
 
 
 
Stage 

 

Veelal zal de stageplaats ook de werkplek zijn. In een aantal gevallen zal door de  

aspirant-cursist zelf een aparte stageplaats moeten worden gevonden.  

 

Hoe kom ik aan een stageplaats? 

Wij adviseren om eerst in de eigen omgeving naar een zorginstelling/-afdeling te 

zoeken die een stageplaats wil zijn en waar het ook mee ‘klikt’. 

Als dat niet lukt kan de opleidingscoördinator advies geven bij het vinden van een 

geschikte stageplaats. 

  

Welke voorwaarden zijn er voor een stageplaats? 

De stage (in totaal 332 uur) begint bij aanvang van de opleiding en komt overeen 

met gemiddeld 1 dag (van 8 uur) verdeeld over 40 onderwijsweken. 

M.b.t. vakanties, ziekte of verlofdagen mag je zelf op de stageplaats afspraken 

maken, mits je aan de 332 uur komt.  

 

Als een aspirant-cursist niet bekend is met de zorginstelling/-afdeling wordt er 

van hem/haar verwacht dat hij/zij zich voorafgaand aan de stage een week 

inwerkt, het liefst door met een praktijkopleider mee te lopen. (Deze inwerkweek 

valt dus buiten de 332 uur stage.) 

In deze inwerkperiode kan hij/zij: 

- de taken van de praktijkopleider en andere bij de opleiding functionarissen 

binnen deze praktijk benoemen 

- benoemen welke visie op patiëntenzorg en opleiden gebruikt wordt en hoe 

deze vorm krijgt in de dagelijkse gang van zaken binnen deze praktijk 

 

De stageplaats wordt bij voorkeur gelopen op een afdeling waar al een 

praktijkopleider werkzaam is. Uit ervaring blijkt dat deze stageplaatsen het 

meeste leerrendement opleveren.  

 

Aandachtspunten m.b.t. het stagelopen 

Mocht de stage op de eigen werkplek plaatsvinden, dan zijn de volgende 

voorwaarden essentieel: 

1. Stel de dagen waarop je stage loopt vast. Die dagen ben je niet beschikbaar 

voor andere activiteiten in de praktijk. 

2. Spreek duidelijk af wie aanspreekbaar is als stagebegeleider. 

 

3. Mocht het niet mogelijk zijn in de organisatie waar je werkzaam bent stage te lopen 

dan adviseren we het volgende: 

-  Leg contact met een ervaren praktijkopleider uit de buurt en beschouw deze   

          persoon als ”buddy”.  

- Bespreek met de buddy welke leeractiviteiten je samen met deze buddy    

      gaat ondernemen. Het kan zijn dat je bij hem/haar in de praktijk deze     

      activiteiten uitvoert of dat de buddy een aantal keren met jou meeloopt.  

 

 


