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Voorwoord 
Voor u ligt de gezamenlijke stagenota hbo-verpleegkunde van Viaa en Windesheim Zwolle. 

We zijn als opleidingen trots dat we, in een tijd waarin er zo veel om het vak van 

verpleegkunde te doen is, samen een document hebben kunnen maken waarin wij aangeven 

wat we van studenten, docenten en werkveldpartners tijdens de praktijkleerperiodes 

verwachten.  

Door de ontwikkeling van dit document hopen we als opleidingen hbo-verpleegkunde een 

bijdrage te leveren aan duidelijkheid en eenduidigheid rondom het praktijkleren. Dit 

document is daarom zowel bedoeld voor het werkveld, als voor studenten en docenten die 

bij het praktijkonderwijs zijn betrokken. Deze nota heeft betrekking op alle studieroutes 

(m.u.v. flexibele deeltijdonderwijs op Windesheim) van de beide scholen en zal ieder jaar, 

indien nodig, worden herzien. De inhoudelijke opdrachten en beoordelingen van de 

verschillende opleidingen sluiten aan bij de inhoud van dit document.  

 

 

Zwolle, oktober 2019 

 

Opleidingen hbo-verpleegkunde  

Viaa en Windesheim Zwolle 
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1. Introductie 

1.1 Praktijkleren (algemeen) 
Leren in de praktijk is een belangrijk en groot onderdeel van de opleiding tot hbo-

verpleegkundige. Tijdens diverse praktijkleerperiodes (stages) leren studenten zich het 

beroep van verpleegkundige ‘eigen’ te maken. Studenten worden geconfronteerd met de 

realiteit: wat houdt het beroep van een verpleegkundige op hbo-niveau daadwerkelijk in? 

Kennis en vaardigheden die zij tijdens de opleiding hebben verworven, kunnen studenten nu 

geïntegreerd toe gaan passen in de praktijk. Om een competente professional te worden is 

zelf doen, ervaring opdoen en weten hoe het er op de werkvloer daadwerkelijk aan toe gaat, 

van groot belang.  

Een goede stage is een periode van persoonlijke en professionele groei. Een student leert 

tijdens een stageperiode om kritisch naar zichzelf én naar de beroepspraktijk te kijken. 

Tijdens de stagetijd begint de ontwikkeling van student naar beginnend verpleegkundige. In 

de praktijk ontdekken studenten of het beeld dat zij hebben van het beroep, klopt met de 

werkelijkheid. En ook of dat voor henzelf een aantrekkelijk toekomstperspectief is op de 

arbeidsmarkt. 

Het leren uitoefenen van het beroep op hbo-niveau in een meester/gezel-achtige setting, 

heeft tijdens een stage prioriteit boven het zelfstandig werken binnen de organisatie. 

Gedurende de stage neemt de complexiteit van de zorgvraag waar de student mee te maken 

krijgt, toe. De directe begeleiding neemt gedurende die periode navenant af. 

Door een periode tussen gediplomeerde verpleegkundigen door te brengen en met hen mee 

te werken, leert de student de eigen kracht en beperkingen in relatie tot het beroep, goed 

kennen. Het is een tijd om na te denken over ethische kwesties, ervaring op te doen als 

werknemer in een organisatie, te leren samenwerken en de gewenste professionele 

beroepshouding te onderzoeken en ontwikkelen. Zo kan er een steeds beter onderbouwde 

en realistische visie ontstaan op de verpleegkundige beroepsuitoefening en de 

ontwikkelingen die binnen de gezondheidszorg als geheel plaatsvinden. 

Tijdens het laatste jaar van de studie hbo-verpleegkunde besteden de opleidingen in het 

lesprogramma extra aandacht aan mogelijke verbeteringen in de zorgsector. Onderdeel 

daarvan is een adviesproject op basis van actieonderzoek dat de studenten in hun 

afstudeerjaar in de praktijk uitvoeren. Daarbij lopen zij enkele dagen mee in de zorg, zodat 

zij ter plekke onderzoek kunnen doen naar eventuele verbeterpunten. 

 

1.2 Het beroep van verpleegkundige in relatie met praktijkleren 
Een hbo-verpleegkundige moet over een uitgebreid en breed scala aan competenties 

beschikken. De gezondheidszorg ontwikkelt zich snel en heeft te maken met aan de ene kant 

schaarste aan goed opgeleide professionals en aan de andere kant juist een toenemende 

vraag naar steeds complexere zorg. Van een hbo-verpleegkundige wordt veel meer gevraagd 

dan alleen het juist uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Het gaat ook om het 

kunnen bewaken van het noodzakelijke overzicht, het tonen van verpleegkundig leiderschap 
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en het gebruiken van het eigen onderzoekend vermogen. Van elke moderne 

verpleegkundige op hbo-niveau wordt een grote mate van klinisch redeneren verwacht zoals 

nodig is voor het handelen volgens de principes van Evidence Based Practice (EBP). De 

verpleegkundige neemt beslissingen op grond van meerdere factoren. Naast uit 

wetenschappelijk onderzoek beschikbare kennis en de eigen klinische vaardigheden, worden 

ook de specifieke behoeften van een patiënt mee gewogen bij de keuze voor een 

behandelplan. Een verpleegkundige moet op dit niveau kunnen prioriteren, onderbouwen 

en motiveren. 

De afgestudeerde verpleegkundige op hbo-niveau is een breed geschoolde generalist die 

ook breed inzetbaar is: bij verschillende doelgroepen, in verschillende werkvelden en binnen 

verschillende organisaties. De student doet tijdens de praktijkleerperiodes daarom ervaring 

op met die diversiteit. 

Het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (BN2020) ligt ten grondslag aan de hbo-

opleidingen verpleegkunde en sluit aan op het huidige landelijke beroepsprofiel voor de 

verpleegkundige. De professionele eigenschappen die van een afgestudeerde hbo-

verpleegkundige worden verwacht, zijn gebaseerd op de zeven CanMEDS (Canadian Medical 

Education Direction for Specialists) rollen. 

De zorgverlener van de 21e eeuw moet volgens dit CanMEDS-model niet alleen zorg kunnen 

verlenen, maar ook beschikken over een aantal andere belangrijke competenties. De hbo-

verpleegkundige moet al die competenties kunnen integreren en toepassen in het dagelijks 

werk. Het gaat daarbij om professioneel handelen als achtereenvolgens zorgverlener, 

communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar, 

organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar.  

De 7 verschillende CanMEDS-rollen zijn in onderstaande figuur aangegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een stage leert de student om die verschillende competenties toe te passen in de 

praktijk en die te combineren. Kern van de beroepsuitoefening is het verlenen van zorg. Die 

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/180/original/Bachelor_of_Nursing_2020_-_Toekomstbestendig_opleidingsprofiel_4.0.pdf
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rol van zorgverlener staat tijdens een stage dan ook centraal. In combinatie met aandacht 

voor de andere rollen, leidt het tot steeds zelfstandiger professioneel handelen.  

Na afronding van de opleiding en de daarbij behorende praktijkleerperiodes zal de startende 

hbo-verpleegkundige in iedere context zijn of haar werk kunnen doen. Daarbij ligt de focus 

op het ondersteunen van zorgvragers bij het vinden van een goede balans en het voeren van 

eigen regie, zo veel als mogelijk is. Aandacht voor preventie en aanpassingsvermogen zijn 

van groot belang bij eenieder die te maken krijgt met uitdagingen op sociaal, lichamelijk en 

emotioneel gebied. 

De nadruk ligt zowel op het bevorderen van gezondheid als het omgaan met ziekte door het 

ondersteunen van het zelfmanagement. Onderdeel daarvan is altijd het gesprek met de 

zorgvrager over hoe hij of zij zo goed mogelijk in balans kan zijn, waarbij de eigen regie 

zoveel mogelijk wordt behouden. Het verplegen is gericht op de zorgvrager in zijn of haar 

context en zijn of haar specifieke leefwijze. 
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2. Leren in de praktijk 
Studenten leren tijdens hun opleiding de praktijk kennen. Per opleiding zijn de 

praktijkleerperiodes anders ingebed in de diverse curricula. In de onderstaande tabellen 

staat per studieroute en per school aan gegeven wanneer het praktijkleren plaats vindt. 

  

 

 

    

        

2.1 Praktijkleerperiodes Viaa 

Opleidingsvariant Duur Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Voltijd 4 jaar Stage FN1 Stage FN2 Stage FN3 Stage FN4 

K (Versneld) 3 jaar Stage FN2 Stage FN3 Stage FN4  

N (Verkort) 3 jaar Stage FN2 Geen stage Stage FN4  

DN / DF 
(Verkort/deeltijd) 
(Instroom 2017) 

2,5 jaar Stage FN2 Stage FN4   

 

Toelichting 

Voltijd = Havisten, Versneld = vwo-route, Verkort = Mbo-v vooropleiding, Verkort deeltijd = 

Mbo-v vooropleiding die werken en leren, FN = faseniveau 

Faseniveau 1 -  praktijkleren basis 1 

Faseniveau 2 - praktijkleren basis 2 

Faseniveau 3 - praktijkleren gevorderd 

Faseniveau 4 - praktijkleren bachelor 

 

2.2 Praktijkleerperiodes Windesheim 

Leerjaar Praktijkleren 

Jaar 1 van de opleiding  
 

Professionele ontwikkeling en oriëntatie op de 

zorgpraktijk 

Jaar 2 van de opleiding  Praktijkleren basis  

Jaar 3 van de opleiding  Praktijkleren gevorderd  

Jaar 4 van de opleiding  Praktijkleren Bachelor en Verbeteren van zorg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnPrKTR2KvE
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2.3 Typering van de praktijkleerperiodes 
Ondanks het feit dat de timing van de praktijkleerperiodes anders is, hebben de opleidingen dezelfde 

verwachtingen over het niveau van de stages, wat studenten moeten kunnen per opleidingsjaar / 

faseniveau. 

De indeling van het eerste jaar is bij Viaa en Windesheim niet hetzelfde. Op Windesheim gaan 

studenten in hun eerste jaar op werkveldoriëntatie. Studenten ontdekken wat werken in de zorg 

betekent en het werken als verpleegkundige in het bijzonder. Het contact met de beroepspraktijk 

kan op diverse manieren plaats vinden: bijvoorbeeld via gastcolleges van professionals uit de zorg of 

via een korte oriënterende stage. Het gaat in dat laatste geval vooral om meekijken en observeren. 

Die eerste kennismaking met de praktijk betekent dat de student het bestaande beeld van de 

beroepspraktijk kan verbreden en aanscherpen. Dat maakt het voor zowel student als opleiders 

beter mogelijk om te beoordelen of de opleiding aansluit op de persoonlijke drijfveren en 

capaciteiten.  

Op Viaa gaan studenten in hun eerste jaar 10 weken op stage. Tijdens de stage leren studenten in 

laag complexe situaties kennis en vaardigheden toe te passen. Deze praktijkleerperiode vormt voor 

studenten vaak de eerste kennismaking met het vak. Tegelijkertijd worden zij uitgedaagd om zich te 

ontwikkelen op het vlak van zorg verlenen, klinisch redeneren, palliatieve zorg, leiderschap, 

organisatie van zorg, ethiek en zingeving, en persoonlijke ontwikkeling. 

In de opeenvolgende leerjaren gaan studenten ieder jaar op stage, waarbij de zorgsituaties 

steeds complexer dienen te worden. Per stage wordt verwacht dat studenten zich 

voorbereiden en zich verdiepen in het werkveld, de zorginstelling en de doelgroep waar zij 

ervaring op gaan doen. 

Studenten gaan tijdens hun stage een praktijkovereenkomst (contract) aan met de 

betreffende zorginstelling. De overeenkomst moet bij voorkeur voorafgaand aan deze 

periode (of anders in ieder geval binnen een week na aanvang) worden ondertekend door 

zowel de student, de zorginstelling als de opleiding en aan alle betrokkenen worden 

verstrekt. Deze praktijkovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van de student en de 

instelling tijdens de praktijkleerperiode. De student geeft hierin aan het beroep van 

verpleegkundige te willen leren, onder de leiding en het toezicht van een werkbegeleider. De 

instelling wijst die werkbegeleider toe. Werkbegeleider en student overleggen over invulling 

van diensten, dagen en werkzaamheden. De student verplicht zich om conform de samen 

gemaakte afspraken op de zorginstelling aanwezig te zijn, om te werken aan de 

kerncompetenties. 

Tijdens de opleiding is er sprake van een ontwikkeling van begeleid naar zelfstandig en van 

zelfstandig naar zelfsturend leren. Ook tijdens het praktijkleren is het de bedoeling dat de 

student steeds meer verantwoordelijk wordt voor het eigen leerproces en het eigen 

handelen in steeds complexere situaties. De student is zelf verantwoordelijk voor het 

bewaken van het leerproces en maakt daarom in de eerste weken een plan van aanpak. 

Tijdens de stageperiode biedt de opleiding onderwijs en intervisie aan om studenten te 

ondersteunen bij het ontwikkelen van deze competenties en met hen te reflecteren op hun 

praktijkervaringen. De student dient zelf aan te geven als het -om welke reden dan ook- niet 

goed loopt. Ofwel bij een werkbegeleider op de zorginstelling dan wel bij een stagedocent 

van de opleiding.  
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3. Rolverdeling voor en tijdens stageperiode 

3.1 De student 
De student is zelf verantwoordelijk voor goede communicatie omtrent de stage, met alle 

betrokkenen. In de eerste weken brengt de student de werkbegeleider van de zorginstelling 

waar het praktijkleren plaatsvindt, op de hoogte van de leerdoelen. De student stelt een 

plan van aanpak op. Ook de verwachtingen vanuit de opleiding als het gaat om feedback, 

evaluatie en beoordeling door de werkbegeleider, zijn onderwerp van het gesprek dat de 

student voert.  

Als er knelpunten zijn, ligt de regie voor het oplossen daarvan in eerste instantie bij de 

student zelf. Indien nodig betrekt de student de stagedocent daarbij, bijvoorbeeld bij het 

voeren van gesprekken op de zorginstelling. Ook de werkbegeleider of de stagedocent 

kunnen het initiatief nemen om knelpunten te bespreken met alle betrokkenen. 

Gewenste houding 

De student laat tijdens de periode van praktijkleren een proactieve en oplossingsgerichte 

houding bij problemen zien. Stelt vragen over ervaringen en observaties. Praat met collega’s 

over keuzes en mogelijke oplossingen. Tijdens deze periode verwachten we vanuit de 

opleidingen dat de student zorgt dat hij/zij weet wat er op de afdeling speelt en kennis 

vergaart over de daar geldende protocollen rondom bijvoorbeeld prikaccidenten, EBP-

richtlijnen, de voorkomende ziektebeelden en verpleegkundige interventies. 

Stageopdrachten helpen studenten om hier diepgang in aan te brengen 

De student geeft tijdens een stage blijk van een toenemend reflectief vermogen op de eigen 

ontwikkeling als verpleegkundige. Gedurende deze tijd kan de student steeds zelfstandiger 

werken. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces en communiceert hier ook 

over met werkbegeleider en stagedocent. 

 

3.2 De werkbegeleider 
De werkbegeleider vertegenwoordigt de zorginstelling waar de student de 

praktijkleerperiode doorbrengt en zorgt voor een veilig leerklimaat. Deze begeleider is 

betrokken bij de kennismaking op de leerplaats en verantwoordelijk voor het inwerken en 

coachen van de student tijdens de gehele periode en zorgt dat daar voldoende tijd voor is. 

Het gaat bij de rol van werkbegeleider om een medewerker die een goed rolmodel kan zijn. 

Het is van belang voor de zorginstelling en de student dat de student zich een goed beeld 

kan vormen van het toekomstige werkveld en de werkzaamheden die bij een hbo-

verpleegkundige horen.  

De werkbegeleider overlegt met de studenten hoe zij tijdens hun werkzaamheden 

voldoende in contact kunnen komen met verpleegkundige rolmodellen. Zo krijgen zij tijdens 

hun stage een realistisch beeld van het verpleegkundig beroep, op verschillende niveaus en 

in verschillende instellingen. Zowel het plan van aanpak als afzonderlijke opdrachten en 

leerdoelen zijn regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek tussen student en 

werkbegeleider. 
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Tijdens het inventariseren van de stageplekken maken de opleidingen kenbaar welke eisen 

zij stellen aan het niveau van de werkbegeleiding. De opleidingen hanteren het principe en 

de visie dat een hbo-verpleegkundige in opleiding begeleid moet worden door een hbo-

verpleegkundige. In het eerste leerjaar kan hiervan worden afgeweken. Tegelijkertijd 

realiseren de opleidingen zich dat de geformuleerde visie niet altijd haalbaar is in de praktijk. 

De opleidingen hebben daarom gesprekken met werkveldpartners over de inrichting van 

leerwerkplaatsen, zodat dat de bestaande begeleidingscapaciteit wordt ondersteund. Waar 

de gesprekken nog niet plaatsvinden, komen de opleidingen daarover graag in gesprek.  

Gewenste houding 

De werkbegeleider ondersteunt de student tijdens het werk, geeft aanwijzingen en feedback 

en is op de hoogte van het leerproces en het verpleegkundig functioneren van de student. 

De begeleider signaleert problemen en maakt die bespreekbaar. De werkbegeleider 

beoordeelt en evalueert het functioneren van de student, zowel tijdens als na afloop van de 

leerperiode. De werkbegeleider neemt contact op met zowel de student als de stagedocent 

van de opleiding, als er vragen of problemen zijn rondom het functioneren van de student. 

De werkbegeleider is aanwezig tijdens de begeleidings-/ beoordelingsmomenten van de 

student en de stagedocent. De werkbegeleider geeft een adviesbeoordeling aan de student 

en stagedocent. 

 

3.3 De stagedocent  
Vanuit de opleiding heeft elke student een begeleider, die de rol van stagedocent vervult. 

Deze docent is voor de student hét aanspreekpunt vanuit de opleiding voor procesmatige en 

inhoudelijke vragen rondom de stage. Deze docent is ook degene die de stage vanuit de 

opleiding beoordeelt. 

Gewenste houding 

Tijdens de hele praktijkleerperiode kan de student bij deze stagedocent terecht met vragen 

over het leerproces. De stagedocent bezoekt de student gedurende de stage en onderhoudt 

contact met de zorginstelling waar de student werkt. De stagedocent is goed bereikbaar 

voor zowel de student als de werkbegeleider van de zorginstelling. De stagedocent zorgt dat 

er bij voorkeur op twee momenten contact is over het verloop van de stage: tijdens een 

tussenevaluatie en bij een evaluatie aan het eind van de stageperiode. Als werkbegeleider of 

student daar behoefte aan hebben kan een stagedocent langs komen op het stageadres. 
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3.4 Stagebureau 
Iedere opleiding kent een stagebureau. De vertegenwoordigers van het stagebureau of 

relatiebeheerders nemen deel aan het Landelijk Overleg Stagebureaus, het LOS. Het 

stagebureau voert coördinerende en informerende activiteiten uit. Zij houden zich bezig 

met: 

• Inventariseren en verdelen van stageplekken; 

• Vaststellen van de stagenota en stageopdrachten; 

• Plannen en organiseren van (alternatieve) stageroutes en -plaatsen; 

• Onderhouden van contacten met stageverlenende instellingen en studenten met 
betrekking tot de organisatie en inhoud van de stages; 

 

Per school zijn er contactpersonen aangesteld om relaties te onderhouden. De 

contactgegevens zijn te vinden bij: 

Viaa contactpersonen 

Windesheim Zwolle contactpersonen 

 

3.5 Stageplaatsing 
Inventarisatie 

De contactpersonen onderhouden contact met stageverlenende organisaties. Jaarlijks 

inventariseren de stagebureaus welke stageplaatsen er beschikbaar zijn. Dit proces is 

kostbaar. Bij deze inventarisatie geeft de stageverlenende organisatie aan hoeveel en voor 

welke fase in de opleiding stageplaatsen beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van plekken is 

mede afhankelijk van de duur van de stage, de complexiteit van de werkzaamheden die de 

stagiaire gaat uitvoeren en de aanwezige begeleidingscapaciteit.  

Het kan zijn dat de stageverlenende organisatie eisen stelt aan reeds opgedane ervaring van 

een stagiaire. Zo stellen algemene ziekenhuizen meestal hun stageplaatsen beschikbaar 

vanaf faseniveau 3. Er zijn stage-instellingen die stageplaatsen aanbieden, maar voor de 

invulling van deze stageplaatsen een sollicitatieprocedure hanteren. Bij het aanbieden van 

de stageplaatsen aan de studenten wordt dit door het stagebureau aangegeven en wordt de 

te hanteren procedure uitgelegd.  

Zelf zoeken 

Studenten kunnen onder strikte voorwaarden binnen een gestelde tijd zelf een stageplaats 

zoeken. Studenten moeten voorafgaand aan het zelf zoeken toestemming vragen aan het 

stagebureau om in contact te treden met stage-instellingen. Daarnaast moeten zij de interne 

informatiekanalen raadplegen, zodat zij de juiste kaders en randvoorwaarden kennen.  

Studenten kunnen hun voorkeur via de daarvoor beschikbare kanalen kenbaar maken. Het 

stagebureau streeft ernaar voldoende stageplaatsen te werven die zoveel mogelijk voldoen 

aan de wensen van studenten. Garanties kunnen echter niet worden gegeven. Indien nodig 

worden stageplaatsen via loting verdeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat studenten 

via een tweede ronde hun voorkeuren aan moeten geven.  

https://www.viaa.nl/over-viaa/stage-instellingen/
https://elo.windesheim.nl/CMS/GW/BN2020/zz_Online%20Module%20-%20Xerte/Instructie_werkplekbegeleiders_VPK_deployment/index.htm
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Bij een tekort aan stageplaatsen communiceert de opleiding dit met studenten en zullen 

eventuele alternatieven worden aangereikt. De definitieve plaatsing van studenten in een 

instelling wordt middels de email gecommuniceerd en is bindend voor zowel student als 

stage-aanbieder. Aansluitend ontvangen de studenten en de instelling een brief met 

wederzijdse gegevens en nadere afspraken.  

Zodra een stageplaats aan een student is toegewezen kan de student deze stageplaats niet 

weigeren. Indien er een reden is dat de student geen stage gaat lopen, neemt de student 

contact op met het Stagebureau. 

 

4. Ontwikkeling tijdens de verschillende niveaus  
De beroepsrollen en competenties uit het verpleegkundig opleidingsprofiel Bachelor Nursing 

2020 (BN2020) zijn de leidraad tijdens de praktijkleerperiode. In de loop van de jaren neemt 

de complexiteit van de zorgvraag toe en de begeleiding af. Tijdens de praktijkleerperiode is 

de aandacht voor de CanMEDS-rollen verschillend, de rol zorgverlener staat altijd centraal. 

De student moet tijdens de stageperiode op een steeds hoger niveau de 

beroepscompetenties aantonen. De praktijkleerperiodes, die zoveel mogelijk plaatsvinden 

bij een verscheidenheid aan instellingen en zorgsoorten, versterken het generieke karakter 

van de opleiding hbo-verpleegkunde en zorgen voor een breed opgeleid werkveld dat 

bovendien een realistische en brede blik heeft op de gezondheidszorg. 

Het functioneren van de student bevat vier aspecten: de complexiteit van het niveau van 

zorg verlenen, de context van de stage-instelling, kwaliteit van redeneren en mate van 

zelfstandigheid. 

 

 

4.1 Basisniveau  
De student maakt kennis met de praktijk en loopt mee in een zorginstelling. Opgedane 

kennis en basisvaardigheden worden onder begeleiding van de werkbegeleider geïntegreerd 

in de verpleegkundige zorgpraktijk. De nadruk tijdens de praktijkleerperiode ligt in deze fase 

op uitvoeren, onder directe begeleiding. De student werkt op basis van aangeleverde 

gegevens en volgt de aangegeven procedures. Er is sprake van een standaard aanpak. De 

student laat wel een kritische en onderzoekende houding zien, stelt vragen en stelt zich 

lerend op. Een student kan gedurende deze eerste periode initiatief tonen door zelf op 

onderzoek uit te gaan naar de achtergronden van sommige vaardigheden. De student 

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/180/original/Bachelor_of_Nursing_2020_-_Toekomstbestendig_opleidingsprofiel_4.0.pdf
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/180/original/Bachelor_of_Nursing_2020_-_Toekomstbestendig_opleidingsprofiel_4.0.pdf
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ontwikkelt steeds meer inzicht in de consequenties van het eigen handelen voor anderen. 

Naast het toepassen van basisvaardigheden gaat het in deze fase ook al om GVO-

competenties als gezondheidsvoorlichting, oog hebben voor zingeving en ethiek en praten 

over preventie. Ook het indiceren, klinisch redeneren, analyseren, adviseren en tonen van 

leiderschap neemt hier al een aanvang. 

De student werkt aan niet complexe situaties, er zijn weinig variabelen. De zorgverlening is 

gericht op de individuele zorgvrager. De student communiceert op een professionele 

manier, aangepast aan de zorgvrager en de zorgvraag. De student draagt bij aan de 

organisatie van zorg binnen de eigen afdeling. 

Wanneer het bij deze zorginstelling uitsluitend om complexe situaties gaat, kan de student 

een deel daarvan verantwoord en professioneel uitvoeren. De student legt verantwoording 

af voor het eigen takenpakket. 

 

4.2 Gevorderd niveau  
De student handelt onder indirecte begeleiding en past de eerder opgedane uitgebreide 

kennis en vaardigheden geïntegreerd toe. De student ontwikkelt beroepscompetenties op 

gevorderd niveau. De student voert op basis van een eigen analyse op verantwoorde en 

professionele wijze, taken uit en integreert daarbij gegevens uit verschillende 

kennisdomeinen. De student draagt bij aan de organisatie van de zorg, kan een groot deel 

van de zorg voor middelcomplexe en complexe cliënten verantwoord en zelfstandig 

uitvoeren. De student werkt samen met de zorgvrager, diens eventuele naasten als ook met 

de andere zorgverleners. De student communiceert met hen op een persoonsgerichte en 

professionele manier, die past bij het moment en de omstandigheden. Los van de standaard 

aanpak zoekt de student ook naar nieuwe procedures, creatieve oplossingen en is in staat 

om nieuwe (wetenschappelijke) inzichten toe te passen in het eigen handelen. De student 

werkt resultaatgericht, maakt eigenstandig keuzes en kan die ook verantwoorden. 

Verdiepen en verbreden zijn kernwoorden hier. 

Het heeft de voorkeur dat studenten dagelijks met een hbo-verpleegkundige samenwerken, 

zodat zij een realistisch beeld krijgen van wat het beroep inhoudt. Als dat niet mogelijk is, 

moet de student wel in staat worden gesteld om contact te hebben met verpleegkundigen 

met dit opleidingsniveau, die een rolmodel voor de student kunnen zijn. 

 

4.3 Bachelorniveau  
Bij de student die op bachelorniveau functioneert, is sprake van een grote mate van 

zelfstandigheid en zelfsturing. De student voert als een professional taken uit op basis van 

eigen analyse en beoordeling en vraagt hulp indien nodig. De student draagt bij aan de 

organisatie van de zorg, kan de zorg voor hoog complexe patiënten zelf uitvoeren, ook als er 

sprake is van veel variabelen. De student werkt samen met de zorgvrager, eventuele naasten 

als ook met de andere zorgverleners en communiceert met hen op een persoonsgerichte en 

professionele manier, die past bij het moment en de omstandigheden. De student kent 
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eventueel nieuwe procedures en denkt na over mogelijk alternatief plan van aanpak. De 

student geeft blijk van creativiteit bij het zoeken naar oplossingen en profileert zich steeds 

meer. De student zet het eigen onderzoekend vermogen in binnen de stage-instelling voor 

praktijkvraagstukken om de eigen deskundigheid en die van directe (toekomstige) collega’s 

te verbeteren. Het zelfstandig verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden hoort bij het 

functioneren op bachelor niveau. De student geeft blijk van een helikopterview bij het 

beoordelen van problemen. Is in staat om anderen te adviseren en te coachen. Kan het 

eigen handelen verantwoorden en verwoorden. De student is verantwoordelijk voor de 

organisatie van zorg, heeft hierbij een proactieve houding en kijkt, indien nodig, breder dan 

de eigen instelling. 

Het heeft de voorkeur dat studenten dagelijks met een hbo-verpleegkundige samenwerken, 

zodat zij een realistisch beeld krijgen van wat het beroep inhoudt. Zij moeten de ruimte 

krijgen om de taken die bij dit niveau horen, te leren. De student legt een plan van aanpak 

voor en bespreekt dat met de werkbegeleider. 
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5. Praktische zaken  
 

5.1 Stage-uren 
De duur en omvang van de stage is afhankelijk van de route en de opleiding. Hieronder 

hebben we voor beide opleidingen een tabel opgenomen, waarin duidelijk wordt hoeveel 

uur en hoe lang een student stage loopt en welke aanvullende afspraken er eventueel zijn.  

Windesheim Zwolle  

Praktijkleren  Groep  Uren stage  Terugkomonderwijs 

(op school of op 

locatie)  

Leerjaar 1 van de 

opleiding  

Basisniveau   

professionele 

ontwikkeling 

oriëntatie op de 

praktijk 

Oriëntatie door 

maatjesproject (1 

semester) en een 

oriëntatieweek in 

de praktijk in semester 2)  

  

Jaar 2 van de opleiding 

Basisniveau  

Praktijkleren basis  20 tot 21 weken  

32 uur per week  

576 uur  

2 tot 3 weken vakantie te 

plannen   

7 lesdagen  

Jaar 3 van de opleiding  

Gevorderdniveau  

Praktijkleren 

gevorderd  

20 tot 21 weken  

32 uur per week  

576 uur  

2 tot 3 weken vakantie te 

plannen   

6 lesdagen  

Jaar 4 van de opleiding  

Bachelorniveau 

Praktijkleren 

Bachelor   

  

  

en  

  

Verbeteren van 

zorg  

20 tot 21 weken  

32 uur per week  

576 uur  

2 tot 3 weken vakantie te 

plannen  

  

20 tot 21 weken  

18 uur per week in de 

praktijk en 18 uur werken 

aan de verbeteropdracht  

2 tot 3 weken vakantie te 

plannen   

5 lesdagen en een 

aantal workshops 

t.b.v. de eigen 

professionalisering   

  

  

5 lesdagen en een 

aantal workshops 

t.b.v. de eigen 

professionalisering  

  

Toelichting  

Een student loopt in een 20-weekse stage in ieder geval 576 uur stage. Dat betekent 
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gemiddeld zo’n 32 uur per week. Binnen deze 32 uur mag de student, binnen de instelling, 4 

tot 8 uur per week werken aan opdrachten en verdieping. De student draait dan niet mee in 

de directe zorg voor patiënten. Afhankelijk van het precieze aantal weken in een semester, 

heeft een stagiair 2 à 3 weken vakantie. Een student die al een mbo-opleiding verpleegkunde 

heeft afgerond, slaat de praktijkleerperiode basisstage over. Binnen de voltijd opleiding 

verpleegkunde kent Windesheim geen andere varianten.  

Viaa  

Praktijkleren Groep Uren stage 
Terugkomonderwijs  

(op school of locatie) 

Basisniveau 1 VVV1A/VVV1B 

10 weken 

32 dagen à 8uur 

256 uur 

4 lesdagen 

Basisniveau 2  VVV2A/VVV2B 

10 weken 

32 dagen à 8uur 

256 uur 

4 lesdagen 

 VVV1N 

10 weken 

32 dagen à 8uur 

256 uur 

4 lesdagen 

 VVV1K 

20 weken 

50 dagen à 8 uur 

400 uur 

8 lesdagen 

 VDV1N/VDV1F 

Werkplekleren gedurende 

het hele jaar. Minimaal 16 

uur per week. 

40 lesdagen waarvan 8 

lesdagdelen van 4 uur 

stageonderwijs. 

4 overige lesdagen 

methodische 

praktijkbegeleiding 

Gevorderd niveau  VVV3A/VVV3B 

20 weken 

60 dagen à 8 uur 

480 uur 

8 lesdagen 

  VVV2K 

20 weken 

50 dagen à 8 uur 

400 uur 

8 lesdagen 

Bachelor niveau  VVV4A/VVV4B 

20 weken 

60 dagen à 8 uur 

480 uur 

8 lesdagen 

 VVV3N 

20 weken 

60 dagen à 8 uur 

480 uur 

8 lesdagen 

 VVV3K 

20 weken 

60 dagen à 8 uur 

480 uur 

8 lesdagen 
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 VDV2N/VDV2F 

Werkplekleren gedurende 

het hele jaar. Minimaal 16 

uur per week 

40 lesdagen waarvan 8 

les dagen van 4 uur 

stageonderwijs. 

4 overige lesdagen 

methodische 

praktijkbegeleiding 

  

Een stage-instelling geeft de student ruimte om eventuele toetsen en herkansingen te 

kunnen maken. Deze vinden in vaste toetsweken tijdens een semester plaats. De opleiding 

maakt het exacte tijdstip van een toets, minimaal een week voorafgaand aan de toets, 

bekend.  

 

5.2 Meerdere stages bij dezelfde instelling  
Een student mag in principe maximaal eenmaal stagelopen bij een instelling en 

werkbegeleider. Wanneer een zorginstelling meerdere locaties en afdelingen heeft met 

verschillende werkbegeleiders, mag de student onder bepaalde voorwaarden wel meerdere 

stages bij een instelling lopen. De tweede stage moet dan plaatsvinden op een andere 

locatie, en de student moet door andere medewerkers worden begeleid. Een student mag 

maximaal twee stages binnen een instelling lopen.  

Stages zijn belangrijk voor het waarborgen van een generalistische opleiding. Om een breed 

beeld te ontwikkelen van de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat studenten een zo 

divers mogelijk stagetraject doorlopen, waarbij ze richten op diverse zorgsoorten. Dit zal hen 

in de toekomst helpen om een transfer te vergemakkelijken wanneer zij binnen de zorgketen 

van positie wisselen tijdens hun werkzame leven.   

Dit uitgangspunt pleit voor een grote diversiteit in stagesettingen en een zorgsoortenbeleid. 

Die diversiteit aan stagesettingen geeft studenten een realistisch beeld van toekomstige 

werkplekken en biedt ruimte voor innovatieve stageplekken. De zorgsoorten waar de 

student mee te maken krijgt tijdens de opleiding zijn: chronische zorg, intensieve zorg, acute 

zorg en preventieve zorg. Hoewel in bepaalde situaties soms meerdere zorgsoorten 

gelijktijdig voorkomen, is wel overal sprake van een voornaamste zorgsoort. Die moet 

passen bij de deskundigheid die de student heeft verworven voorafgaand aan de 

stageperiode.  

Dit beleid kan per studieroute wel een andere focus opleveren. Bij voltijdstudenten is het 

nodig om variatie in setting en context tijdens de stages te verplichten. Het stagebureau 

garandeert daarom voldoende variatie in het aanbod van stageplaatsen, zodat studenten 

ervaring op kunnen doen in verschillende zorgsettingen. Overlap in zorgsettingen is echter 

niet uit te sluiten.   

Bij duale en deeltijdstudenten is deze confrontatie met verschillende contexten vanwege de 

voorgeschiedenis van deze studenten niet noodzakelijk en ook niet haalbaar, maar moeten 

studenten worden uitgedaagd de transfer te maken door de stagetoetsen te specificeren 

naar verschillende zorgsoorten.  
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5.3 Werktijden en onregelmatige diensten  
Tijdens de stage is de student aanwezig gedurende de in de stageovereenkomst vermelde 

periode. De stagedagen worden evenwichtig verdeeld over de stageperiode. De student 

houdt zich aan de gebruikelijke werktijden op een afdeling. De student stemt zijn of haar 

rooster af met direct betrokkenen binnen de instelling. Het gaat bij het praktijkleren om de 

voorbereiding op het beroep, dus mag een instelling verwachten dat studenten ook 

meedraaien als het gaat om onregelmatige- en weekenddiensten. Een student kan er zelf 

voor kiezen om, voor de ervaring, een keer een nachtdienst mee te draaien. Indien 

noodzakelijk, kan de student overleggen of maatwerk mogelijk is bij het samenstellen van 

een rooster. Gebroken diensten mogen maximaal een keer per maand voorkomen.  

 

5.4 Risicovolle en voorbehouden handelingen  
Risicovolle en voorbehouden handelingen (artikel 36, wet BIG) zijn handelingen (injecteren 

sc /im /iv, maagsonde inbrengen, blaaskatheter inbrengen, venapunctie uitvoeren, infuus 

inbrengen en hielprik bij pasgeborenen) op het gebied van de individuele gezondheidszorg, 

die, als zij worden verricht door personen die daartoe niet bekwaam zijn, risico’s voor de 

gezondheid van de zorgvrager met zich meebrengen. Juridisch vallen studenten 

verpleegkunde nog niet onder de wet BIG. De wet biedt echter wel ruimte voor studenten in 

opleiding tot verpleegkundige om te oefenen en handelingen te verrichten. Veel instellingen 

hebben hierover afspraken op papier staan. Het is in het kader van de Wet BIG van belang 

dat wordt gehandeld volgens het in de instelling gebruikte protocol. Het uitvoeren van 

dergelijke handelingen, zoals injecteren of katheteriseren, moet altijd in opdracht en onder 

supervisie van een bevoegde en bekwame professional plaatsvinden, zoals die voorwaarden 

in de wet zijn vastgelegd.  

De instelling waar de stage plaatsvindt, bepaalt welke handelingen de student mag aanleren 

en uitvoeren, niet de opleiding. De instelling bepaalt ook op welke manier de student kan 

aantonen voldoende bekwaam te zijn. Dat een student tijdens de opleiding al toetsen op het 

gebied van verpleegtechnische vaardigheden heeft behaald, is niet bepalend voor het 

mogen uitvoeren van deze verpleegkundige handelingen tijdens een stage. De opleidingen 

verstrekken geen cijferlijsten van studenten, wegens het nietszeggend karakter daarvan.  

De student moet (waar, wanneer, onder welke omstandigheden) duidelijke afspraken maken 

over risicovolle en voorbehouden handelingen met de werkbegeleider en de zorginstelling. 

Bij zelfs maar de minste twijfel over de eigen bekwaamheid op dit punt moet de student 

weigeren om de opdracht uit te voeren: niet bekwaam is niet bevoegd. Een student die een 

opdracht accepteert die, gezien opleiding en ervaring ‘boven zijn macht’ ligt is (civiel- en/of 

strafrechtelijk) medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de opdracht.   

 

5.5 Geheimhouding  
Als verpleegkundige houd je geheim alles wat je als geheim is toevertrouwd of waarvan je 

redelijkerwijs kunt beseffen dat het als geheim moet worden beschouwd. Dit is het 
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uitgangspunt van het beroepsgeheim dat geldt tijdens en na de stage. In zijn algemeenheid 

geldt voor verslagen en besprekingen dat de privacy van de zorgvrager en andere 

betrokkenen in acht wordt genomen. Namen worden niet vermeld. Datzelfde geldt ook voor 

het vermelden van details waaruit makkelijk af te leiden valt om wie het gaat. Bij het besluit 

om gefingeerde gegevens te gebruiken, moet dit altijd duidelijk worden vermeld.  

 

5.6 Ziekmelden en compenseren  
Een student die tijdens de stageperiode ziek wordt of door omstandigheden niet kan komen, 

neemt voor aanvang van de dienst contact op met zowel de opleiding als de werkbegeleider 

op het stageadres. Beter melden gebeurt ook, bij diezelfde partijen. Bij een onderbreking 

van vier of minder dagen gedurende de hele periode, heeft dit geen verdere consequenties. 

Als er sprake is van meer dagen afwezigheid, wordt in eerste instantie samen met 

stagedocent en betrokkene van de instelling gekeken naar een passende oplossing om de 

gemiste dagen te compenseren.  

 

5.7 Klachten  
Heeft de student tijdens een stage problemen op de instelling in relatie tot het werkend 

leren, de gemaakte afspraken of de begeleiding, dan zoekt hij in eerste instantie contact met 

de werkbegeleider. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan zoekt de student contact 

met de stagedocent van de opleiding.  

 

5.8 Persoonlijke omstandigheden  
Als er bij de student persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed zijn op de stage, heeft 

de student de verantwoordelijkheid om dat in een vroeg stadium te bespreken met de 

stagedocent. Die melding gebeurt bij voorkeur in het semester voordat de student stage 

gaat lopen. Samen proberen student en stagedocent om tot concrete en haalbare afspraken 

te komen. Indien nodig, verwijst de stagedocent de student door naar de studentbegeleider. 

Wanneer persoonlijke omstandigheden ertoe leiden dat de student moet afwijken van de 

afspraken zoals die in de studiehandleiding of de stagenota staan, heeft de student daarover 

overleg met de stagedocent. Mocht het nodig zijn om een verzoek in te dienen bij de 

examencommissie, dan is de student daar zelf verantwoordelijk voor. Als een verzoek wordt 

toegewezen informeert de examencommissie alle betrokkenen. Uiteraard wordt hierbij 

steeds de privacy van de student gewaarborgd.  

 

5.9 Verlengen of afbreken van stage  
Langdurige ziekte of persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een student de 

stage moet onderbreken of zelfs afbreken. Ook kunnen stagedocent en student concluderen 

dat de praktijkperiode onvoldoende resultaat oplevert en eventueel verlengd of herkanst 
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moet worden. Een stage kan nooit worden afgebroken zonder toestemming van de opleiding 

en instelling.  

Voordat een stage eventueel kan worden afgebroken neemt de student contact op met 

zowel de werkbegeleider als de stagedocent. Er vindt in aanwezigheid van beide begeleiders 

en de student, een eindgesprek plaats op de praktijkleerplaats. Er wordt vastgelegd wat de 

reden van de vroegtijdige beëindiging van de stage is en eventuele feedback wordt 

opgenomen. De student neemt contact op met de studentbegeleider van de opleiding om 

het vervolgtraject te bespreken.   

Wanneer bij het eindgesprek blijkt dat een student een onvoldoende stage heeft, moet 

worden afgewogen door stagedocent, in overleg met de werkbegeleider en student, of een 

stageverlenging een reële kans biedt om het voldoende afsluiten van de stage mogelijk te 

maken. De stageverlenging moet passen in het studieprogramma van de student. Een 

stageverlenging zal leiden tot studievertraging en de consequenties hiervan dienen door de 

student te worden besproken met de studentbegeleider.   

Indien er stageverlenging aan de orde is, wordt dit voorafgaand aan de verlenging besproken 

met de studentbegeleider en stagedocent. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

    

5.10 Bijbanen  
Bijbanen mogen het praktijkleren niet belemmeren. Wanneer bijbanen werkzaamheden of 

diensten tijdens de stage doorkruisen, moet een student die bijbanen (tijdelijk) opzeggen.   

De student die tijdens een vakantie een bijbaan heeft in de zorg, moet er rekening mee 

houden dat er dan andere regels gelden met betrekking tot voorbehouden handelingen. De 

vakantiewerker bevindt zich niet in de positie van lerende student, maar in de rol van 

werknemer. Omdat de student tijdens het vakantiewerk niet gediplomeerd is als 

verpleegkundige, vallen de zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ op dat moment niet 

onder artikel 38 van de wet BIG. Dat heeft consequenties voor voorbehouden handelingen. 

Deze mogen niet worden uitgevoerd!   

Als flexkracht is de student werknemer en draagt de student eigen verantwoordelijkheid. De 

student kan dus sowieso geen voorbehouden handelingen verrichten, want daarvoor is de 

student niet gediplomeerd en nog niet BIG-geregistreerd. In relatie tot de student vindt een 

instelling het misschien wel handig om studenten in te zetten als verzorgende, maar hoe 

staat de instelling daar vervolgens in als de student een fout maakt? Juridisch gezien geniet 

de student geen enkele bescherming bij incidenten of fouten.  

De student moet dus goed weten wat een instelling van hem of haar verwacht als 

weekendhulp/vakantiekracht op bijvoorbeeld niveau 3. Taken als medicijnen ronddelen en 

voorbehouden handelingen verrichten moet een student in die situatie links laten liggen. 

ADL en wondverzorging zijn wel taken die een student als vakantiekracht mag uitvoeren.  

Voor studenten geldt:  wees voorzichtig met wat een zorgorganisatie jou als weekendhulp of 

vakantiekracht wil laten doen. Als student geniet je geen enkele bescherming zonder het bij 
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behorende diploma. Het is aan de instelling zelf om bij voldoende verpleegtechnische 

vaardigheden jaar 1 en 2 in te schatten wat de individuele bekwaamheid van de student is. 

Ook voor de student geldt daarbij: niet bekwaam, is niet bevoegd.  
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6. Reis en verblijf       

6.1 Reiskosten  
Tijdens het verdelen van stageplaatsen houdt de opleiding rekening met reistijden, maar in 

principe moet de student overal stagelopen waar hij/zij wordt ingedeeld. De opleiding stelt 

dat maximaal anderhalf uur reistijd (van huis naar leerwerkplek) voor een enkele reis op 

basis van OV, nog acceptabel is. Als reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is of er 

bijzondere reiskosten gemaakt moeten worden tijdens de stage, verstrekt DUO in sommige 

gevallen een extra vergoeding. De student kan dit zelf regelen via de site van DUO. Soms 

moet een medewerker van de opleiding hier ook voor Tekenen.   

 

 

6.2 Rijbewijs  
Sommige instellingen eisen dat studenten zich zelfstandig moeten kunnen verplaatsen 

tijdens hun leerwerkperiode. Instellingen dienen dit bij het aanbieden van de stageplekken 

aan te geven. Als daarvoor een auto nodig is en de student geen rijbewijs heeft, worden 

mogelijke alternatieven besproken, zoals een (OV)-fiets, scooter of het meerijden met 

collega’s.   

De opleidingen informeren studenten op voorhand over de eisen voor een vervoersmiddel. 

Maar zij zien het niet als hun taak om te inventariseren of de student een rijbewijs heeft 

en/of de stage-instelling hierom vraagt.  

 

6.3 Vergoeding  
Tenzij anders in de cao is vastgelegd, kan een student geen aanspraak maken op een 

vergoeding tijdens de leerwerkperiode.   

 

6.4 Op kamers/intern  
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting tijdens deze periode. Een student 

kan bij de zorginstelling informeren of het mogelijk is om intern te wonen of op kamers te 

gaan als dat nodig is. Het kan handig zijn om medestudenten, ouderejaars studenten, 

familie, kennissen en/of kerken en verenigingen te benaderen over tips rondom huisvesting.  
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7. Papierwerk  

7.1 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  
Volgens de wet vallen studenten onder supervisie van een werkbegeleider en hoeven ze niet 

over een VOG te beschikken. Indien een zorginstelling toch een VOG wenst van de student, 

dan dienen zij dit zelf te organiseren en de kosten aan de student te vergoeden. 

 

7.2 Verzekeringen  
Studenten zijn in de regel zelf (of via hun ouders) WA-verzekerd. De opleiding heeft een 24-

uurs dekking voor iedere ingeschreven student, die ongevallen en aansprakelijkheid dekt. De 

stageverlenende instelling is aansprakelijk voor het werk dat wordt geleverd door de student 

die bij hen stage loopt. Een door alle betrokkenen ondertekende praktijkovereenkomst is 

een verplichting om op de stageplaats verzekerd te zijn.  

 

7.3 Medische keuring 
Een instelling kan een medische keuring verlangen. Dit regelt de instelling dan zelf.  
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8. Vaccinaties  

8.1 Griep  
De opleidingen adviseren het beleid van de instelling te volgen waar de stage plaatsvindt. 

Het beleid is geen verplichting, wel een dringend advies.  

 

8.2 Hepatitis-B  
De opleidingen bieden alle studenten tijdens het eerste jaar de mogelijkheid zich te laten 

inenten tegen Hepatitis-B en een bloedonderzoek om immuniteit te controleren. Wanneer 

studenten zich niet vaccineren moet er contact worden opgenomen met de opleiding. De 

consequenties voor het vaccineren is veelal niet tot zeer beperkt stagelopen.   

 

8.3 MRSA  
Na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis/zorginstelling (zowel binnen als buiten Europa) 

is een bewijs geen MRSA-drager te zijn verplicht om aan een stage te mogen beginnen.  

De kans dat je met MRSA besmet bent geraakt tijdens je verblijf in een instelling (als student 

of patiënt) in het buitenland is groot. Daarom moet je je altijd laten kweken voordat je weer 

aan het werk kunt en tot de kweekuitslagen bekend zijn mag je niet werken in een 

Nederlandse zorginstelling.  

Uit deze kweekuitslagen kunnen 2 situaties voortkomen:  

1. Bij de screening wordt geen MRSA aangetoond: je kunt zonder meer aan het werk. 
2. Bij de screening wordt wel MRSA aangetoond:  

a. Je mag niet aan het werk  
b. Je ondergaat een de-contaminatie-procedure. 

  

 

 

 

 

 

 


