
Naam stage-instelling:

Naam beoordelaar: Functie:

Startdatum stage Einddatum stage: Aantal dagen afwezig:

Toelichting omgaan 
met werk

Beoordeling Professioneel Gedrag in stage propedeuse
Student: {value:firstname:owner} {value:middlename:owner} {value:lastname:owner}

Beoordeling behorend bij: {value:frm_periode:parent} 

Beoordeling afgerond op: {value:frm_date_end} 

E-mailadres beoordelaar: {value:email}

CESUUR:

Geldend voor Stage 1.1:
Goed: Maximaal 1 item per dimensie onder level en per dimensie minimaal 2 items boven level
Voldoende: Maximaal 1 item per dimensie onder level; verder alle items minimaal op level
Onvoldoende: Meer dan 2 items in 1 of meerdere dimensies onder level

Geldend voor Stage 1.2:
Goed: Alle items per dimensie minimaal voldoende en in alle drie dimensies minimaal 2 items boven level
Voldoende: Alle items minimaal op level in alle drie dimensies
Onvoldoende: Niet alle items op level

Omgaan met werk:

Onder level Op level Boven level
1. Maakt met begeleider planning met tijdsinschatting 
voor de stage 

2. Maakt persoonlijke leerdoelen kenbaar

3. Neemt initiatieven tot het uitvoeren van kleine taken.

4. Is zich bewust van belang van cliëntveiligheid.

5. Werkt volgens de meest recente hygiënische 
maatstaven

6. Kan eigen idee/opvatting verwoorden.

7. Reflecteert aantoonbaar op beroepssituaties



Toelichting omgaan 
met anderen

Toelichting omgaan 
met zichzelf

Omgaan met anderen:

Onder level Op level Boven level
1. Toont betrokkenheid naar de cliënt

2. Stelt zich voor correct voor aan de cliënt en respecteert 
de privacy van de cliënt

3. Gedraagt zich coöperatief naar de stagebegeleider en 
komt afspraken na

Omgaan met zichzelf:

Onder level Op level Boven level
1. Blikt achteraf met de stagebegeleider terug op het 
eigen handelen en benoemt sterke en minder sterke 
punten

2. Gaat op constructieve wijze om met het ontvangen van 
feedback

3. Lichaamsverzorging en haardracht zijn passend en 
functioneel voor de uitvoering werkzaamheden

4. Maakt de eigen emoties bespreekbaar met de 
stagebegeleider voor zover het te maken heeft met de 
stage

5. Maakt de eigen grenzen bespreekbaar wanneer ze zich 
over- of ondervraagd voelt

CESUUR:

Geldend voor Stage 1.1:
Goed: Maximaal 1 item per dimensie onder level en per dimensie minimaal 2 items boven level
Voldoende: Maximaal 1 item per dimensie onder level; verder alle items minimaal op level
Onvoldoende: Meer dan 2 items in 1 of meerdere dimensies onder level

Geldend voor Stage 1.2:
Goed: Alle items per dimensie minimaal voldoende en in alle drie dimensies minimaal 2 items boven level
Voldoende: Alle items minimaal op level in alle drie dimensies
Onvoldoende: Niet alle items op level

onvoldoende voldoende goed
Beoordeling:



Bedankt voor het invullen van de beoordeling. 
U kunt de beoordeling hieronder voltooien met Valideren en sluiten.

In de toelichting onder elke dimensie kunt u uw feedback kwijt. Heeft u twijfels over waar uw feedback thuishoort: u kunt hiervoor contact opnemen met 
het stagebureau van de opleiding.
Voor de VAA (Amsterdam) : stagebureau.vaa@inholland.nl
Voor de VAG (Groningen)  : stagebureau.vag@inholland.nl

Valideren en sluiten Tussentijds opslaan


