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Inleiding 
 
In het derde jaar van de opleiding loop je dertig weken stage. Tien daarvan zijn onderzoeksstage; 
deze valt buiten het bestek van deze handleiding. Zie hiervoor de Handleiding Onderzoeksstage. 
 
Voor de stage selecteren we stageplaatsen waar verloskundige zorg in diverse domeinen wordt ver-
leend, aan cliënten met verschillende risicoprofielen, en zoveel mogelijk in een interdisciplinair samen-
werkingsverband. 
 
Het oefenen van het klinisch redeneren (van probleemanalyse tot beleid) en de communicatie met de 
cliënte en haar partner staan in deze stage centraal. Met oog voor het stimuleren van normale (fysiolo-
gische) aspecten, ook in complexe situaties en in diverse settings. Je leert het aanvullend diagnos-
tisch onderzoek en interventies op waarde te schatten in relatie tot de prognose. Je bouwt routine op 
in het uitvoeren van veelvoorkomende verloskundige handelingen. Je krijgt steeds meer inzicht in de 
preventie van complicaties bij diverse risicopopulaties en de bijdrage die jij en andere zorgverleners 
hieraan kunnen leveren.  

Je oefent bovendien met het vervullen van je rol in een (inter- of multidisciplinair) team, waarbij je zorg 
verleent in alle domeinen, in samenwerking met andere professionals (in opleiding). Je krijgt inzicht in 
verschillende samenwerkingsvormen en wat je rol hierin kan zijn. Daarnaast kun je ervaren hoe je ei-
gen medische verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de teamverantwoordelijkheid.  

Je verleent de zorg als verloskundige, die aandacht heeft voor de normale (fysiologische) aspecten 
van de zwangerschap, de baring en de kraamperiode. Je benadering breng je onder supervisie in bij 
cliëntbesprekingen, met respect voor de aanvullende benaderingen van de overige zorgverleners. 

Om de in de OER art. 3.12 lid 5 en 6 beschreven verrichtingen tijdens de stage te mogen uitvoeren, 
moet je geslaagd zijn voor de vaardigheidstoetsen, waarbij voor de stuit, schouderdystocie en reani-
matie neonaat geldt dat de toetsen niet langer dan twaalf maanden geleden zijn afgenomen. 
 
Per stageperiode worden stageterugkomactiviteiten (STA) georganiseerd om de verbinding tussen de 
theorie en de praktijk te leggen. Drie STA vinden plaats op de opleiding. Het supervisietraject van de 
leerlijn Professionaliseren wordt onder andere in de STA gepland. 
 
In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt over de stage en de STA. 
 
Geniet van je stage en veel succes! 
 
 

Contactpersonen 

 
Stagecoördinatoren VAA 
Claartje Hart   claartje.hart@inholland.nl 
Godelief Maassen                      godelief.maassen@inholland.nl 
 
Stagecoördinatoren VAG stagebureau.vag@inholland.nl 
Liesbeth Kool, 
Relinde van der Stouwe 
Anna Tsiamparlis-Wildeboer   
 

 

  

mailto:claartje.hart@inholland.nl
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Planning 
 
 
De stage in jaar 3 – Als verloskundige aan het werk in alle facetten van de geboortezorg – bestaat uit 

twee delen van tien weken. Je loopt ongeveer tien weken stage in een eerstelijns verloskundigenprak-

tijk en tien weken in de klinische setting. Deze weken zijn verdeeld over de stageperiodes 3.1 en 3.2. 

In het derde jaar kunnen twee trajecten worden gevolgd; zie voor meer informatie het document Nomi-

nale studieroute (jaar drie). 

 

Let op: Een student mag haar stage in jaar 4 niet in dezelfde eerstelijns praktijk lopen als waar ze 

stage 3.2 stage heeft gelopen. Dit heeft als reden dat als de student meerdere keren in dezelfde prak-

tijk stage loopt, ze steeds door dezelfde beoordelaar wordt beoordeeld. Door gebruik te maken van 

verschillende stagepraktijken wordt de student door verschillende stagebeoordelaars beoordeeld, wat 

ten goede komt aan de betrouwbaarheid van de beoordelingen 

Voorbereiding op de stage 

 
Maak voorafgaand aan de stage een plan van aanpak, op basis van je persoonlijke beginsituatie, je 

leerdoelen en de toetsing van de stage. Gebruik het formulier Samenwerkingsafspraken stage, wat in 

in Scorion staat. 

Lees, voordat je begint met je stage in de kliniek, de documenten van de betreffende kliniek goed 

door. Let op; voor sommige klinieken is het noodzakelijk dat je 8 weken voor de aanvang van je 

stage je aanmeldt. Deze informatie staat met alle benodigde contactgegevens in het stageplansys-

teem: 

 

VAA https://stagevaa.verloskunde-academie.nl/merlin/login?edit=true 

VAG https://stagevag.verloskunde-academie.nl/merlin/login?edit=true 

 

Plan minimaal twee weken voor de stage een kennismakingsgesprek. Zorg ervoor dat het formulier 

Samenwerkingsafspraken stage vóór het gesprek in het bezit is van de stagebegeleider 

 

Kennismakingsgesprek 

 
Bespreek in het kennismakingsgesprek met de stagebegeleider de haalbaarheid van het plan van 

aanpak en de wederzijdse verwachtingen. Stem het dienstrooster en de planning af op de deeltaken 

die je wilt laten beoordelen en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren tijdens de stage.  

In de klinische setting wordt tijdens dit gesprek de indeling op de verschillende afdelingen afgespro-

ken.  

Laat, om inzicht te geven in je niveau van functioneren, zien welke vaardigheidstoetsen en deeltaken 

je hebt behaald en welke verrichtingen en activiteiten je al hebt afgetekend. Vertel welke kwaliteiten je 

bezit en wat jouw leerdoelen zijn voor de stage. Neem een aankondiging mee voor in de wachtkamer, 

waarin je jezelf presenteert als verloskundestudent (wie je bent; welk jaar; data van de stage; foto 

etc.). 

In het gesprek worden de momenten van tussen- en eindevaluatie afgesproken. Houd daarbij reke-

ning met het voltooien van de eindbeoordeling vóór het einde van de stage.  

Leg alle afspraken vast op het Samenwerkingsafsprakenformulier in scorion.  

 

Het advies is om je stage dagelijks te evalueren, bijvoorbeeld aan het einde van de stagedag. Dat kan 

kort in vijf à tien minuten, bijvoorbeeld met behulp van de Pendletonregels. Het is raadzaam een log-

boek bij te houden waarin je op je eigen functioneren reflecteert (zie bijlage 1). Dit kun je voorleggen 

aan de stagebegeleider voor accordering en aanvullende feedback.  

https://stagevaa.verloskunde-academie.nl/merlin/login?edit=true
https://stagevag.verloskunde-academie.nl/merlin/login?edit=true
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Pendletonregels 

 

• De feedbackgever vraagt de lerende twee of drie goede punten te benoemen 

• De feedbackgever noemt twee of drie goede punten 

• De feedbackgever vraagt de lerende twee of drie verbeterpunten te benoemen 

• De feedbackgever noemt twee of drie verbeterpunten 

• De feedbackgever vat het gesprek samen. 

 

 

 

 

 

Tot slot: Je kunt je op de stage voorbereiden door bepaalde kennis en vaardigheden op te frissen, zo-

als: VT (POVASI), UO (handgrepen van Leopold en interpretatie), routineschema prenatale zorg, veel-

voorkomende standaarden (prenatale verloskundige begeleiding, onvoldoende vorderende ontsluiting, 

etc.), kraamvisites (aandachtspunten per dag).  
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Toetsing stage  
 
 
De toetsing tijdens de stage bestaat uit beoordeling van:  
 

• De uitvoering van deeltaken per leerlijn; 

• Je professionele gedrag; 

• De uitvoering van de wettelijke verrichtingen en activiteiten. 

 

 

 

 
Toetsen stage semester 3.1 
 

 
EC 

9 Deeltaken Klinisch redeneren en handelen KPB 
 

summatief 7 

Deeltaak Wetenschap Klinische les 
 

summatief 2 

PG Stage 
 

summatief 3 

Wettelijke verrichtingen en activiteiten 
 

summatief 3 

 
Totaal 
 

 15 

 

 

 
Toetsen stage semester 3.2 
 

 
EC 

10 Deeltaken Klinisch redeneren en handelen KPB 
 

summatief 7 

Eindtaak (KET 13)  Samenwerken en organiseren: 
Een verbeterplan schrijven voor de kwaliteit van zorg in een verloskun-
digenpraktijk 
 

summatief 2 

PG Stage 
 

summatief 3 

Deeltaak professionaliseren deelname aan groepssupervisie 
 

summatief 1 

Wettelijke verrichtingen en activiteiten 
 

summatief 2 

 
Totaal 
 

 15 
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Deeltaken per leerlijn 

 
 
 

◼ Leerlijn Klinisch Redeneren en Handelen 
 

Tijdens stage 3.1 en 3.2 worden 19 deeltaken getoetst met de Korte Praktijk Beoordeling (KPB). De 
beoordelingscriteria voor de deeltaken vind je in de betreffende KPB’s in de studiegids. De KPB’s kun 
je naar eigen inzicht verdelen over de twee stageperioden. We adviseren je echter om alle deeltaken 
met (1) in stageperiode 3.1 te behalen en deeltaken met (2) in stageperiode 3.2.  
De KPB’s 2.3d en 7.3 worden beoordeeld met behulp van KPB’s die zijn opgebouwd volgens de  
methodiek van het Shared Decision Making-model.  
 
 
Bij het werken met deel- en eindtaken moeten jij en je opleider ervan uit kunnen gaan dat je de 
taken na een voldoende beoordeling verder zelfstandig (met begeleiding op afstand) kunt uit-
voeren.   
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KET 1 

 

 
Het preconceptionele consult verrichten  

Jaar 3 1.3 Een preconceptioneel consult uitvoeren bij cliënten met een belaste 
anamnese en/of afwijkende bevindingen 

 
 
 

 
KET 2 

 

 
Het prenatale spreekuur verrichten 

Jaar 3 2.3d  Een counseling prenatale screening uitvoeren 

2.3c  Een prenataal consult uitvoeren, inclusief interprofessioneel overleg 

2.3b Een prenataal consult uitvoeren bij een cliënte met een afwijkend ver-
loop van de zwangerschap met bijbehorende diagnostiek 

2.3a Een prenataal consult uitvoeren bij een cliënte met een normaal verloop 
van de zwangerschap 

 
 
 

 
KET 3 

 

 
Het telefonische spreekuur verrichten 

Jaar 3 3.3 (2) Beleid formuleren naar aanleiding van een triage bij een telefonisch con-
sult 

3.3 (1) Beleid formuleren naar aanleiding van een triage bij een telefonisch con-
sult 

 
 
 

 
KET 4 

 

 
De partusdienst verrichten 

Jaar 3 4.3c Een baring begeleiden gericht op het stimuleren van fysiologische as-
pecten bij een vaak voorkomend afwijkend verloop van de baring en 
daarbij beleid formuleren en uitvoeren 
 

4.3b Een baring begeleiden met een vaak voorkomend afwijkend verloop en 
daarbij beleid formuleren 

4.3a Een baring begeleiden met een normaal verloop en daarbij beleid for-
muleren en uitvoeren 
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KET 5 

 

 
De kraamvisites verrichten 

Jaar 3 5.3d  Een kraamvisite uitvoeren bij een kraamvrouw en neonaat met een be-
laste anamnese en/of afwijkend verloop van de zwangerschap, baring 
of kraambed gericht op het stimuleren van fysiologische aspecten 
 

5.3c  Een kraamvisite uitvoeren bij een kraamvrouw en neonaat met een be-
laste anamnese en/of afwijkend verloop van de zwangerschap, baring 
of kraambed inclusief interprofessioneel overleg 
 

5.3b  Een kraamvisite uitvoeren bij een kraamvrouw en neonaat bij een nor-
maal verlopende postnatale periode gericht op het stimuleren van fysio-
logische aspecten 
 

5.3a Een kraamvisite uitvoeren bij een kraamvrouw en neonaat bij een nor-
maal verlopende postnatale periode 

 
 
 

 
KET 6 

 

 
De nacontroles verrichten 

Jaar 3 6.3  Een nacontrole verrichten bij een cliënte met een vaak voorkomend af-
wijkend verloop van de zwangerschap, baring of kraambed 

 
 
 

 
KET 7 

 

 
Het anticonceptieconsult verrichten  

Jaar 3 7.3 Een anticonceptieconsult verrichten na een zwangerschap, inclusief 
evaluatie van eerder gebruikte anticonceptie 
 

 
 
 

 
KET 8 

 

 
Een (dreigende) miskraam begeleiden 

Jaar 3 8.3c  Een evaluatieconsult na een miskraam verrichten, inclusief het bespre-
ken van een volgende zwangerschap 

8.3b  Beleid formuleren bij een (dreigende) miskraam 

8.3a  Onderscheid maken tussen normale en afwijkende bevindingen bij een 
(dreigende) miskraam  
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Wettelijke verrichtingen  

 
Houd zowel in stageperiode 3.1 als 3.2 je verrichtingen bij, zodat je aan het einde van de opleiding 
aan kunt tonen dat je voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Alle verrichtingen dienen door de oplei-
der in Scorion te worden geparafeerd.  
In de studiegids staat de Verrichtingenlijst uniforme verrichtingen. Daarin staat het totaal aantal te be-
halen verrichtingen gedurende de opleiding en de omschrijving van de verrichtingen en de voorwaar-
den voordat je een verrichting mag laten aftekenen.  
 

 

Activiteiten 

 
Houd tijdens beide stageperiodes de bijgewoonde activiteiten bij. In de studiegids staan de activiteiten 
die tijdens de stages bijgewoond dienen te worden, inclusief de totaal te behalen aantallen. Daarnaast 
is vermeld in welke stage de activiteiten het beste behaald kunnen worden. Laat bijgewoonde en uit-
gevoerde activiteiten door de stagebegeleider aftekenen op de Aftekenlijst activiteiten (zie Studiegids). 
De activiteiten kunnen ook in andere stages worden bijgewoond en afgetekend.  
 
Mocht je aan het einde van stageperiode 3.2 de activiteiten; bijwonen chorionvillusbiopsie en bijwonen 
amnionpunctie niet hebben bijgewoond geef dit dan aan bij Linda Koene (VAA) of semesterteam jaar 
4 (VAG).  Voor die studenten wordt een binnenschoolse activiteit georganiseerd in jaar 4 om deze sta-
geactiviteit te vervangen.  
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◼ Leerlijn professionaliseren / PG stage 
 
 
Per stage van 10 weken wordt het Professioneel Gedrag (PG) stage minstens drie maal beoordeeld. 
Dit gebeurt met tussenperiode van 3 weken en tenminste in elke stagesetting. Hierdoor zal op elke 
stageplaats het PG stage minimaal één maal worden beoordeeld. De SBC bepaalt welke drie beoor-
delingen bepalend zijn voor de totale beoordeling PG. 
 
 
Stage 3.1 
 
Voldoende PG 
Indien minimaal twee van de drie beoordelingen voldoende zijn, is de totale beoordeling PG voor deze 
stageperiode voldoende. 
 
Onvoldoende PG 
Bij twee of drie onvoldoende beoordelingen is de totale beoordeling PG voor deze stageperiode onvol-
doende.  
Uitgaande van een voldoende PG stage eind studiejaar 2 (zie ook NB 2): 
Je schrijft dan op basis van de beoordelingen een reflectieverslag en “plan onvoldoende PG-stage” 
voor de stageperiode in 3.2. Dit plan wordt door je studieloopbaancoach goedgekeurd en door jou 
vooraf opgestuurd naar de stageplaatsen van stage 3.2.  
Indien de totale beoordeling PG stage in stageperiode 3.2 voldoende is compenseer je hiermee ook je 
onvoldoende in de stageperiode 3.1. Hiervoor nodig je de SBC uit voor zowel PG stage 3.1 als PG 
stage 3.2.  
Indien de totale beoordeling PG stage  in stageperiode 3.2 onvoldoende is, schrijf je op basis van de 
beoordelingen een reflectieverslag en “plan onvoldoende PG-stage” voor een extra stage van 10 we-
ken. Dit plan moet worden goedgekeurd  door je studieloopbaancoach en door jou vooraf opgestuurd 
naar de stageplaatsen van de extra stage. Indien de totale beoordeling PG stage van deze extra stage 
voldoende is, compenseer je hiermee je onvoldoende in stage 3.1 en 3.2. Nodig voor beide onderde-
len de SBC uit.  
 
 
Route voor student bij onvoldoende voor stageperiode 3.1 
 

• Student informeert SLC-er, secretaresse en stagebureau over onvoldoende voor  
stageperiode 3.1.  

• Student maakt -iom SLC-er- op basis van een reflectieverslag een “plan onvoldoende PG-
stage” en levert dit in bij SLC-er. 

• Als het “plan onvoldoende PG-stage” is goedgekeurd door SLC-er, mailt de student het stage-
bureau met verzoek om stage te plannen, met in cc: SLC-er en secretaresse.  

• Student bespreekt haar “plan onvoldoende PG-stage” vóór aanvang van de volgende stage 
met de opleiders van elke stageplek in volgende stageperiode.    

• Op Moodle is onder SLC-course een format te vinden voor “plan onvoldoende PG-stage” 
 
NB  1 
De student is verantwoordelijk voor het traject na een onvoldoende PG voor een stageperiode. Indien 
de student verzuimt de SLC-er te informeren, dan wel een “plan onvoldoende PG-stage” te maken, zal 
dit waarschijnlijk studievertraging opleveren. De volgende stage kan pas gepland als er een goedge-
keurd “plan onvoldoende PG-stage” is. 
 
NB 2 
De herkansingsmogelijkheid in de hoofdfase van PG stage vindt plaats in de volgende stageperiode 
die mogelijk in het volgende studiejaar gepland is. Twee keer opeenvolgend een onvoldoende PG 
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stage in de hoofdfase betekent een extra stage van 10 weken. Houd hierbij dus ook rekening met de 
beoordelingen PG in jaar 2. 
 
 
Stage 3.2 
 
Voldoende PG 
Indien minimaal twee van de drie beoordelingen voldoende zijn, is de totale beoordeling PG in deze 
stageperiode voldoende. Indien de totale beoordeling PG stage voldoende is, compenseer je hiermee 
de eventuele onvoldoende in stageperiode 3.1.  
  
Onvoldoende PG 
Bij twee of drie onvoldoende beoordelingen is de totale beoordeling PG stage onvoldoende.  
Je schrijft dan op basis van de beoordelingen een reflectieverslag en “plan onvoldoende PG-stage” 
voor een extra stage van 10 weken.  
 
Op Moodle is onder SLC-course een format te vinden voor “plan onvoldoende PG-stage” 
 
 
Voorwaarde om te kunnen starten aan de stage in jaar 4 is dat stage 3.2 met een voldoende afgerond 
zijn.  
 
 
 
Route voor student bij onvoldoende voor stageperiode 3.2 
 

• Student informeert SLC-er, secretaresse en stagebureau over onvoldoende voor  
stageperiode.  

• Student maakt -iom SLC-er- op basis van een reflectieverslag “plan onvoldoende PG-stage” 
en levert dit in bij SLC-er. 

• Als het “plan onvoldoende PG-stage” is goedgekeurd door SLC-er, mailt de student het stage-
bureau met verzoek om opnieuw stage 3.2 te plannen, in cc: SLC-er en secretaresse.  

• Student bespreekt het “plan onvoldoende PG-stage” vóór aanvang van de volgende stage met 
de opleiders van elke stageplek in volgende periode.   

 
 
NB   
De student is verantwoordelijk voor het traject na een onvoldoende PG voor een stageperiode. Indien 
de student verzuimt de SLC-er te informeren, dan wel een “plan onvoldoende PG-stage” te maken, zal 
dit waarschijnlijk studievertraging opleveren. De volgende stage kan pas gepland als er een goedge-
keurd “plan onvoldoende PG-stage” is. 
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◼ Leerlijn Wetenschap 

 

 
KET 
11.3a  

 
Een klinische les verzorgen voor medisch  
professionals 

 
Stageopdracht 

 
2 EC 

 
 
 
 
Klinische les 
 
Doel 
 
Het doel van het verzorgen van een klinische les voor medische professionals is een bijdrage leveren 
aan het evidence based handelen in de dagelijkse verloskundige praktijk. Deze deeltaak 11.3a binnen 
de leerlijn wetenschap bereidt voor op KET 11 (Critical Appraised Topic).  
 
Uitwerking  
 
In een klinische les wordt het gevoerde beleid in een specifieke casus gespiegeld aan de literatuur. 
Door het geven en samen bespreken van de klinische les werk je aan het evidence based verbeteren 
van de zorg. De voorbereiding (werkcollege) op deze eindtaak is behandeld in semester 2.2. Op de 
stagepagina van studiegids (jaar 3) staat een samenvatting van dit werkcollege. Bestudeer deze voor-
dat je met de opdracht begint. 
 
Opdracht 
 
Kies een casus die jij geschikt acht voor kritische beschouwing, de stageplek kan ook een suggestie 
doen. Het onderwerp kan van elke plek en elk moment binnen de perinatale zorg afkomstig zijn. Voor-
beelden van situaties die tot een geschikt onderwerp kunnen leiden zijn: diagnostische dilemma’s; een 
nieuwe toepassing bij een veel voorkomend probleem; een zeldzaam probleem met grote consequen-
ties voor de zorg; een eye-opener. 
 
Voorwaarde is dat je nauw betrokken bent geweest bij de casus en/of beschikking kunt krijgen over 
alle informatie vanuit de diverse beroepsgroepen die nodig is voor een adequate presentatie. Daar-
naast is het ook belangrijk dat je inzicht hebt in het medisch en psychisch verloop na ontslag, hiervoor 
moet je eventueel aanvullende informatie opvragen of overleggen met de stagebegeleider. 
  
De klinische les heeft de vorm van een mondelinge presentatie voor minimaal vijf zorgprofessionals. In 
deze presentatie geef je de casus en je literatuuronderzoek op beknopte wijze weer. Vervolgens geef 
je na kritische analyse van de evidence aan wat er in deze casus goed ging dan wel voor verbetering 
vatbaar is. Je klinische les eindigt met aanbevelingen en eventueel overgebleven onbeantwoorde vra-
gen. Zorg voor een presentatie die zowel inhoudelijk als qua vorm aantrekkelijk en begrijpelijk is voor 
je publiek en houd het beknopt. Liever iets korter (10-15 min) presenteren en wat langer discussiëren, 
dan andersom. De beoordelingscriteria en voorwaarden voor beoordeling zijn als bijlage bij deze op-
dracht toegevoegd. 
 
Je presenteert de klinische les in duo’s aan tenminste 5 zorgprofessionals, waarvan tenminste één 
persoon een afgeronde (hbo-)master heeft. Elk type overleg waarbinnen aan deze voorwaarde vol-
daan kan worden en waar 20-30 minuten ingeruimd kan worden is geschikt om de klinische les te pre-
senteren, denk naast visites in het ziekenhuis ook aan een VSV-vergadering, kringvergadering of 
lunchbijeenkomst. 
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Beoordeling 
 
De beoordeling van deze opdracht vindt plaats op de stageplek door een zorgprofessional met een 
afgeronde (hbo-)master. De beoordelaar kan dus een verloskundige zijn, maar ook een arts(-assis-
tent), een Physician Assistant, een psycholoog of een ander zorgprofessional met een master. 
 
Het beoordelingsformulier is opgenomen in bijlage 2 en Scorion. 

 

◼ Leerlijn Samenwerken & Organiseren 

 

 
KET 13  

 
Een verbeterplan schrijven voor de verloskundige prak-
tijk/ziekenhuisafdeling/VSV t.a.v. de kwaliteit van zorg 

 
Stageopdracht 

 
2 EC 

 
Leerdoelen: 

◼ 
1. Een systematische analyse maken van een probleem op instellingsniveau (verloskun-

dige praktijk, ziekenhuisafdeling, VSV). 

 

◼◼ 2. De stappen voor verbetering van kwaliteit van zorg op een systematische manier toe-

passen.  

 

◼◼ 3. Een verbeterplan schrijven, gericht op innovaties in de geboortezorg, met daarin een 

centrale plek voor de keuze van de cliënt en cliëntbeweging. 

 

◼ 4. Evaluatie en monitoring behorend bij een verbeterplan bij een samenwerkingsvraagstuk 

benoemen. 

 
De opdracht 
In module 15 heb je theoretische concepten aangereikt gekregen over strategisch management, 
innovatie, veranderkunde, samenwerken en patiëntveiligheid. Je hebt een analyse uitgevoerd 
van een innovatie of een veranderende werkwijze binnen een organisatie.  
In deze deeltaak ga je deze theorie en opgedane ervaring inzetten om een verbeterplan te 
schrijven voor een verloskundige praktijk of het VSV waar je stage loopt in 3.2. Het verbeterplan 
kan een verbeterpunt betreffen dat voortkomt uit bijvoorbeeld de perinatale audit of een evalua-
tie van een incident (VIM), of een evaluatie van een klacht over de zorg, uit de kwaliteitscyclus. 
Het verbeterpunt kan ook het implementeren van een nieuw zorgprotocol omvatten. Onderzoek 
de mogelijke oorzaken van het probleem die tot het verbeterpunt hebben geleid. Een kritische 
blik is belangrijk! Die heb je nodig om je verbeterplan goed aan te laten sluiten op het probleem.   
 
Kies je voor een verbeterplan voor een verloskundige praktijk of ziekenhuisafdeling, onderzoek 
dan hoe en waar je het verloskundig samenwerkingsverband (net zoals bij een verbeterpunt op 
mesoniveau) kunt betrekken in het verbeterplan. Streef ernaar dat het plan geschikt is om in 
een interdisciplinaire werkomgeving uit te voeren en beschrijf wat daarvoor nodig is. 
 
Planmatige aanpak  
Een verandering of verbetering in de zorg succesvol doorvoeren met als doel de kwaliteit te verbete-
ren, vraagt om een planmatige aanpak waarbij je nadenkt over de doelgroep(en), beïnvloedende fac-
toren, doelen en strategie om vervolgens te komen tot zo SMART mogelijke geformuleerde acties.  
Hiervoor zijn diverse modellen voor ontwikkeld zoals de PDCA-cyclus (Wollersheim et al, 2011:18) het 
model van Grol en Wensing (Wollersheim et al, 2011:135) of de ACT-ion-methodiek (zie 
www.actiontoolkit.nl).  
Een tip is om aan te sluiten bij de methodiek die wordt gebruikt in de setting waarvoor je het verbeter-
plan gaat schrijven. Ontbreekt er een dergelijke methode overleg dan met de docent in je semester-
team welk model je gaat kiezen. 
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Inhoud verbeterplan 
De algemene voorwaarden van AVAG bij schriftelijke producten zijn van toepassing. Het document 
heeft maximaal 4000 woorden, exclusief bijlagen.  
Het verbeterplan bevat een inleiding waarin je het volgende beschrijft: 

- Situatieschets, 

- De aanleiding tot kwaliteitsverbetering  

- Een verbeterdoel (zo SMART mogelijk) 

- Keuze voor model of methodiek. 

Vervolgens werk je de aanleiding uit tot een probleemanalyse. Gebruik daarbij informatie of gegevens 
uit literatuur; maak expliciet waarom het probleem relevant is. Maak duidelijk welke stakeholders be-
trokken zijn bij deze kwaliteitsverbetering. Geef expliciete aandacht aan de rol van de cliënt. Onder-
zoek de belemmerende en bevorderende factoren bij de gewenste kwaliteitsverbetering.  
Daarna beschrijf je de doelstellingen of gewenste situatie zo SMART mogelijk en hoe je dit denkt te 
bereiken (de strategie).  
De volgende stap in het plan is dat je duidelijk maakt welke acties door wie en wanneer uitgevoerd 
moeten worden.  
Tot slot laat je zien hoe je de acties gaat monitoren en evalueren. Denk na over bruikbare indicatoren 
en maak onderscheid tussen structuur, proces en uitkomstindicatoren. De fase en de inhoud van de 
borging mag je achterwege laten. Deze fase volgt na de evaluatie en laat zich in dit stadium van ver-
beterproject lastig beschrijven. 
 
Werkwijze 
Het is van belang voor het succes van de opdracht dat je al aan het begin van je stage bespreekt en 
bepaalt met je stagebegeleider waar je deze opdracht gaat uitvoeren. Verken samen met je contact-
persoon de mogelijkheden om deze opdracht tijdens je stage uit te voeren. Bepaal waar je de op-
dracht gaat uitvoeren: in de verloskundige praktijk, op een bepaalde afdeling in het ziekenhuis of in 
het VSV.  
Bepaal samen met jouw stagebegeleider hoe je aan je informatie kunt komen. Formuleer SMART 
jouw verbeterdoel en schrijf vervolgens jouw verbeterplan en leg het concept verbeterplan voor aan 
jouw stagebegeleider. Verwerk haar of zijn feedback in je definitieve verbeterplan en lever het in bij de 
coördinator van 3.2. Het verbeterplan wordt beoordeeld door twee docenten op de academie. 
Kijk in de toetsrooster voor de inleverdata: http://studiegids.verloskunde-academie.nl/toetsing/toets-
rooster/ 
 
Het beoordelingsformulier en aanvullende documenten ter ondersteuning en inspiratie bij deze op-
dracht vind je op de AVAG website: http://studiegids.verloskunde-academie.nl/stage-jaar-3-landings-
pagina/#toggle-id-3 

 
 
 

 

Tijdens de stage 
 

Aanwezigheid 

 
Voor de stage geldt een honderd procent aanwezigheidsplicht. Het aantal dagen dat je afwezig bent 
geweest wordt door de opleider op de Beoordeling Professioneel Gedrag ingevuld. Deze dagen moe-
ten worden ingehaald. Een stageweek heeft een studiebelasting van 42 uur. Tijdens de stage zijn er 
landelijke voortgangstoetsen (LVGT) gepland. Deze gelden als stagedag, voor herkansingen geldt dit 
niet.  
 
De norm hangt af van de praktijkgrootte. Hierbij wordt uitgegaan van een normpraktijk van 105 zorg-
eenheden1. Voor het 24 uur bereikbaarheid in een normpraktijk reken je 4 werkuren. Als de praktijk 
waarin je stage loopt groter is, pas je het aantal uren per 24-uursdienst daarop aan. In de tabel zie je 
een paar voorbeelden. Als er in de dienst kraamvisites worden afgelegd, worden de uren die besteed 

http://studiegids.verloskunde-academie.nl/toetsing/toetsrooster/
http://studiegids.verloskunde-academie.nl/toetsing/toetsrooster/
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zijn aan de kraamvisites bij deze uren opgeteld. Uiteraard mag er bij een drukke dienst het reëel aan-
tal gewerkte uren worden gerekend.  
 
Tijdens een stagedag verricht je afhankelijk van je persoonlijke leerdoelen en het aanbod verschil-
lende activiteiten. Het is prettig als je je hierbij zo flexibel mogelijk kan opstellen.  
 

 
1 Opbouw tarief verloskundige zorg 2015, www.knov.nl/tarieven /vergoedingen. 

 

 

Activiteiten 

 
Tijdens een stagedag verricht je, afhankelijk van je leerdoelen en het aanbod, verschillende activitei-
ten, zoals: spreekuur 1e of 2e lijn, partusdienst, visite op de zwangeren-, kraam- en neonatologieafde-
ling, dienst op de verloskamers, spoedconsult, het bijwonen van overdracht, overleg en onderwijs.  
Het aantal uren dat je in de verloskundigenpraktijk stage loopt, hangt af van de praktijkomvang. De 
AVAG heeft geen harde eisen gesteld aan het aantal zorgeenheden dat een stagebiedende praktijk 
moet hebben. We verwachten dat opleiders en studenten samen een optimale invulling geven aan het 
aantal stage-uren.  
 

KPB 

 
Bepaal de momenten van toetsing door middel van een KPB samen met de opleider. Vraag bij oefen-
momenten mondelinge of schriftelijke feedback; hiervoor kan het betreffende KPB-formulier gebruikt 
worden. Laat, als je voldoende hebt geoefend, de KPB beoordelen en valideren. Nodig de stagebege-
leider hiervoor uit in Scorion. Na een voldoende beoordeling van de deeltaak word je geacht in staat te 
zijn deze verder zelfstandig (met begeleiding op afstand) uit te kunnen voeren.  
 

Contact tijdens de stage 

Tijdens de stage is er contact met jou en een docent van de opleiding. De invulling van dit contact ver-
schilt per locatie (VAA/VAG).  
 
Er kunnen problemen zijn die meer aandacht verdienen, bijvoorbeeld persoonlijke problemen. Neem 
dan contact op met je SLC-er.  
Het kan zijn dat je tijdens je stage te maken krijgt met een heftige of traumatische casus, bijvoorbeeld 
een IUVD. Zo’n gebeurtenis heeft vaak een grote impact. In dat geval willen we graag dat je contact 
opneemt met je SLC-er. Zij wil graag van je horen hoe het met je gaat en beoordelen wat je nodig 
hebt aan begeleiding. 
 
 
 
 
 

 

Aantal zorgeenheden    

 

 

Aantal gewerkte uren per 24-

uursdienst (afgerond) 

 

 

Percentage norm 

105 zorgeenheden                          4 uur  

 

100% 

250 zorgeenheden                          

 

10 uur 250% 

315 zorgeenheden              12 uur 

 

300% 

http://www.knov.nl/tarieven
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Af- of onderbreken stage 
 
Mocht je overwegen om de stageperiode te onderbreken kan je hier lezen wat de consequenties en 
de te volgen stappen zijn. 

• Ga in gesprek met je SLC-er. 

• Als je na dit overleg besluit te onderbreken, dan:   
o Geef je per mail de onderbreking door aan stagebureau met in cc de SLC-er en secretari-

aat.  
o Je bespreekt met het stagebureau wie de onderbreking communiceert met de stagebie-

der.  
o Je maakt een “plan compensatie afwezigheid stage” op basis van een reflectieverslag, in-

dien de onderbreking leidt tot geen toekenning van EC voor de stage. 
o Je bespreekt dit plan met de SLC-er, die dit moet goedkeuren. Dit plan neem je mee naar 

de volgende stageadres. 
o Als onderbreking veel consequenties heeft voor je studietraject, dan schrijf je een “plan 

afwijkend studietraject”. Betreft het een complex ‘plan afwijkend studietraject’ dan moet 
ook de intern studieadviseur het plan goedkeuren.  

o Je stuurt je ‘plan afwijkend studietraject’ naar de examencommissie. 
 

De examencommissie stuurt je de uitspraak ten aanzien van je plan afwijkend studietraject en stuurt 
dit ook naar je SLC-er, secretariaat en stagebureau. 
 
Hou er rekening mee dat het onderbreken van je stage tot studievertraging kan leiden.  

 

Na afloop van de stage 
 

Stagebeoordelingscommissie 

 
De beoordelingen die je ontvangt van de opleider zijn adviesbeoordelingen. De opleiding is eindver-

antwoordelijk. De stagebeoordelingscommissie (SBC) verifieert de beoordelingen.  

De SBC beoordeelt de adviesbeoordelingen en de verrichtingen- en activiteitenlijst. Daarnaast kijkt de 

SBC of het formulier samenwerkingsafspraken is gesloten.  

Nodig –uiterlijk twee weken – na afloop van de stage de SBC uit in Scorion voor het beoordelen van: 

 

• PG 

• KPB’s 

• Verrichtingenlijst 

• Activiteitenlijst 

 

 

De EC’s voor de KPB’s stage worden alleen verkregen als je àlle KPB’s (van stage 3.1 of 3.2) hebt 

behaald.  

Indien de SBC ten onrechte niet wordt uitnodigd, kan dit vertraging opleveren bij de planning van je 

volgende stage.  
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Stageterugkomactiviteiten  
 

Doelen 

 
Tijdens de STA (Stage Terugkom Activiteiten) is het de bedoeling dat je: 

• Verbindingen legt tussen de theorie en de praktijk en vice versa; 

• Leert klinisch te redeneren en te handelen; 

• Reflecteert op de beroepsuitoefening en leert integratief te werken en te handelen vanuit de 
driehoek wetenschap – cliëntgerichte zorg – praktijksituatie; 

• Je bewust wordt van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de interprofessionele con-
text van de stage, refererend aan het beroepsprofiel in een verloskundig  
samenwerkingsverband; 

• Debatteert en argumenteert over thema’s als leiderschap, samenwerking en cliëntveiligheid. 
 

 

Planning 

 
De STA vinden plaats op vrijdagen. In totaal worden per tien weken drie binnenschoolse STA ge-
pland. Zie voor een overzicht van de STA-data het jaarrooster. De STA dagen zijn verplicht. Per stu-
diejaar mag er 1 STA dag gemist worden.  

 

Supervisiebijeenkomsten 

 
Zie voor nadere informatie de handleiding Supervisie traject jaar 3. 
 
In studiejaar 3 volg je een supervisietraject van twaalf bijeenkomsten van twee uur. Een supervisie-
groep bestaat uit drie studenten en een supervisor, gedurende het gehele studiejaar. De supervisiebij-
eenkomsten vinden in een stageperiode de eerste twee keer binnenschools plaats en verder o.a. in de 
vorm van Lync-meetings.  
Voor de supervisiebijeenkomsten geldt een 100% aanwezigheidsplicht.  
 
 

Casuïstiekbesprekingen 

 
Een onderdeel van de STA is casuïstiekbespreking. Casusbesprekingen kunnen voorbereid worden in 
de digitale leeromgeving, waarbij de voorbereidende activiteiten gedaan kunnen worden met bijvoor-
beeld Moodle of Dropbox. 
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IVOO 

 
IVOO staat voor Interprofessionele Verloskunde Organisatie Onderwijs. Studenten die worden opge-
leid voor verschillende medische of zorgberoepen volgen samen onderwijs. Het doel is om studenten 
te laten leren werken in een team dat zich inzet voor cliëntgerichte zorg op basis van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en gezamenlijke besluitvorming.  
Het onderwijs heeft een omvang van 8 uur in jaar 3. In Amsterdam is dit verdeeld over twee keer vier 
lesuren. In Groningen wordt in studiejaar 2019-2020 een studiedag van 8 lesuren aangeboden tijdens 
module 15 of de onderzoeksstage. Inhoud en vorm van IVOO kan op beide locaties verschillende wor-
den ingevuld. 
Via de email worden studenten door de coördinatoren van het IVOO geïnformeerd. In Amsterdam co-
ordineert Mireille Rutten IVOO, in Groningen Relinde van der Stouwe.  
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Andere vormen van stage 

 

IPE (Inter Professionele Educatie) 

 
Onder inter professioneel opleiden wordt verstaan: “het leren van twee of meer verschillende professi-
onals van, met en over elkaar”.  
In het OLVG West, binnen het Toorop paviljoen, kunnen coassistenten, VIO’s en startend algemeen 
verpleegkundigen (onder supervisie) zorg verlenen aan patiënten met laag complexe niet acute zorg-
vragen in het kraambed. De IPE stage duurt 1 week en donderdag voorafgaande aan de week ont-
vangen jullie een reader met hierin: 

• Uitleg over het doel van IPE op de kraamsuites 

• Indeling van de week 

• Door te nemen (professie-specifieke) informatie. 
 
Het IPE-team (‘studenten-team’) bestaat uit: 

• Een verpleegkundige die juist de basisopleiding verpleegkunde heeft afgerond 

• Een derde-jaars verloskundige in opleiding (VIO) 

• Een tweede-jaars co-assistent in het co-schap gynaecologie en verloskunde 

• Een tweede-jaars co-assistent in het co-schap kindergeneeskunde. 

 

VOOV 

 
Sinds studiejaar 2015 – 2016 is het mogelijk om als derdejaars verloskunde student stage te lopen in  
een Verloskundig Opleidings- en Onderzoeks- Verband (VOOV). In een VOOV is het streven om de 
cliënt te vervolgen ongeacht het echelon waar zij zorg krijgt. Het idee is dat de er minder sprake is van 
een gesegmenteerde stage maar meer longitudinale stage. Het betekent dat je 10 weken stage loopt 
binnen 1 VSV. Hoe de invulling van de stage er precies uitziet verschilt per VOOV.  
 
In de toekomst verwacht AVAG binnen VOOV’s ook samen te werken op het gebied van onderzoek. 
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Buitenlandstage 

 
 
Een stage in het buitenland is mogelijk tijdens de verloskunde stage in 3.1 en 3.2, tijdens de onder-
zoeksstage en tijdens de PH stage in 4.2. Aanvullende informatie over deze verschillende mogelijkhe-
den kun je daarvoor vinden op de website van de studiegids, zie http://studiegids.verloskunde-acade-
mie.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170606-HL-Studeren-in-het-buitenland-DEF.pdf . Mocht je 
ideeën hebben over een stage in het buitenland dan is het belangrijk dat je tijdig een concreet plan in-
levert bij het semesterteam van dat onderwijsonderdeel. Wil je weten hoe zo’n concreet plan eruit 
ziet? Neem dan contact op met het semesterteam of Noortje Jonker als coördinator Buitenland of kijk 
voor een voorbeeld van de PH stage naar het plan van aanpak in de handleiding van de PH stage. 
 
Naast het zelf initiëren van een buitenland stage kun je ook stagelopen via een uitwisselingstraject 
met Zweden. Het is mogelijk om in het derde jaar 5 weken stage te lopen in Stockholm bij het Hud-
dinge ziekenhuis van het Karolinska Instituut. Dit is een gerenommeerd instituut dat onder andere een 
opleiding tot verloskundige aanbiedt. Door in Zweden stage te lopen krijg je de gelegenheid verschil-
lende systemen van zorg, Nederlandse en Zweedse, voor met name verloskundige zorg te vergelij-
ken. Zo bevalt bijvoorbeeld iedereen in Zweden in het ziekenhuis en vinden de controles plaats door 
een verloskundige in een prenatale kliniek in de stad Stockholm. 

Een buitenlandstage betekent wel een extra investering in tijd en geld. Je gaat samen met een andere 
AVAG student als koppel naar Stockholm. Dat kan ook een student zijn die je niet kent, bijvoorbeeld 
van de andere AVAG locatie. Wat betreft de kosten: Zweden is qua onderhoud een duurder land dan 
Nederland. Studenten zijn ongeveer 6400 SEK (700 euro) aan maandelijkse lasten kwijt (eten, drin-
ken, openbaar vervoer). Ook huisvesting, vluchtkosten en verzekeringskosten (ziektekosten en reis-
verzekering) zijn voor eigen rekening. De beroepsaansprakelijkheid is geregeld via AVAG. Voor het 
collegegeld krijg je geen extra factuur, dat zit in het uitwisselingsproject inbegrepen. AVAG faciliteert 
deze buitenlandreis met een vergoeding van 640 euro per persoon per stageperiode, maar dit bedrag 
dekt dus lang niet alle kosten. 

Voorwaarden voor deze stage zijn: 

• Goede beheersing van de Engelse taal (CEF niveau C1) 

• Je studie verloopt volgens de nominale studieroute en je hebt tot nu toe alle EC’s behaald. 

Aanmelden voor deze stage gebeurt al eerder in jaar 2 of in semester 3.1. Informeer bij belangstelling 
Claartje Hart in Amsterdam of Anna Tsiamparlis in Groningen.  Mocht er veel belangstelling zijn dan 
worden de studenten gekozen aan de hand van een motivatiebrief en soms een gesprek of loting. 

http://studiegids.verloskunde-academie.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170606-HL-Studeren-in-het-buitenland-DEF.pdf
http://studiegids.verloskunde-academie.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170606-HL-Studeren-in-het-buitenland-DEF.pdf
http://ki.se/en/startpage
http://ki.se/en/education/current-student


 

 

Bijlage 1  Logboek en feedback 
 
 

LOGBOEK stage        Verloskunde praktijk/ziekenhuis:                       

Naam student:       

 

Stage periode: 1.1/1.2/2.1/3.1/3.2/4.1/4.2   

Datum:       

 
Naam begeleider:  
 
Dit formulier is bedoeld als hulpmiddel voor student en opleider bij volgen van het leerproces. 
Het formulier is formatief en kan zowel op initiatief van de student als van de opleider gebruikt worden.  
 
 
 
EVALUATIE door STUDENT: 
 

Drie aspecten van mijn functioneren die goed gingen: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Drie aspecten van mijn functioneren  die beter kunnen. En hoe ik ze ga verbeteren: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

FEEDBACK OPLEIDER: 

Wat ging er goed?  Wat kan er beter? 

 

Verloskundige rollen (kennis &vaardigheden): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professioneel gedrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Bijlage 2    Beoordelingsformulier klinische les 
 
 

Beoordelingsformulier DT 11.3a klinische les – studiejaar 2019-2020. 
 
Voorwaarden voor het geven van een voldoende: 

- maximum tijdsduur presentatie en discussie samen (30 minuten) 

- minimum aantal artikelen = 5 artikelen óf 1 systematic review + 2 artikelen 

- bronnenlijst conform Vancouver óf APA 

- presentatie aan minimaal vijf zorgprofessionals 

 
Criterium 0 1 2 3 

Introductie casus 
 

Gegevens casus Er ontbreken 
meerdere on-
derdelen van 
de ISBAR(R) in 
de presentatie 
van de casus. 

Maximaal één 
ISBAR(R) on-
derdeel ont-
breekt in de 
presentatie van 
de casus. 

Op alle 
ISBAR(R) on-
derdelen wordt 
informatie ge-
geven, deze is 
niet altijd be-
knopt en/of re-
levant. 

Op alle 
ISBAR(R) on-
derdelen wordt 
beknopt voor 
de casus rele-
vante informa-
tie gegeven.  

Probleemstelling/afwij-
kende bevinding tijdens 
casus 
of differentiële diagnose 

De probleem-
stelling of DD 
wordt niet ge-
presenteerd. 

De probleem-
stelling of DD 
volgt niet lo-
gisch uit de be-
vindingen. 

De probleem-
stelling of DD 
sluit gedeeltelijk 
aan op de be-
vindingen. 

De probleem-
stelling of DD is 
logisch opge-
bouwd en com-
pleet. 

Behandelplan  
 

Het behandel-
plan wordt niet 
gepresenteerd. 

Het behandel-
plan sluit niet 
aan op de be-
vindingen. 

Het behandel-
plan sluit aan 
op bevindingen 
maar is incom-
pleet. 

Het behandel-
plan sluit goed 
aan op bevin-
dingen en is 
compleet. 

Feedback 
 
 
 
 
 

    

Reflectie op de casus 
 

Afloop casus Er is geen re-
flectie op de uit-
voering en de 
effecten van het 
behandelplan. 

Er is een onvol-
ledige bespre-
king van de uit-
voering en de 
effecten van 
het behandel-
plan. 

Er is een volle-
dige bespreking 
van de uitvoe-
ring en effecten 
van het behan-
delplan. Daarbij 
wordt ook irre-
levante infor-
matie gebruikt. 

Er is een volle-
dige bespre-
king van de uit-
voering en ef-
fecten van het 
behandelplan. 
Daarbij wordt 
uitsluitend rele-
vante informa-
tie gebruikt. 



 

 

Zoekvraag o.b.v. reflec-
tie op casus 

De zoekvraag 
is incorrect ge-
formuleerd en 
past niet bij de 
casus. 

De zoekvraag 
is gestructu-
reerd geformu-
leerd (bijv. 
m.b.v. het 
PICO-acro-
niem) maar 
past niet bij de 
casus. 

De zoekvraag 
is gestructu-
reerd geformu-
leerd (bijv. 
m.b.v. het 
PICO-acro-
niem)  en past 
gedeeltelijk bij 
de casus. 

De zoekvraag 
is gestructu-
reerd geformu-
leerd (bijv. 
m.b.v. het 
PICO-acro-
niem) en past 
volledig bij de 
casus. 

Feedback 
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Literatuur 
 

Literatuursearch De literatuur-
search ont-
breekt. 

De literatuur-
search is on-
volledig. 

De literatuur-
search is volle-
dig, maar niet 
geheel logisch 
opgebouwd. 

De literatuur-
search is volle-
dig en logisch 
opgebouwd. 

Literatuurselectie De geselec-
teerde artike-
len zijn niet re-
levant. 

De artikelen 
zijn niet alle-
maal relevant. 

De artikelen 
zijn relevant 
maar de onder-
bouwing is niet 
altijd correct.  
 

De artikelen 
zijn relevant en 
de keuze hier-
voor is correct 
onderbouwd. 

Literatuurbeschou-
wing 

Een methodo-
logische en/of 
inhoudelijke 
analyse van 
artikelen ont-
breekt of is on-
juist. 

De methodolo-
gische en/of in-
houdelijke ana-
lyse van artike-
len is onvol-
doende kritisch 
en omvat niet 
alle artikelen.  

De methodolo-
gische en in-
houdelijke ana-
lyse omvat alle 
artikelen maar 
is niet op alle 
punten vol-
doende kri-
tisch.  

De methodolo-
gische en in-
houdelijke ana-
lyse omvat alle 
artikelen en is 
op vrijwel alle 
punten vol-
doende kri-
tisch. 

Implementatie 
nieuwe kennis 

De uitkomsten 
van de search 
worden niet 
gekoppeld aan 
de casus.  

De uitkomsten 
van de search 
worden onvol-
doende gekop-
peld aan de ca-
sus.  

De uitkomsten 
van de search 
worden enigs-
zins gerela-
teerd aan de 
casus.  

De uitkomsten 
van de search 
worden gekop-
peld aan con-
crete feiten uit 
de casus.  

Aanbevelingen Aanbevelingen 
ontbreken. 

Aanbevelingen 
zijn onvol-
doende gericht 
op verbeteren 
van zorg. 

Er worden aan-
bevelingen 
voor verbete-
ring van zorg 
gedaan die niet 
allemaal rele-
vant zijn voor 
de casus. 

Uit de koppe-
ling van search 
en casus vol-
gen relevante 
aanbevelingen 
voor verbete-
ring van zorg. 

Feedback 
 
 
 
 
 

    

 



 

 

NB vervolg op de volgende pagina!  
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Presentatie 
 

Presenteren Gebruikte media 
en verhaal zijn 
niet congruent 
en/of ondersteu-
nen elkaar niet.  

Gebruikte media 
en verhaal zijn 
niet altijd congru-
ent of ondersteu-
nen elkaar niet. 

Gebruikte media 
en verhaal zijn 
congruent, maar 
hebben geen toe-
gevoegde 
waarde. 

Gebruikte media 
zijn congruent 
met en aanvul-
lend op het ver-
haal. 

Vorm De gebruikte me-
dia zijn onover-
zichtelijk en be-
vatten veel taal-
fouten.  

De gebruikte 
media worden 
slechts ten dele 
overzichtelijk 
weergegeven 
en/of bevatten  
taalfouten. 

De gebruikte me-
dia worden gro-
tendeels over-
zichtelijk weerge-
geven en/of be-
vatten enkele 
taalfouten.  

De gebruikte 
media zijn over-
zichtelijk en in 
correct Neder-
lands weergege-
ven.  

Presentatievaar-
digheid 
(individueel) 

De presentatie is 
niet te volgen. 

De presentatie is 
moeilijk te vol-
gen. 

De presentatie is 
goed te volgen. 

De presentatie is 
goed te volgen 
EN aanspre-
kend.  

Interactie toe-
hoorders 
(individueel) 

De student beant-
woordt geen en-
kele vraag ade-
quaat of geeft 
geen ruimte voor 
het stellen vra-
gen. 

De student geeft 
ruimte voor het 
stellen van vra-
gen maar beant-
woord deze vra-
gen oppervlak-
kig. 

De student geeft 
ruimte voor het 
stellen van vra-
gen en beant-
woordt deze vra-
gen helder en 
adequaat. 

De student geeft 
ruimte voor het 
stellen van vra-
gen, parafra-
seert deze vra-
gen en beant-
woordt ze helder 
en adequaat. 

Feedback 
 
 
 
 
 

    

 
 
Cesuur: 23 punten en alle afzonderlijke onderdelen moeten ook voldoende zijn. (introductie: 5 pnt; 
reflectie: 3 pnt; literatuur: 8 pnt; presentatie: 7 pnt) 
 
Cijferbepaling: 
 

cijfer pnt cijfer pnt 

0 0 5.5 23 

0.5 2 6 25 

1 4 6.5 27 

1.5 6 7 29 

2 9 7.5 32 

2.5 11 8 34 

3 13 8.5 36 

3.5 15 9 38 

4 17 9.5 40 

4.5 19 10 42 

5 21   

 
 
 
 
 


