
Beoordeling Professioneel gedrag stage studiejaar 4  

 
Student:  
Beoordeling behorend bij:  
Beoordeling afgerond op:  
 
Naam stagebedrijf:  
Naam beoordelaar:       Functie:  
E-mailadres beoordelaar:  
 
  
Startdatum stage     Einddatum stage     Aantal dagen afwezig  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Omgaan met werk:  

Onder level  Op level   Boven level  
1. Maakt een planning voor de stage en kan de  
activiteiten binnen de begrote tijd uitvoeren.  
 
2. Neemt verantwoordelijkheid voor door anderen  
gedelegeerde zorg en taken (onder supervisie op  
afstand)  
 
3. Toont zelfvertrouwen in eigen handelen en  
vaardigheden  
 
4. Toont zicht te hebben op patiëntveiligheid en geeft  
anderen zo nodig feedback daarop  
 
5. Werkt volgens de meest recente hygiënische  
maatstaven  
 
6. Neemt standpunt in en handelt daar naar  
 
7. Trekt uit reflecties conclusies voor de toekomst/het  
toekomstig handelen  
 
 
Toelichting omgaan met werk:  
 
 
 
 
Omgaan met anderen:  

Onder level  Op level   Boven level  
1. Steunt de cliënt in het omgaan met emoties  
 
2. Respecteert de privacy en autonomie van de cliënt  
 
3. Werkt transparant, respectvol en constructief  
samen volgens het principe van een gelijkwaardig  
partnerschap met collega’s uit eigen en andere  
disciplines 
  
 
Toelichting omgaan met anderen:  

 
  



Omgaan met zichzelf:  

Onder level  Op level   Boven level  
1. Kan zelfstandig rapporteren over eigen emoties,  
normen en waarden en hieraan conclusies  
verbinden.  
 
2. Geeft en vraagt actief feedback op eigen  
functioneren en verwerkt die gewogen bij komende  
werkzaamheden.  
 
3. Lichaamsverzorging en haardracht zijn passend en  
functioneel voor de uitvoering werkzaamheden.  
 
4. Hanteert de eigen emoties tijdens de stage en  
maakt deze, indien functioneel, bespreekbaar.  
 
5. Bespreekt de eigen grenzen in taken en  
verantwoordelijkheden en houdt zich aan de  
grenzen van (eigen) bevoegd- en bekwaamheid in  
het verloskundig handelen.  
 
 
Toelichting omgaan met zichzelf:  
 
 
 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cesuur:  

Goed: alle items per dimensie op minimaal `Op level` gescoord en in alle drie dimensies  
minimaal 2 items `Boven level`  
Voldoende: alle items minimaal `Op level` op alle drie dimensies  
Onvoldoende: niet alle items `Op level` gescoord  
 
Beoordeling:    onvoldoende   voldoende   goed  

 



 


