
Oriëntatiestage jaar 1 (8 dagen)

PLP1

Hoe lang en wanneer?

Aanbod mogelijk in 2 periodes van 4 weken, zie jaarkalender. 

Student loopt 8 dagen stage, verdeeld over 4 weken op ma/di of 

do/vrij.

Wat komt student leren en doen?

Meekijken en meelopen. Onder begeleiding deelnemen aan de 

dagelijkse (basis)zorg-handelingen en overige activiteiten. Een 

indruk krijgen van het werk in de zorg.

Door wie moet de student begeleid worden?

Ervaren verzorgenden IG, en/of verpleegkundigen (mbo en hbo), 

en/of kwaliteitsverpleegkundigen en/of ouderejaars studenten die 

het leuk en belangrijke vinden om een toekomstige zorgcollega te 

vertellen en te leren over het werk in de zorg. Dit mogen 

verschillende begeleiders zijn.

Welke opdracht krijgt de student mee?

De student moet

- Zich oriënteren op de dagelijkse zorg (observeren, vragen stellen 

en oefenen (onder begeleiding);

- Leren contact maken met de zorgvrager;

- Leren de zelfredzaamheid en zelfmanagement te ondersteunen;

- Zich oriënteren op aspecten van o.a. samenwerking en 

gegevensverzameling.

Afronding van de orientatiestage

De student krijgt in deze stage geen cijfer of een beoordeling. Van 

de praktijk wordt gevraagd dat een begeleider of praktijkopleider 

in de laatste week een afrondend (feedback)gesprek voert met de 

student, aan de hand van de door de student ingevulde checklist. 

Deze moet voorzien worden van naam, functie en handtekening. 

De student levert deze in op school.

Het contact met school tijdens de stage

Na plaatsing ontvangt de instelling de Handleiding Praktijk PLP1 

met inhoudelijke informatie over de stageopdracht en de checklist 

via het stagebureau of het digitale platform (in wording). Indien 

nodig kan voor vragen of overleg contact opgenomen worden met 

de onderwijsverantwoordelijke docent van school. Gegevens 

daarvan worden na plaatsing verstrekt.
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Stage jaar 2 (10 weken)

PLP2

Hoe lang en wanneer?

Aanbod mogelijk in 2 periodes van 10 weken, zie jaarkalender. 

Student loopt 4 dagen per week stage en gaat éénmaal per 2 weken 

een dag naar school, zie jaarkalender. Studenten kunnen en mogen 

eventueel ook in avond- en weekenduren stagelopen mits daarin 

sprake is van uitdagende leersituaties, zij daarin ook begeleiding 

ontvangen, dit conform de CAO afspraken over onregelmatige 

diensten is en het haalbaar is qua vervoer en reistijd.

Wat komt de student leren en doen?

Zelfstandigheid in de dagelijkse zorg opdoen en na een 

“inwerkperiode” deze verder uitbouwen. Onder begeleiding leren 

klinisch te redeneren in de praktijk en een begin te maken met 

coördinatie van zorg.

Door wie moet de student begeleid en beoordeeld worden?

Bij voorkeur een hbo opgeleide verpleegkundige. Ervaren 

verzorgenden IG, en/of mbo-verpleegkundigen kunnen de studenten 

ook in het dagelijkse werk instrueren en begeleiden. Echter, bij de 

beoordeling moet een hbo-verpleegkundige en of praktijkopleider 

betrokken zijn. Dat kan en mag ook een verpleegkundige van een 

andere afdeling zijn, mits er tijdens de stage geregeld contact is, en 

daarmee zicht op de voortgang.

Welke opdracht krijgt de student mee?

Drie opdrachten over de CanMEDSrollen Zorgverlener, 

Gezondheidsbevorderaar en Organisator. De student oefent en 

vraagt feedback en toont uiteindelijk in het handelen aan in laag- tot 

midden complexe zorgsituaties competenties te hebben ontwikkeld 

in deze rollen op het niveau passend bij het tweede jaar. Daarnaast 

werkt de student aan de vaardigheid klinisch redeneren (school 

begeleidt en beoordeelt deze schriftelijke opdracht). De student 

levert ook een leerprocesverslag in op school.

Beoordeling van PLP2

Een hbo opgeleide verpleegkundige of praktijkopleider vult, evt. in 

samenspraak met andere begeleiders, 3 beoordelingsformulieren in,

voorziet deze van een mondelinge en korte schriftelijke toelichting, 

geeft aandachtspunten mee en ondertekent tot slot de formulieren. 

Het contact met school tijdens de stage

Na plaatsing ontvangt de instelling de Handleiding Praktijk PLP2 met 

inhoudelijke informatie over de stageopdracht en 

beoordelingsformulieren via het stagebureau of het digitale platform 

(in wording). De stagedocent verstrekt zijn of haar contactgegevens 

in de eerste weken van de stage en is beschikbaar voor vragen of 

overleg. Halverwege de stage (indien wenselijk eerder) is er een 

(online) gesprek tussen student, diens begeleider in de praktijk en 

stagedocent om de voortgang te bespreken, in te gaan op vragen en 

zo nodig afspraken te maken over het vervolg.
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Stage jaar 3 
(39 weken)

PLP3 en PLP4

Hoe lang en wanneer?

Aanbod mogelijk in 2 aansluitende periodes van 19 (PLP3) en resp. 

20 weken (PLP4), zie jaarkalender. Student loopt 3 dagen per week 

stage en gaat wekelijks een vaste dag naar school, zie jaarkalender. 

Stage in avond- en weekenduren is mogelijk, zie bij PLP2.

Wat komt de student leren en doen?

Na een inwerkperiode van 4-6 weken de zelfstandigheid en 

regiefunctie in de dagelijkse zorg verder uitbouwen in midden 

complexe zorgsituaties. Goed leren klinisch redeneren in de praktijk. 

Leren werken vanuit de principes van EBP, toenemende 

verantwoordelijkheid leren dragen voor zorgvragers, en de kwaliteit 

van zorg, interprofessioneel leren samenwerken, de coördinatie van 

zorg en de regievoering over het eigen leerproces. 

Door wie moet de student begeleid en beoordeeld worden?

Door een hbo opgeleide verpleegkundige. Ervaren 

mbo verpleegkundigen kunnen de studenten ook in het dagelijkse 

werk instrueren en begeleiden. Echter, bij de beoordeling moet een 

hbo- verpleegkundige en of praktijkopleider betrokken zijn. Dat kan 

en mag ook een verpleegkundige van een andere afdeling zijn, mits 

er tijdens de stage geregeld contact is, en zicht op de voortgang.

Welke opdracht krijgt de student mee?

PLP3: 3 opdrachten over de CanMEDSrollen Zorgverlener, 

Gezondheidsbevorderaar en Kwaliteitsbevorderaar. Bij elke opdracht 

schrijft de student een beroepsproduct en verantwoordingsverslag 

ter beoordeling door de praktijk. Tevens levert de student een 

leerprocesverslag in op school.

PLP4: 1 opdracht gericht op een ethisch dilemma (Rol reflectieve 

EBP Professional), incl. beroepsproduct en verantwoording. 

Daarnaast laat de student zien in 6 verschillende rollen op 

geïntegreerde wijze de vereiste competenties behaald te hebben, 

passend bij het einde van het derde jaar. Daarvoor maakt en 

bespreekt de student eerst een plan van aanpak.

Beoordeling van PLP3 en 4

De student oefent en vraagt feedback en toont in het handelen en 

de schriftelijke producten aan in midden complexe zorgsituaties 

competenties te hebben ontwikkeld in deze rollen op het niveau 

passend bij het derde jaar. Een hbo opgeleide verpleegkundige of 

praktijkopleider beoordeelt de schriftelijke producten en vult, evt. in 

samenspraak met andere begeleiders, de beoordelingsformulieren 

in, voorziet deze van een mondelinge en korte schriftelijke 

toelichting en ondertekent tot slot de formulieren.

Het contact met school tijdens de stage

Na plaatsing ontvangt de instelling inhoudelijke informatie over de 

stageopdrachten en beoordelingsformulieren (Handleiding Praktijk 

PLP3 en PLP4) via het stagebureau of het digitale platform (in 

wording). De stagedocent verstrekt zijn of haar contactgegevens in 

de eerste weken van de stage en is beschikbaar voor vragen of 

overleg. Halverwege PLP3 en 4 (indien wenselijk eerder) is er een 

(online) gesprek tussen student, diens begeleider in de praktijk en 

stagedocent om de voortgang te bespreken, in te gaan op vragen en 

zonodig afspraken te maken over het vervolg.
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Stage jaar 4 
(20 weken)

PLP5

Hoe lang en wanneer?

Aanbod mogelijk in 2 semesters van 20 weken, zie jaarkalender. 

Student loopt 3,5 dagen per week stage en gaat een vaste dag 

naar school volgens rooster van de jaarkalender. Stage in avond-

en weekenduren is mogelijk, zie bij PLP2.

Wat komt de student leren en doen?

Na een inwerkperiode van enkele weken de benodigde 

zelfstandigheid opbouwen (horend bij het niveau van 

startbekwaamheid) en een steeds belangrijker regierol leren 

spelen (in midden tot hoog complexe zorgsituaties). Vanuit de 

principes van Evidence Based Practice een toenemende 

verantwoordelijkheid leren dragen voor de totale zorg, en 

leiderschap tonen t.a.v. kwaliteit. 

Door wie moet de student begeleid en beoordeeld worden?

Door een hbo opgeleide verpleegkundige. Ervaren mbo 

verpleegkundigen kunnen de studenten ook in het dagelijkse werk 

instrueren en begeleiden. Echter, bij de beoordeling moet een hbo 

opgeleide verpleegkundige en of praktijkopleider betrokken zijn. 

Dat kan en mag ook een verpleegkundige van een andere afdeling 

zijn, mits er tijdens de stage geregeld contact is, en daarmee zicht 

op de voortgang.

Welke opdracht krijgt de student mee?

Eén opdracht gericht op het op geïntegreerde wijze oefenen en 

aantonen van competenties binnen alle 7 CanMEDSrollen op het 

vereiste niveau van startbekwaamheid van een hbo 

verpleegkundige. Daarnaast werkt de student aan een schriftelijke 

opdracht, die begeleid en beoordeeld wordt door school (een case 

study). Ook levert de student aan het einde een leerprocesverslag 

in, ter beoordeling van school.

Beoordeling van PLP5

De student oefent en vraagt feedback en toont in het handelen en 

in midden- tot hoog complexe zorgsituaties competenties te 

hebben ontwikkeld in alle rollen op het niveau passend bij 

“startbekwaamheid”. Een hbo opgeleide verpleegkundige of 

praktijkopleider beoordeelt de student en vult, evt. in 

samenspraak met andere begeleiders, de beoordelings-formulieren 

in, voorziet deze van een mondelinge en korte schriftelijke 

toelichting, en ondertekent tot slot de formulieren. 

Het contact met school tijdens de stage

Na plaatsing ontvangt de instelling inhoudelijke informatie over de 

stageopdrachten en beoordelingsformulieren (Handleiding Praktijk 

PLP5) via het stagebureau of het digitale platform (in wording). De 

stagedocent verstrekt zijn of haar contactgegevens in de eerste 

weken van de stage en is beschikbaar voor vragen of overleg. 

Halverwege de stage (indien wenselijk eerder) is er een (online) 

gesprek tussen student, diens begeleider in de praktijk en 

stagedocent om de voortgang te bespreken, in te gaan op vragen 

en zonodig afspraken te maken over het vervolg.
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Stage jaar 2 (35 weken)

PLP3D (Doorstroomprogramma)

Hoe lang en wanneer?

Aanbod mogelijk voor periode van 35 weken, zie jaarkalender. 

Student loopt 3 dagen per week stage en gaat wekelijks een vaste 

dag naar school, zie jaarkalender. Stage in avond- en weekenduren is 

mogelijk, mits daarin sprake is van uitdagende leersituaties, en 

stagiaires daarin ook begeleiding ontvangen en dit conform de CAO 

afspraken over onregelmatige diensten is en het haalbaar is qua 

vervoer en reistijd.

Wat komt de student leren en doen?

Na een inwerkperiode van enkele weken de benodigde zelfstandigheid 

opbouwen (horend bij het niveau van startbekwaamheid van een hbo 

verpleegkundige) en een steeds belangrijker regierol leren spelen (in 

midden tot hoog complexe zorgsituaties). Vanuit de principes van 

Evidence Based Practice een toenemende verantwoordelijkheid leren 

dragen voor de totale zorg en leiderschap tonen t.a.v. kwaliteit.

Door wie moet de student begeleid en beoordeeld worden?

Omdat de student al mbo-v (niveau-4) gediplomeerd is, is begeleiding 

door een hbo opgeleide verpleegkundige wenselijk. Bij de beoordeling 

moet een hbo opgeleide verpleegkundige en of praktijkopleider 

betrokken zijn. Dat kan en mag ook een verpleegkundige van een 

andere afdeling zijn, mits er tijdens de stage geregeld contact is, en 

daarmee zicht op de voortgang.

Welke opdrachten krijgt de student mee?

Vijf opdrachten over de rollen van Zorgverlener, Organisator, 

Professional & kwaliteitsbevorderaar, Communicator, 

Samenwerkingspartner en Reflectieve EBP Professional. Sommige 

rollen worden in verschillende CBP’s getoetst. Het gaat dan om 

verschillende elementen (kernbegrippen) uit die rol. Een opdracht is 

naar eigen keuze in te vullen (in overleg met praktijk) en omvat 

twee rollen. Tevens levert de student twee keer een leerprocesverslag 

in op school.

Beoordeling van PLP3D

De student oefent en vraagt feedback en toont in het handelen en de 

schriftelijke producten aan, in midden complexe zorgsituaties 

competenties te hebben ontwikkeld in deze rollen op het niveau 

passend bij het tweede jaar van de doorstroomopleiding. Een hbo 

opgeleide verpleegkundige of praktijkopleider vult, evt. in 

samenspraak met andere begeleiders, de beoordelings-formulieren in 

en voorziet deze van een mondelinge-, een korte schriftelijke 

toelichting en geeft aandachtspunten mee.

Het contact met school tijdens de stage

Na plaatsing ontvangt de instelling inhoudelijke informatie over de 

stageopdrachten en beoordelingsformulieren via het stagebureau of 

het digitale platform (in wording). De stagedocent verstrekt zijn of 

haar contactgegevens in de eerste weken van de stage en is 

beschikbaar voor vragen of overleg. Halverwege de stage is er een 

(online) gesprek tussen student, diens begeleider in de praktijk en 

stagedocent om de voortgang te bespreken, in te gaan op vragen en 

zonodig afspraken te maken over het vervolg.
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Stage jaar 3 (20 weken)

PLP4D (doorstroomprogramma)

Hoe lang en wanneer?

Aanbod mogelijk voor periode van 20 weken, zie jaarkalender. 

Student loopt 3 dagen per week stage en gaat wekelijks een vaste 

dag naar school, zie jaarkalender. Stage in avond- en 

weekenduren is mogelijk, mits daarin sprake is van uitdagende 

leersituaties, en stagiaires daarin ook begeleiding ontvangen en dit 

conform de CAO afspraken over onregelmatige diensten is en het 

haalbaar is qua vervoer en reistijd.

Wat komt de student leren en doen?

Na een inwerkperiode van 4-6 weken de zelfstandigheid en 

regiefunctie in de dagelijkse zorg verder uitbouwen in midden 

complexe zorgsituaties. Daarin de rol van hbo verpleegkundige in 

opleiding pakken en regie laten zien over het eigen leerproces. 

Toenemende verantwoordelijkheid laten zien m.b.t. de kwaliteit 

van zorg. Maar ook in het interprofessioneel leren samenwerken, 

de coördinatie van zorg en het tonen van verpleegkundig 

leiderschap.

Door wie moet de student begeleid en beoordeeld worden?

Omdat de student al mbo-v (niveau-4) gediplomeerd is, is 

begeleiding door een hbo opgeleide verpleegkundige wenselijk. Bij 

de beoordeling moet een hbo opgeleide verpleegkundige en of 

praktijkopleider betrokken zijn. Dat kan en mag ook een 

verpleegkundige van een andere afdeling zijn, mits er tijdens de 

stage geregeld contact is, en daarmee zicht op de voortgang.

Welke opdrachten krijgt de student mee?

Eén opdracht gericht op het op geïntegreerde wijze oefenen en 

aantonen van competenties binnen alle zeven CanMEDSrollen op 

het vereiste niveau van startbekwaamheid van een hbo 

verpleegkundige. Ook levert de student aan het einde een 

selfassessment in, ter beoordeling van school. Voor de module 

Kwaliteit schrijft de student een implementatieplan, tevens ter 

beoordeling van school.

Beoordeling van PLP4D

De student oefent en vraagt feedback en toont in het handelen en 

de schriftelijke producten aan in hoog complexe zorgsituaties 

competenties te hebben ontwikkeld in deze rollen op het niveau 

passend bij het derde jaar van de doorstroomopleiding. Een hbo 

opgeleide verpleegkundige of praktijkopleider vult, evt. in 

samenspraak met andere begeleiders, het beoordelingsformulier in 

en voorziet deze van een mondelinge en schriftelijke 

onderbouwing en geeft aandachtspunten mee.

Het contact met school tijdens de stage

Na plaatsing ontvangt de instelling inhoudelijke informatie over de 

stageopdrachten en beoordelingsformulieren via het stagebureau 

of het digitale platform (in wording). De stagedocent verstrekt zijn 

of haar contactgegevens in de eerste weken van de stage en is 

beschikbaar voor vragen of overleg. Halverwege de stage is er een 

(online) gesprek tussen student, diens begeleider in de praktijk en 

stagedocent om de voortgang te bespreken, in te gaan op vragen 

en zonodig afspraken te maken over het vervolg.
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