onderwerp van de interventie is meegeleverd. 

 

 



 

2017-2018 Stagehandleiding Public Health 19 

Bijlage 4  Format Plan van Aanpak  

 

Maximaal 1000 woorden. Inleveren einde week 1 aan de intern begeleider. 

 

. Bij de beoordeling wordt zowel het product als het proces meegenomen. Er zal tevens gekeken wor-

den naar ieders individuele bijdrage aan het product. De individuele bijdrage is een kritisch element. 

Dit betekent dat bij een met een onvoldoende beoordeelde individuele bijdrage (minder dan 4 van de 

6 punten gehaald), het hele product als onvoldoende wordt beoordeeld, onafhankelijk van de overige 

score. 
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5   Stageplek en extern contactpersoon 

 
 
 

Het is de bedoeling dat je zelf een stageplek zoekt en regelt, in afstemming met je intern begeleider 

(zie H6). 

 

Bij het beoordelen of een stageplek geschikt is, zijn de volgende criteria van belang. 

 Stage vindt plaats in een Public Health setting (zoals beschreven in H2. Organisatie) 

 Er is een werkplek beschikbaar bij de stageorganisatie 

 Er is een aangewezen contactpersoon binnen de organisatie (= extern contactpersoon) 

 Activiteiten m.b.t. de opdracht kunnen worden uitgevoerd in de gestelde stageperiode. 

 

 

Van de extern contactpersoon wordt verwacht dat hij/zij voorafgaand aan de projectperiode beschik-

baar is voor: 

 Kennisnemen van stageopdracht; 
 Kennisnemen van het Voorstel stageplek & onderwerp (zie H6), en accorderen hiervan (logis-

tiek, organisatie). 
 

 

Van de extern contactpersoon wordt verwacht dat hij/zij tijdens de projectperiode beschikbaar is voor: 

 Zo nodig, wekelijks contact met studenten tijdens de projectperiode 
 Waar nodig, contact met intern begeleider (op initiatief van intern begeleider of extern contact-

persoon) 
 Kennisnemen van Plan van Aanpak (zie H7), en accorderen hiervan v.w.b. logistiek, organisa-

tie 
 Faciliteren van logistiek en contacten, m.b.t. noodzakelijkheden interventieontwikkeling/inter-

ventieanalyse 
 Input t.a.v. uitvoerbaarheid van implementatieplan interventie, dan wel aanbevelingen analyse 
 NIET: inhoudelijk beoordelen van de interventie/analyse. 

 

Totale geschatte tijdsinvestering: 10 uur per groepje 
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6  Voorbereiding op de stage 

 

 

 

Bij de voorlichting over de nominale studieroute in jaar 2 informeren we je over de keuzemogelijkhe-

den voor de public health stage. 

 

In jaar 3 vindt er voorlichting plaats over de public health stage, en wordt KET 9 (deel 2) toegelicht. 

Tijdens deze bijeenkomst maak je een plan voor het zoeken naar een stageplek. Vanaf dat moment 

kun je een groepje gaan vormen, en actief op zoek gaan naar een stageplek. In bijlage 5 van deze 

handleiding is een brief voor de stageplek/extern contactpersoon opgenomen, die je kunt gebruiken 

voor het introduceren van de public health stage. 

 

 

LET OP: Stage in 1e/2e lijns verloskundige praktijk 

Indien je overweegt om in een 1e of 2e lijns verloskundige setting stage te lopen, moet je hierover 

met de contactpersoon PH stage in semesterteam 4 overleggen, voordat je contact opneemt met 

de stageplek. 

 

 

 

LET OP: Stage in het buitenland 

Bij een buitenlandstage is het extra belangrijk om vroeg te starten met de voorbereidingen. De er-

varing leert dat het organiseren van een stageplek in het buitenland meer tijd vraagt dan het organi-

seren van een stage in Nederland. 

 

Daarbij vraagt een buitenlandstage ook extra voorbereidingen, zoals het regelen van vaccinaties, 

een visum, verblijfsplaats, tickets, verzekeringen, etc. Vaak blijken dit tijdrovende klussen te zijn! 

Tevens is er een extracurriculair voorbereidingstraject, dat bestaat uit een aantal workshops, en, 

afhankelijk van het land waar je stage gaat lopen, een trainingstraject in interculturele competen-

ties.  

 

Realiseer je dus dat een buitenlandstage extra tijd kost, en dat er ook extra financiële kosten aan 

verbonden zijn. 

 

Om deze redenen is het tijdspad voor een stage in het buitenland anders dan het tijdspad voor een 

stage in Nederland (zie onder). In het tijdspad buitenland zal uiterlijk 14 weken voor vertrek duidelijk 

zijn of de stage door kan gaan - met andere woorden: het Voorstel Stage is beoordeeld met een 

GO. Als dit niet lukt binnen de gestelde deadlines, dan wordt de buitenlandstage niet gefaciliteerd 

en zul je alsnog op zoek moeten naar een stageplek in Nederland.  

 

Indien je overweegt in het buitenland stage te lopen, moet hierover altijd worden overlegd met de 

AVAG Coördinator Internationalisering (Noortje Jonker). Zie de handleiding “Studeren in het buiten-

land”, voor verdere informatie over de vereisten, en de financiële en logistieke aspecten van een 

stage in het buitenland. 
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INLEVEREN & DEADLINES 

 

Het is van groot belang dat je op tijd begint met het regelen van een stageplaats. Om dit te faciliteren 

worden er aantal deadlines geadviseerd:  

 

1. Voorstel Stageplek & Onderwerp 

Tenminste 12 werkweken (buitenland: 24 weken) voor de aanvang van de stage lever je met je 

groepje een eerste Voorstel stageplek & onderwerp in voor feedback. Je stuurt dit voorstel per 

email naar de contactpersoon PH stage in semesterteam 4.  

 

Het voorstel moet tenminste bevatten (zie ook bijlage 2): 

 Naam en adres van de organisatie  

 Korte beschrijving van de organisatie 

 Naam en contactgegevens extern contactpersoon 

 Projectgroep (studenten); 

 Doel van de stage: is deze gericht op het ontwikkelen van een interventie of op het analyseren 

van een bestaande interventie? 

 Onderwerp en doel van de interventie/analyse; 

 Toestemming voor de stage van de extern contactpersoon (d.m.v. accordering van het Voor-

stel stageplek & onderwerp). 

 

Naar aanleiding van dit voorstel krijgt elk groepje een intern begeleider toegewezen. 

 

2. Voorstel Stage: GO/NO GO  

Uiterlijk 8 werkweken (buitenland: 18 weken) voor het begin van de stage lever je via email een uitge-

breider voorstel in bij je intern begeleider: het Voorstel Stage GO/NO GO. Dit voorstel bevat alle on-

derdelen van het eerste voorstel zoals hierboven beschreven (met verwerking van eerdere feed-

back), en tevens:  

 

 Tijdslijn (data begin en eind stage, inlevermomenten) 

 Onderbouwing van de relevantie van voorgestelde stage het voorgestelde onderwerp voor de 

verloskundige beroepsuitoefening 

 Literatuurlijst: lijst met kwalitatief goede en relevante literatuur met betrekking tot het onder-

werp van de interventie. 

 

NB Het is voor het Stagevoorstel Go/No Go niet nodig opnieuw toestemming van de stageorgani-

satie te vragen. 

 

Dit voorstel wordt beoordeeld door de intern begeleider aan de hand van het beoordelingsformulier in 

bijlage 3. In het geval van een buitenlandstage wordt het voorstel mee beoordeeld door de Coördina-

tor Internationalisering.  

 

De beoordeling kan resulteren in een GO, een NO GO, of een voorwaardelijke NO GO. Bij een voor-

waardelijke NO GO zijn de benodigde aanpassingen binnen één werkweek te realiseren. Indien deze 

ook daadwerkelijk binnen één werkweek gedaan wordt treedt er normaalgesproken geen vertraging 

op. Bij een definitieve NO GO kan de stage niet plaatsvinden, en treedt studievertraging of studiever-

zwaring op. 

 

 

Consultmoment 

In de periode voorafgaand aan het inleveren van het Voorstel Stage GO/NO GO, is er gelegenheid om 

per groepje een consult in te plannen met de intern begeleider. 
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7  Tijdens de stage 

 

Rol van de student  

 

In de voorbereiding van de stage en tijdens de stage wordt van je verwacht dat je het niveau van zelf-

standigheid en professionaliteit van een (beginnend) verloskundige vertoont. Je hebt zelf de regie over 

je stage. Dit zal zichtbaar zijn in de omgang met elkaar, de intern begeleider en de extern contactper-

soon. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een goede balans weet te vinden tussen zelfstandig werken als 

groepje, en om ondersteuning of opheldering vragen wanneer dit nodig is. 

 

Het is van belang dat je als student regelmatig overleg hebt met je intern begeleider en extern contact-

persoon, en duidelijke werkafspraken maakt over de voortgang van je stage, en aanwezigheid op de 

stageplek. Je bent als groepje verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van wekelijks contact 

met de intern begeleider en de extern contactpersoon, inclusief het tijdig aanleveren van gespreks-

punten en het noteren en uitvoeren van afspraken, indien van toepassing. 

 

Verder ben je zelf verantwoordelijk voor het organiseren van stageactiviteiten gerelateerd aan de sta-

geopdracht. Je kunt hierbij denken aan interviews met stakeholders, het observeren van een (gerela-

teerde) interventie, of het bijwonen van een vergadering of congres of training over het onderwerp van 

je stageopdracht. 

 

Tot slot dien je als student voor je begeleider inzichtelijk maken dat je individueel bijdraagt aan het sta-

geproces en eindproduct. 

 
 

Begeleiding op de stageplek 

 

Op het stageadres heb je een contactpersoon waarbij je terecht kunt voor logistieke en organisatori-

sche zaken met betrekking tot de stageplaats en het uitvoeren van de stageopdracht. Hierbij valt bij-

voorbeeld te denken aan het toewijzen van een werkplek, toestemming geven voor het gebruik van 

cliënt gegevens, het faciliteren van contact met cliënten, het opperen van relevante stakeholders, en 

het meedenken over relevante stageactiviteiten.  

 

De extern contactpersoon geeft tijdens de stage input voor het realisme gehalte van het implementa-

tieplan van de interventie, dus of het plan zoals door jullie ontwikkeld ook in de praktijk uitgevoerd zou 

kunnen worden, met inachtneming van werkelijke omstandigheden in het werkveld en binnen de orga-

nisatie. 

 

Je kunt ervanuit gaan dat de extern contactpersoon hiervoor ongeveer één uur per week beschikbaar 

zal zijn. 

 

Begeleiding vanuit de opleiding 

 

Elk groepje krijgt vanuit de opleiding een begeleider toegewezen. De intern begeleider bewaakt dat de 

criteria van de opleiding kunnen worden behaald en biedt hierin ondersteuning. De intern begeleider is 

het eerste aanspreekpunt bij problemen in de voortgang van de stage. De intern begeleider geeft 

feedback op concepten en is zo nodig beschikbaar voor wekelijkse voortgangsbesprekingen, per e-

mail, telefonisch of via Skype. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de toetsing van KET 9 

deel 2 en vraagt hierbij eventueel input van de externe contactpersoon.  

 

Voor studenten die naar het buitenland zijn geweest vindt eveneens na afloop van de stage een  

debriefing plaats met de intern begeleider. 



 

2017-2018 Stagehandleiding Public Health 24 

INLEVEREN & DEADLINES 

Om de voortgang van de stage te faciliteren en te bewaken, zijn er ook tijdens de stage een aantal in-

levermomenten. 

  

Plan van Aanpak 

In week 1 van de stage lever je een Plan van Aanpak in bij de intern begeleider, voor feedback. Het 

Plan van Aanpak heeft een maximum van 1000 woorden en bevat tenminste: 

 een beschrijving van het gezondheidsprobleem waarop de interventie is gericht (concept pro-

bleemanalyse) 

 een beschrijving van het einddoel, doelgroep en gedragsdoelen van de interventie (concept 

veranderingsdoelen) 

 een planning van de interventieontwikkeling/-analyse: taakverdeling binnen je groep, geplande 

stageactiviteiten, en een tijdsplanning. De planning moet door de extern contactpersoon wor-

den geaccordeerd voor wat betreft logistiek en organisatie(zie bijlage 4).  

 

Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) 

Dit product wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier in bijlage 1. 

 Concept: lever aan het begin van week 4 een concept van je uiteindelijke Schriftelijk Product 

in bij de intern begeleider voor feedback, via email. 

 Kans: lever aan het eind van week 5 de definitieve versie van het Schriftelijke Product in via 

Scorion. De deadline is vrijdagmiddag 17:00 uur. Dit product wordt beoordeeld door de intern 

begeleider en een tweede (intern) docent (vier ogen principe). Alleen de intern begeleider 

wordt uitgenodigd in Scorion. 

 Herkans: indien de beoordeling onvoldoende is, moet binnen drie weken na het ontvangen 

van de beoordeling een bijgestelde versie ingeleverd worden. 

 Als ook de herkans onvoldoende is, moet de KET geheel opnieuw gedaan worden. 
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Samenvatting tijdspad NEDERLAND 

 

 

12 weken vóór start 

stage 

 

 

Inleveren Voorstel stageplek & onderwerp 

 

 
Consultmoment intern begeleider (facultatief) 

 

8 weken vóór start 

stage 

 

Inleveren Voorstel stage GO/NO GO 

 

 

Week 1 t/m 5 

 

Op stageplek zelfstandig werken aan het ontwikkelen/analyseren van 

een interventie. 

 

Week 1 

 

Inleveren Plan van Aanpak 

 

Week 4 
Inleveren CONCEPT Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) 
 

Week 5 

 

Inleveren Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) in Scorion.  

Deadline: vrijdag om 17.00 uur. 

 

 

 
 
Samenvatting tijdspad BUITENLAND 
 

 

 

Overleg met Coördinator Internationalisering 

 

24 weken vóór start 

stage 

 

Inleveren Voorstel stageplek & onderwerp 

 

 

 
Consultmoment intern begeleider (facultatief) 

 

 
Extra-curriculaire voorbereiding 

 

18 weken vóór start 

stage 

Inleveren Voorstel stage GO/NO GO 

 

Week 1 t/m 5 

 

 

Op stageplek zelfstandig werken aan het ontwikkelen/analyseren van 

een interventie. 

 

Week 1 

 

Inleveren Plan van Aanpak 

 

Week 4 

 

Inleveren CONCEPT Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) 
 

Week 5 

 

 

Inleveren Schriftelijk Product KET 9 (deel 2) in Scorion.  

Deadline: vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd). 

 

Na terugkomst 

 

Verplichte debriefing, extracurriculair 
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Bijlage 1  Beoordelingsformulier KET 9 (deel 2)  

 

Een gezondheidsbevorderende interventie ontwikkelen inclusief evaluatieplan 

 

Student:  

 

Titel interventie:      Datum:  

 

Beoordelaar 1:     

Beoordelaar 2: 

 

Voorwaarden voor beoordelen niet vol-
daan 

 

voldaan 

Het eindproduct is op tijd ingeleverd.   

Omvang verslag max. 4000 woorden; excl. tabellen, figuren, bijlagen, litera-
tuurlijst. 

  

Titelpagina met titel, datum, namen en studentnummers, naam instelling.   

Verwijzingen en bronvermelding volgens Vancouver- of APA-methode.   

Ephorus-score en –rapport geven geen aanleiding tot verdenking van plagi-
aat. 

  

 

 
 
 

 Goed  
(3 punten) 

Voldoende  
(2 punten) 

Matig 
(1 punt) 

Onvoldoende 
(0 punten) 

Academisch 
schrijven 
(9pt) 
 

Het taalgebruik is 
professioneel, ob-
jectief en bondig en 
de spelling- en 
grammaticaregels 
zijn in het hele pro-
duct correct toege-
past. 
 

Het taalgebruik is 
professioneel en 
objectief. 
In het product staat 
een enkele spel-
lings- of grammati-
cale fout. 

Het taalgebruik is 
subjectief en breed-
sprakig. 
In het product staat 
een enkele spel-
lings- of grammati-
cale fout. 

Het taalgebruik is 
subjectief en breed-
sprakig. 
Op meer dan de 
helft van de pa-
gina’s staan spel-
lings- of grammati-
cale fouten. 

Het document heeft 
een heldere  lijn, 
een goede opbouw 
en keuzes zijn 
goed onderbouwd. 

Het document heeft 
een duidelijke op-
bouw en keuzes 
zijn onderbouwd.  

Het document heeft 
een onvoldoende 
duidelijke opbouw 
en keuzes zijn on-
voldoende  onder-
bouwd. 
 

Het document heeft 
geen duidelijke op-
bouw en keuzes 
zijn niet onder-
bouwd. 

Probleemanalyse is 
onderbouwd met 
kwalitatief goede 
en relevante bron-
nen (waaronder 
wetenschappelijke 
artikelen), en er is 
op een juiste ma-
nier naar verwezen. 
  

Kwalitatief goede 
en relevante bron-
nen gebruikt en op 
een juiste manier 
naar verwezen, 
maar er is geen ge-
bruikgemaakt van 
wetenschappelijke 
artikelen. 

Beperkt aantal 
kwalitatief goede 
bronnen gebruikt 
en/of onjuiste ver-
wijzing. 
 

Onvoldoende en 
niet-relevante bron-
nen geselecteerd. 
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Probleem-
analyse 
(12pt) 

Goede en volledige 
analyse van de 
aard, omvang en 
oorzaak van het 
gezondheidspro-
bleem waarop de 
interventie is ge-
richt. 
 

Voldoende analyse 
van de aard, om-
vang en oorzaak 
van het gezond-
heidsprobleem 
waarop de inter-
ventie is gericht. 

Onvolledige ana-
lyse van de aard, 
omvang en oorzaak 
van het gezond-
heidsprobleem 
waarop de inter-
ventie is gericht. 

Zeer onvolledige of 
onjuiste analyse 
van de aard, om-
vang en oorzaak 
van het gezond-
heidsprobleem 
waarop de interven-
tie is gericht. 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit goed be-
schreven. 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit voldoende 
beschreven. 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit onvol-
doende beschre-
ven. 
 

In de analyse wor-
den eventuele ge-
zondheidsverschil-
len, kwetsbare 
groepen en/of di-
versiteit niet be-
schreven. 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn goed 
benoemd en be-
schreven. 
 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn vol-
doende benoemd 
en beschreven. 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn ten 
dele benoemd en 
beschreven. 

De nationale en/of 
internationale ge-
zondheidsorganisa-
ties die zich met de 
PH-issues van de 
interventie bezig-
houden zijn niet of 
onjuist benoemd en 
beschreven. 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
goed en helder be-
schreven. 
 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
voldoende beschre-
ven. 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
onvoldoende be-
schreven. 

Welke  gezond-
heidswinst  de in-
terventie wil be-
werkstelligen wordt 
niet beschreven. 

Verande-
rings- 
doelen 
(9pt) 

Einddoel en doel-
groep van de inter-
ventie zijn duidelijk 
en volledig be-
schreven. Einddoel 
past bij de doel-
groep. . 
 

Einddoel of doel-
groep van interven-
tie en/of hoe zij bij 
elkaar passen is 
niet geheel volledig 
beschreven. 

Einddoel of doel-
groep van de inter-
ventie en/of hoe zij 
bij elkaar passen is 
zeer onvolledig be-
schreven. 

Einddoel en doel-
groep van de inter-
ventie onjuist of 
niet beschreven. 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
duidelijk en uitge-
breid beschreven.  
 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
voldoende beschre-
ven. 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
onvoldoende be-
schreven. 

Specifieke ge-
dragsdoelen zijn 
niet beschreven. 

Juiste en heldere 
analyse van rele-
vante determinan-
ten van het gedrag 
met gebruik van 
passende theoreti-
sche modellen (bij-
voorbeeld het ASE 
model). 
 

De determinanten 
zijn allemaal rele-
vant en de analyse 
is voldoende hel-
der. 
 

De determinanten 
zijn niet allemaal 
relevant en de ana-
lyse is onvoldoende 
helder. 

Incorrecte of geen 
analyse van de de-
terminanten van 
het gedrag. 



 

2017-2018 Stagehandleiding Public Health 28 

Theoretische 
methodieken  
en praktische 
technieken  
(9pt) 

Geschikte theoreti-
sche methodieken 
voor het verande-
ren van gedragsde-
terminant(en) zijn 
helder beschreven 
en wetenschappe-
lijk onderbouwd. 
 

De geschikte theo-
retische methodie-
ken zijn helder be-
schreven maar on-
voldoende weten-
schappelijk onder-
bouwd. 

Deels ongeschikte 
keuze en/of ondui-
delijke beschrijving 
van theoretische 
methodieken.  

Geen of onge-
schikte keuze van 
theoretische me-
thodieken. 

De methodieken 
zijn   goed geope-
rationaliseerd in 
praktische (voor-
lichtings) tech-
nieken.  

De methodieken 
zijn voldoende geo-
perationaliseerd in 
praktische (voor-
lichtings) 
technieken.  
 

Deels onjuiste of 
onvolledige uitwer-
king in praktische 
technieken. 

Onjuiste of zeer on-
volledige uitwerking 
in praktische tech-
nieken.  

De gedragsdeter-
minant(en), speci-
fieke verander-
doel(en), gekozen 
methodiek(en) en 
praktische tech-
nieken zijn correct 
en volledig weerge-
geven in een ma-
trix. 

De gedragsdeter-
minant(en), speci-
fieke verander-
doel(en), gekozen 
methode(n) en 
praktische tech-
nieken zijn groten-
deels correct en 
volledig weergege-
ven in een matrix. 

De gedragsdeter-
minant(en), speci-
fieke verander-
doel(en), gekozen 
methode(n) en 
praktische tech-
nieken zijn groten-
deels onjuist en/of 
onvolledig weerge-
geven in een ma-
trix. 
 

Een matrix van ge-
dragsdetermi-
nant(en), specifieke 
veranderdoel(en), 
gekozen me-
thode(n) en prakti-
sche technieken 
ontbreekt.  

Programma 
ontwerp 
(6pt)  

De interventie is 
helder, correct en 
volledig beschre-
ven aan de hand 
van het Communi-
cation Persuasion 
Model. 
 

De interventie is 
grotendeels correct 
en volledig be-
schreven aan de 
hand van het Com-
munication Persua-
sion Model. 

De interventie is 
onvolledig beschre-
ven aan de hand 
van het Communi-
cation Persuasion 
Model. 
 

Het Communication 
Persuasion Model 
is onjuist of niet ge-
bruikt om de inter-
ventie te beschrij-
ven. 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is duide-
lijk en goed be-
schreven. 
 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is vol-
doende beschre-
ven. 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is ondui-
delijk en/of onvolle-
dig beschreven. 

Welke materialen 
ontwikkeld dienen 
te worden is niet 
beschreven. 

Programma 
implementa-
tie 
(6pt) 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt duidelijk en 
goed beschreven 
en onderbouwd en 
in een matrix weer-
gegeven. 
 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt voldoende 
beschreven en on-
derbouwd. 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt onvolledig 
beschreven en on-
derbouwd. 

Hoe (welk me-
dium), door wie, 
waar en wanneer 
de interventie moet 
worden uitgevoerd 
wordt niet beschre-
ven of is onjuist. 

Er is een goede on-
derbouwing van de 
keuze voor indivi-
duele of commu-
nity-benadering.  

Er is  voldoende 
onderbouwing van 
de keuze voor indi-
viduele of commu-
nity-benadering. 

Er is  onvoldoende 
onderbouwing van 
de keuze voor indi-
viduele of commu-
nity-benadering. 

Er is geen- of een 
onjuiste onderbou-
wing voor de keuze 
voor een individu-
ele of 
community-bena-
dering 
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Evaluatie van 
de interventie 
(9pt) 

Beschrijft en onder-
bouwt een evalua-
tieplan inclusief 
hoe, door wie en 
binnen welk tijdsbe-
stek de interventie 
zal worden geëva-
lueerd. 
 

Het evaluatieplan 
beschrijft hoe, door 
wie en binnen welk 
tijdsbestek de inter-
ventie zal worden 
geëvalueerd. 

Het geformuleerde 
evaluatieplan is 
summier. 

Er is geen evalua-
tieplan.   

Goede en relevante 
evaluatievragen 
over het gewenste 
resultaat van de in-
terventie (effect-
evaluatie) en of 
deze is uitgevoerd 
zoals gepland (pro-
cesevaluatie) zijn 
geformuleerd. 

Voldoende rele-
vante evaluatievra-
gen over het ge-
wenste resultaat 
van de interventie 
(effectevaluatie) en 
of deze is uitge-
voerd zoals ge-
pland (procesevalu-
atie) zijn geformu-
leerd. 
 

Er zijn (deels) irre-
levante evaluatie-
vragen over het ge-
wenste resultaat en 
de uitvoering van 
de interventie ge-
formuleerd. 

Er zijn geen evalu-
atievragen over het 
gewenste resultaat 
en de uitvoering 
van de interventie 
geformuleerd. 

Document bevat 
een goede reflectie 
op de eventuele 
ethische en maat-
schappelijke aspec-
ten van de inter-
ventie. 
 

Er is  voldoende re-
flectie op de even-
tuele ethische en 
maatschappelijke 
aspecten van de in-
terventie. 

Er is  ten dele gere-
flecteerd op de 
eventuele ethische 
en maatschappe-
lijke aspecten van 
de interventie. 

Er is  onvoldoende 
reflectie op de 
eventuele ethische 
en maatschappe-
lijke aspecten van 
de interventie. 

Individuele  
Bijdrage* 
(6pt) 

Student heeft zelf-
standig gewerkt, 
weinig begeleiding 
nodig gehad en 
heeft inhoudelijke 
en procesfeedback 
snel en doeltreffend 
verwerkt. 

Student heeft vol-
doende balans la-
ten zien tussen 
zelfstandig werken 
en begeleiding vra-
gen en heeft inhou-
delijke en proces-
feedback snel en 
doeltreffend ver-
werkt. 

 

Student heeft on-
voldoende balans 
laten zien tussen 
zelfstandig werken 
en begeleiding vra-
gen of de student 
heeft niet alle in-
houdelijke- en pro-
ces feedback ver-
werkt. 

Student heeft on-
voldoende zelfstan-
digheid getoond en 
de student heeft 
niet alle inhoude-
lijke- en proces 
feedback verwerkt. 

Student heeft een 
gelijkwaardige bij-
drage geleverd aan 
het proces van in-
terventieontwikke-
ling/evaluatie en dit 
is zichtbaar in (con-
cepten van) het 
product.  

 

X X Student heeft geen 
gelijkwaardige bij-
drage geleverd aan 
het proces van in-
terventieontwikke-
ling/evaluatie. 

Totaal punten 
 

 

Feedback 
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*Individuele bijdrage moet tenminste voldoende (minimaal 4pt) zijn om een voldoende beoordeling te 

krijgen 

 
 

 

 

Punten en cijferbepaling 9 + 12 + 9 + 9 + 6 + 6 + 9 + 6 = 66 punten 

Cesuur: 36 punten 

 

 

 Cijfer  Aantal pun-
ten 

 10 65-66 

 9.5 62-64 

 9 58-61 

 8.5 54-57 

 8 51-53 

 7.5 48-50 

 7 45-47 

 6.5 42-44 

 6 39-41 

 5.5 36-38 

 5 33-35 

 4.5 30-32 

 4 27-29 

 3.5 24-26 

 3 20-23 

 2.5 16-19 

 2 12-15 

 1,5 7-11 

 1 0-6 
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Bijlage 2  Format Voorstel Stageplek & Onderwerp 

 

 

Studenten (naam, studentnummer):  

 

 

Datum: 

Datum stage: 

 

     

Naam stageorganisatie 

 

Adres stageorganisatie: 

 

 

Korte beschrijving van de stageorganisatie: 

 

 

 

 

Naam extern contactpersoon + contactgegevens: 

 

Naam: 

 

Tel: 

 

Email:  

 

 
Doel van de stage:  

 Ontwikkelen van een interventie 

 Analyseren van een bestaande interventie 

 

 

Onderwerp van de interventie/analyse: 

 

 

 

 

 

 

Bijvoegen: 

 Toestemming voor de stage van de extern contactpersoon (d.m.v. accordering van het Voor-

stel stageplek & onderwerp) 

 Indien buitenlandstage: planning extracurriculaire voorbereiding. 
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Bijlage 3  Stage GO / NO GO   

 
 
 
Studenten: 
 
 
Onderwerp interventie: 
 
Datum: 
 
Intern begeleider:     Handtekening: 
 
 
 

 
  

OORDEEL:  GO   /   VOORWAARDELIJKE NO GO   /   NO GO 

Toelichting beoordeling: 

GO: de stage kan starten. 

VOORWAARDELIJKE NO GO: de stage kan niet starten, maar de benodigde aanpassingen zijn 

binnen één werkweek te doen. Indien deze ook daadwerkelijk binnen één werkweek gedaan wor-

den, treedt geen vertraging op. 

NO GO: de stage kan niet starten, het voorstel moet grondig verbeterd worden, er treedt studiever-

traging dan wel studieverzwaring op. 
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Cesuur 
  
Alles ‘ja’ GO  
Niet alles ‘ja’ èn aanpassingen kunnen binnen één werkweek VOORWAARDELIJKE NO GO  
Niet alles ‘ja’ en/of aanpassingen niet binnen één werkweek mogelijk NO GO  
  

Beoordelingscriteria nee / ja 

Gegevens van de organisatie waar de stage plaatsvind zijn compleet 

 Naam, adres en korte beschrijving van de organisatie 

 Contact gegevens extern contactpersoon 

 Toestemming Stageplek & Onderwerp door stageorganisatie 

 

 

Doel van de stage is helder (ontwikkelen of  analyseren)   

Onderwerp van de interventie/analyse is beschreven en de relevantie voor de verlos-

kundige beroepsuitoefening is helder onderbouwd. 

 

Een tijdslijn is meegeleverd inclusief 

 Data begin en einde van de stage 

 Inlevermomenten Plan van Aanpak, concept- en definitieve versie KET 9 

 Indien buitenlandstage: planning extracurriculaire voorbereiding. 

 

Het ontwikkelen/analyseren van de interventie is haalbaar in de beschikbare tijd.  

Literatuurlijst: lijst  met kwalitatief goede en relevante literatuur met betrekking tot het 

onderwerp van de interventie is meegeleverd. 
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Bijlage 4  Format Plan van Aanpak  

 

Maximaal 1000 woorden. Inleveren einde week 1 aan de intern begeleider. 

 

  

Titelblad 

 Naam studenten 

 Onderwerp interventie 

 Datum 

 Intern begeleider 

 Extern contactpersoon  

Concept probleemanalyse  

 Korte beschrijving gezondheidsprobleem waarop de interventie is gericht en welke  

gezondheidswinst de interventie wil bewerkstelligen 

 

Concept beschrijving van de veranderingsdoelen  

 Korte beschrijving van het einddoel, de doelgroep, gedragsdoelen  

 

Literatuurlijst  

 Met juiste bronverwijzing volgens APA of Vancouver 

 

Planning stageperiode 

 Overlegmomenten met intern begeleider 

 Overlegmomenten met extern contactpersoon 

 Inlevermomenten concept- en definitieve versie KET  

 Stage activiteiten 

 Taakverdeling 

 

Accordering planning door extern contactpersoon (naam en handtekening) 
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Bijlage 5  Brief voor Stageplek 
 
(NB  Engelse versie is in ontwikkeling) 
 
 
Betreft: Stage Public Health Jaar 4  
 
 
 
Beste mogelijke stagebieder, 
 
Fijn dat u overweegt een stageplek te bieden aan studenten verloskunde! Graag willen we u in deze 
brief informatie bieden over de Public Health stage binnen de opleiding tot verloskundige. 
 
 
Achtergrond en doel stage 
 
Met de invoering van een nieuw curriculum, is er binnen de opleiding tot verloskundige meer aandacht 
gekomen voor gezondheidsbevordering en public health. Als eindopdracht voor dit onderdeel van de 
studie krijgen studenten de opdracht om, binnen een bestaande organisatie, een nieuwe gezond-
heidsbevorderende interventie te ontwerpen, óf een bestaande gezondheidsbevorderende interventie 
kritisch te analyseren. 
 
Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen een bestaande organisatie, zodat er een reële context is, die 
in beschouwing moet worden genomen bij het ontwerpen van de interventie. Uitkomst van de op-
dracht moet zijn dat er een, met theorie onderbouwd, realistisch en uitvoerbaar plan ligt voor een 
kleine gezondheidsbevorderende interventie (nieuw ontworpen, dan wel aangepast in het geval van 
een bestaande interventie). Het tijdsbestek voor de ontwikkeling hiervan is vijf weken.  
 
 
Wat wordt er van u gevraagd? 
 
De eerste vraag is om, in overleg met de studenten, een onderwerp of bestaande interventie te identi-
ficeren voor de stageopdracht. De opdracht moet in vijf weken uitvoerbaar zijn. 
Verder wordt verwacht dat er binnen uw organisatie een contactpersoon wordt aangewezen, die de 
studenten tijdens de stage ondersteunt in logistieke, organisatorische en inhoudelijke zaken met be-
trekking tot het uitvoeren van de stageopdracht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het toewijzen 
van een werkplek, toestemming regelen voor het gebruik van cliënt gegevens, het faciliteren van con-
tact met cliënten, het opperen van relevante stakeholders, en het meedenken over relevante stageac-
tiviteiten.  
 
Deze persoon geeft ook, als ervaringsdeskundige, input voor het realiteitsgehalte van het implementa-
tieplan van de interventie, dus of het implementatieplan zoals ontwikkeld ook in de praktijk uitgevoerd 
zou kunnen worden, met inachtneming van werkelijke omstandigheden in het werkveld en binnen de 
organisatie. De verwachting is dat er wekelijks contact is met de studenten. 
Van de contactpersoon wordt niet verwacht dat deze volledig op de hoogte is van public health theo-
rie, dan wel de specifieke theoretische methode. Inhoudelijke sturing en beoordeling valt onder de ver-
antwoordelijkheid van de opleiding. Uiteraard zullen wij uw observaties en eventuele feedback meene-
men in onze beoordeling, bijvoorbeeld m.b.t. de samenwerking met onze studenten. 
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Wat kunt u verwachten? 
 
 

 Van de studenten 
Van de studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig en professioneel te werk gaan. Zij zijn verantwoor-
delijk voor de voortgang van de stageopdracht. Daarvoor zullen zij tenminste wekelijks overleg hebben 
met de contactpersoon (en de opleiding), en duidelijke werkafspraken maken.  
 

 Van de opleiding 
Elk groepje krijgt vanuit de opleiding een begeleider toegewezen. De intern begeleider bewaakt dat 
de criteria van de opleiding kunnen worden behaald en biedt hierin ondersteuning. De intern begelei-
der is verantwoordelijk voor de beoordeling van de stageopdracht en het stageproces, en vraagt hier-
voor input van de contactpersoon binnen de stageorganisatie.  De intern begeleider zal hiervoor gere-
geld contact zoeken. Ook is de intern begeleider is het eerste aanspreekpunt bij problemen in de 
voortgang van de stage, zowel voor de contactpersoon van de stageorganisatie als voor de studenten. 
 
De intentie is dat de stage een win-win situatie oplevert; voor studenten is dit het leerrendement, en 
voor de stageorganisatie een concreet voorstel voor gezondheidsbevordering. Eventueel is vanuit de 
opleiding een vergoeding beschikbaar voor de stageorganisatie. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, 
dan kunt u verdere informatie aanvragen via onderstaande contactpersonen. 
 
 
 
 
Contactinformatie voor vragen 
 
Mocht u vragen hebben over deze stage, dan kunt u terecht bij de volgende personen: 

 Locatie Amsterdam: Lianne Holten (lianne.holten@inholland.nl; 020 495 3428) 

 Locatie Groningen: Ingeborg Roorda (ingeborg.roorda@inholland.nl; 050 207 1922) 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Lianne Holten & Ingeborg Roorda 
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen 
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