stagewijzer
doktersassistent

Gids voor de (toekomstige) stagebegeleider van
leerling-doktersassistenten in de huisartsenvoorziening

Voorwoord
We hebben méér doktersassistenten nodig in de eerste lijn: in huisartsenpraktijken, eerstelijnscentra, gezondheidscentra, huisartsenposten. Het vergroten
van het aantal stageplaatsen en het verbeteren van de kwaliteit van de stage
is daarvoor een belangrijke stap in de goede richting. Het aantal stageplaatsen
is immers mede bepalend voor het aantal opleidingsplaatsen. Anders
gezegd: het opleiden van doktersassistenten is een gezamenlijke taak van de
onderwijsinstellingen en het werkveld.
Met de Stagewijzer Doktersassistent willen we het u makkelijker maken om
de stap naar een stagiaire in uw huisartsenvoorziening te zetten. Ook als u al
stageplaatsen ter beschikking stelt, kunt u uw voordeel met de Stagewijzer doen.
U krijgt antwoord op de vragen als:

>
>
>
>
>

Is het begeleiden van stagiaires iets voor onze huisartsenvoorziening?
Welke praktische zaken moeten we regelen?
Wat houdt een stage in?
Wat kunnen we van een stagiaire verwachten?
Wat mag een stagiaire van ons verwachten?

Deze Stagewijzer is geschreven voor doktersassistenten in hun rol als stagebegeleider. Bij een aantal zaken tijdens de stage is naast de stagebegeleider
ook de werkgever c.q. huisarts betrokken. Ook voor hen biedt deze Stagewijzer
interessante informatie.
We hopen dat de Stagewijzer bijdraagt aan het met plezier en succes begeleiden
van stagiaires, zodat we nog beter opgeleide doktersassistenten in ons werk
kunnen verwelkomen. Zo werken we samen aan het verminderen van het tekort
aan doktersassistenten in de huisartsenzorg.
Aan de totstandkoming van deze Stagewijzer hebben veel mensen op allerlei
manieren een bijdrage geleverd. Onze dank gaat uit naar alle betrokken
medewerkers en opleiders van verschillende huisartsenvoorzieningen en
ondersteuningsorganisaties.
Mei 2011
Hansmaarten Bolle,
voorzitter Campagneteam Doktersassistent
In het Campagneteam Doktersassistent werken de werkgevers LHV,
VHN en LVG samen met de werknemers NVDA, ABVAKABO/FNV
en CNV Publieke Zaak. Partner in het project is het kenniscentrum
Calibris. Nauw werd samengewerkt met de ROC’s met een opleiding
doktersassistent.
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van het campagneteam doktersassistent verschenen ook:

regiowijzer arbeidsmarkt doktersassistenten
Stappenplan om tot goede inhoudelijke samenwerking te komen op het
gebied van: stages, de kwaliteit van de opleiding, loopbaanbeleid, examinering,
administratieve taken rondom opleiden, enzovoort. Geschreven voor alle
organisaties en professionals in de eerstelijnszorg die te maken hebben met
arbeidsmarktproblematiek.
beroepsbeeld doktersassistent
Een actuele, toekomstgerichte beschrijving van het beroep doktersassistent en de
loopbaanmogelijkheden voor doktersassistenten.

info

www.campagneteamdoktersassistent.nl
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Omdat de meeste stagiaires en stagebegeleiders vrouwen zijn, wordt in deze uitgave de vrouwelijke vorm gebruikt.
Uiteraard geldt de tekst ook voor mannelijke stagiairs en stagebegeleiders.

>

Omwille van de leesbaarheid spreken we in deze Stagewijzer steeds over huisartsenvoorzieningen.
Daarmee worden alle eerstelijnsorganisaties bedoeld waar doktersassistenten werkzaam zijn.
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Leeswijzer
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de paragrafen. Aan het begin van elk
hoofdstuk vindt u een korte samenvatting van dat hoofdstuk.

1 waarom deze stagewijzer?
In dit hoofdstuk leest u waarom de Stagewijzer is ontwikkeld (1.1) en voor wie de
stagewijzer is bedoeld (1.2). U vindt er ook een overzicht van belangrijke hulpmiddelen
bij de stagebegeleiding (1.3).

2 informatie over opleiding en stage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe de opleiding van doktersassistenten is geregeld.
Welke opleidingseisen worden gesteld (2.3)? Welke opleidingen bestaan er (2.2)? Hoe
zitten de lesprogramma’s in elkaar en welke rol spelen stages daarin (2.1)? Welke rollen
en taken vervullen de organisaties en personen die bij de stage betrokken zijn (2.4)?

3 voor een stagiaire kiezen
Dit hoofdstuk gaat in op de praktische zaken waar u mee te maken krijgt als u kiest
voor een stagiaire. Hoeveel tijd is ermee gemoeid en wat zijn de kosten (3.1)? Hoe
wordt u een erkend leerbedrijf (3.2)? Hoe vindt u een geschikte stagiaire en welke
formele afspraken moeten er met de onderwijsinstelling worden gemaakt (3.3)? Het
hoofdstuk begint met een uitgebreid overzicht van de voordelen van het beschikbaar
stellen van stageplaatsen, zowel op de korte als op de lange termijn (3.1).

4 de stageperiode
Dit hoofdstuk behandelt de stage zelf. Eerst komen de kennismaking met de huisartsenvoorziening en de planning van het leertraject aan de orde, onder andere met
behulp van het instrument ‘competent als doktersassistent in de huisartsenzorg’ (4.1).
Vervolgens wordt stilgestaan bij de vorm en de inhoud van de benodigde begeleiding
(4.2). Daarbij ook aandacht voor de competenties waarover de stagebegeleider moet
beschikken (4.2). Tot slot komt uitgebreid de beoordeling van de stagiaire aan de orde
en de rol die de stagebegeleider daarin speelt (4.3).

5 samenwerken en professionaliseren
In het slothoofdstuk leest u over de samenwerking tussen opleidingscentra en eerste
lijn om de kwantiteit en de kwaliteit van de stages te vergroten. Kort wordt ingegaan
op de Regiowijzer Arbeidsmarkt Doktersassistent (5.1). Ook vindt u een overzicht van
de beschikbare trainingen en cursussen voor stagebegeleiders en beoordelaars (5.2).

6 bijlagen
De bijlagen geven aanvullende informatie.
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1.
Waarom deze
Stagewijzer

Stageplaatsen zijn een vast onderdeel van het onderwijs. Wanneer er
onvoldoende stageplaatsen zijn voor doktersassistenten hanteren opleidingscentra een leerlingenstop. Gezien het tekort aan doktersassistenten is dat een
slechte zaak. De Stagewijzer geeft informatie over stages en biedt instrumenten
aan die het begeleiden van stagiaires makkelijker maken. Het doel is meer
huisartsenvoorzieningen te verleiden stageplaatsen beschikbaar te stellen.
De Stagewijzer bevat informatie voor iedereen die bij het aannemen, begeleiden
en beoordelen van stagiaires is betrokken.
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1.1
Wat is het doel van de Stagewijzer?
Hoe ging het bij de laatste vacature in uw huisartsenvoorziening? Stroomden
de e-mails binnen en was er ruime keuze? Of viel het tegen? Bij veel huisartsenvoorzieningen is het laatste het geval.
Landelijk gezien is er een tekort aan doktersassistenten. De tekorten
verschillen per regio. Toch hebben sommige Regionale Opleidings Centra
(ROC’s) een leerlingenstop. Deze leerlingenstop ontstaat door een gebrek aan
stageplaatsen tijdens de opleiding. ROC’s kunnen niet meer garanderen dat alle
doktersassistenten in opleiding een stageplaats krijgen. Dus nemen ze minder
leerlingen aan. Je leert het vak tenslotte vooral in de praktijk. Goede stageplekken
zijn onmisbaar voor goed onderwijs.
Als u een doktersassistent aanneemt, wilt u iemand die direct inzetbaar is ook
al is het iemand die nog maar net klaar is met de opleiding. Een goede op de
praktijk afgestemde opleiding is ook voor de huisartsensector noodzakelijk.
Maar veel huisartsenvoorzieningen aarzelen om stageplaatsen te bieden. Vaak
is niet duidelijk wat er van u wordt verwacht en wat u van een stagiaire mag
verwachten. Bovendien kost een stagiaire geld, tijd en administratie.
Deze Stagewijzer wil het begeleiden van een stagiaire gemakkelijker maken door
het geven van:

>
>
>

informatie over opleiding en stage;
instrumenten voor de organisatie van de stage;
instrumenten voor het begeleiden van de stagiaire.

We hopen dat de Stagewijzer een stimulans is om stagiaires te (blijven)
verwelkomen in uw huisartsenvoorziening, ze met plezier te begeleiden en ze
enthousiast te maken voor het beroep van doktersassistent.
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1.2
Voor wie is de Stagewijzer?
Overweegt u stagiaires aan te nemen van de opleiding tot doktersassistent?
Werkt u al met stagiaires en wilt u dat (nog) beter aanpakken? De Stagewijzer
bevat informatie voor iedereen die betrokken is bij het aannemen, begeleiden en
beoordelen van een stagiaire:

>

De stagebegeleider en de begeleidende doktersassistente. Voor hen zijn alle
hoofdstukken relevant.

>

De werkgever c.q. huisarts binnen de huisartsenvoorziening. Voor hen zijn
vooral hoofdstuk 1, 2 en 3 belangrijk.

>

Andere medewerkers in de huisartsenvoorziening. Hoofdstuk 2 geeft
informatie over de opleiding van de stagiaire die voor iedereen die met de
stagiaire te maken heeft, interessant kan zijn.

U kunt de Stagewijzer gebruiken als naslagwerk en alleen opzoeken wat u op dat
moment nodig heeft. Ook kunt u de Stagewijzer in z’n geheel lezen. U krijgt dan
een goed overzicht van wat er komt kijken bij het begeleiden van een stagiaire.
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1.3
De inhoud van de Stagewijzer
De Stagewijzer wil met praktische informatie, tips en hulpmiddelen een bijdrage
leveren aan het opleiden van doktersassistenten in de huisartsenvoorziening.
Allereerst: negen goede redenen om een stagiaire op te leiden:
1. Een stagiaire houdt uw team scherp. Ze prikkelt uw team om kennis op peil te
houden en zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen: in feite
een indirecte manier van scholing en ontwikkeling.
2. Stagebegeleiding maakt het takenpakket van uw team gevarieerder en
verhoogt zo het werkplezier.
3. Een stagiaire verlicht de werkdruk van uw team: ouderejaars stagiaires kunnen
bepaalde taken zelfstandig uitvoeren, denk aan de griepvaccinaties.
4. Een stagiaire geeft gezelligheid als de doktersassistente alleen werkt in de
praktijk.
5. Een stagiaire brengt vanuit de opleiding en andere stageadressen nieuwe
inzichten en kennis mee.
6. Een stagiaire is meestal erg gemotiveerd en staat, doordat zij nog weinig
ervaring heeft, open voor sturing.
7. Door het opleiden van een stagiaire draagt u bij aan de vorming van
gekwaliﬁceerde doktersassistentes. Op termijn heeft u daar ook baat bij.
8. Het opleiden in de praktijk krijgt dankzij uw stageplek meer kwaliteit.
9. Veel stagiaires gaan werken waar ze stage hebben gelopen. U krijgt dus de
kans om tijdrovende sollicitatieprocedures te vermijden. Bevalt een stagiaire
goed? Vraag of ze na haar opleiding terug wil komen.

tool

In bijlage 1 vindt u een stappenplan waarin per stap de aandachtspunten en
verwijzingen naar meer informatie staan beschreven.
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Er zijn allerlei handige instrumenten die u bij het begeleiden van stagiaires
goed kunt gebruiken. In de tekst verwijzen we naar deze instrumenten die in de
bijlagen of op internet te vinden zijn. In onderstaand schema alvast een overzicht.

hulpmiddelen bij de stage
stagiaire
aannemen

>
>
>
>

Stagemarkt.nl
Model bpv
overeenkomst
Tips voor het
kennismakingsgesprek
bpv protocol

plannen

>

>
>

competent als
doktersassistent
in de huisartsenzorg
Overzicht werkzaamheden
doktersassistent
bpv protocol
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begeleiden

>

>
>
>

competent als
doktersassistent
in de huisartsenzorg
Test competenties
werkbegeleider
bpv protocol
Begeleiden en
beoordelen
samengevat

beoordelen

>

>

>
>
>

competent als
doktersassistent
in de huisartsenzorg
Beoordelingsinstrumenten
onderwijsinstelling
Meesterproeve
bpv protocol
Begeleiden en
beoordelen
samengevat
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2.
Informatie over
opleiding en stage

De opleiding tot doktersassistent is een MBO-opleiding op niveau 4. Het erkende
diploma kan worden gehaald via een BOL-opleiding of een BBL-opleiding. De
competenties waarover de doktersassistent moet beschikken, staan in het
landelijke Kwaliﬁcatiedossier Doktersassistent. Om in aanmerking te komen
voor een diploma moet de doktersassistent in de praktijk aantonen dat zij over
de vereiste competenties beschikt. Kenmerken van de competentiegerichte
opleiding zijn het grote belang van praktijkervaring, de nadruk op zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid, en de aandacht voor reﬂectie en persoonlijke groei.
Er zijn verschillende stages: de oriënterende stage, de beroepsvoorbereidende
stage en de eindstage. Onderwijsinstellingen mogen de opleiding en de stages
op hun eigen manier inrichten. Huisartsenvoorzieningen kunnen daardoor met
verschillende aanpakken te maken krijgen. Tijdens een stage spelen verschillende
organisaties en personen een rol: de stagiaire, de huisartsenvoorziening, de
onderwijsinstelling en Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg,
Welzijn en Sport). In het BPV-protocol (Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage)
voor de sector AG (Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg) staan de
verschillende taken beschreven.
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2.1
Competentiegericht opleiden
In de afgelopen jaren is het beroepsonderwijs behoorlijk veranderd. Het nieuwe
competentiegericht opleiden heeft geleid tot een andere aanpak. Waarom is
competentiegericht opleiden ingevoerd? Wat houdt het in? En wat betekent het
voor de stages en de huisartsenvoorziening?

competenties
Competentiegericht opleiden gaat ervan uit dat een doktersassistent bepaalde
competenties moet ontwikkelen. Een competentie is een combinatie van kennis,
vaardigheden en houding. Een leerling krijgt haar diploma als zij kan aantonen
over de vereiste competenties te beschikken. Dat doet zij door in de praktijk het
bij die competentie horende gedrag te laten zien.
De competenties waarover de doktersassistent moet beschikken staan in het
Kwaliﬁcatiedossier Doktersassistent, de landelijke norm waaraan doktersassistenten getoetst worden (zie ook paragraaf 2.3). Denk aan: Hoe gaat ze
als stagiaire om met patiënten? Kan ze goed samenwerken? Hoe zorgt ze voor
kwaliteit en hoe houdt ze daarbij de belangen van de werkgever in het oog?
Is ze nauwkeurig bij het verwerken van gegevens?

waarom competentiegericht opleiden?
Vroeger was het beroepsonderwijs vooral gericht op het verwerven van kennis
en vaardigheden. Tegenwoordig is dat niet meer voldoende en worden leerlingen
breder opgeleid. Naast het ‘weten wat en hoe’ is er nu ook aandacht voor het
‘weten waarom en waartoe’. In het competentiegerichte beroepsonderwijs
staan kennis, vaardigheden en houding centraal. Voor het ontwikkelen van de
benodigde competenties is het leren in theorie én praktijk cruciaal.

info

www.overheid.nl

>

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
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de praktijk is het uitgangspunt
Het beroep van doktersassistent is niet uit een boekje te leren. Het is onvoldoende
dat stagiaires kunnen vertéllen hoe ze een probleem in een bepaalde situatie
zouden aanpakken. Het gaat erom dat ze het kunnen dóen. Leerlingen moeten
hun kennis gericht kunnen inzetten. De praktijk is bij competentiegericht opleiden
dan ook het uitgangspunt. De stages bij de huisartsenvoorzieningen vormen een
belangrijke pijler voor de opleiding.

leerlingen werken steeds zelfstandiger
Van leerlingen wordt verwacht dat ze tijdens hun opleiding en stages steeds
zelfstandiger en verantwoordelijker worden. Gaandeweg draagt de leerling
meer verantwoordelijkheid voor haar eigen leertraject (zelfsturing). Meer
en meer neemt ze, onafhankelijk van haar docent of stagebegeleider, zelf
de beslissingen over hoe ze het beroep leert. Docenten, praktijkopleiders en
stagebegeleiders krijgen daarmee een andere rol. Hun ondersteuning wordt
maatwerk.

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

‘We merken dat als de verkennende fase voorbij is, de stagiaire zich al
snel veilig voelt om haar leerdoelen aan te geven en te bespreken met de
stagebegeleidster. De zelfstandigheid groeit als wij haar vertrouwen geven
en welkom laten voelen.”

‘Een BBL-leerling is redelijk zelfstandig. Een BOL-leerling is veel minder
zelfstandig.’

Marianne Poot, manager Gezondheidscentrum Randweg in Rotterdam

De stagebegeleiding is meer coachend dan sturend, meer gericht op het
ontwikkelen van zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerling zelf.
De mate van sturing hangt natuurlijk ook af van het soort stage. In de eerste
oriënterende stage is er meer sturing nodig dan tijdens de eindstage.
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reflectie en persoonlijke groei
Reﬂectie en persoonlijke groei staan tijdens de hele opleiding centraal. Het is
belangrijk dat leerlingen leren reﬂecteren op hun eigen handelen. Wanneer
ze niet weten waarom ze handelen zoals ze handelen, is het moeilijk om dit
handelen te verbeteren. Door te reﬂecteren krijgt de leerling inzicht in haar eigen
leerproces. Het aspect reﬂectie telt dan ook vaak mee bij de beoordeling van
opdrachten.

stagebegeleiding
Wat betekent de invoering van competentiegericht opleiden voor de stages?
Uiteraard moet een stagiaire nog steeds leren hoe ze een wond verbindt,
hoe ze de patiënt hierbij op zijn gemak stelt en hoe ze één en ander in de
computer administratief verwerkt. Maar het accent en de begeleiding zijn bij
competentiegericht opleiden anders. Zwart-wit gezegd was de stagebegeleider
in de oude situatie leidend en de stagiaire volgend. Tegenwoordig neemt de
stagiaire zelf het initiatief. De stagebegeleider ondersteunt het leerproces van de
stagiaire op een zo open mogelijke manier: meer coachend dan sturend.
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2.2
Het middelbaar beroepsonderwijs
De opleiding tot doktersassistent is een MBO-opleiding (Middelbaar Beroeps
Onderwijs). Omdat deze opleiding opleidt tot een door de overheid erkend
diploma, moet de opleiding aan regels voldoen.

opleidingsniveaus
Het MBO kent vier opleidingsniveaus, ook wel kwaliﬁcatieniveaus genoemd.
Een kwaliﬁcatieniveau staat voor het niveau dat een leerling behaalt als ze het
diploma op zak heeft. Niveau 1 is het laagste en niveau 4 het hoogste. Met een
niveau 4 diploma kan een leerling doorstromen naar het HBO (Hoger Beroeps
Onderwijs). De opleiding Doktersassistent is een niveau 4 opleiding.

soorten opleidingen
Het MBO biedt twee opleidingstrajecten aan: BOL en BBL. BOL staat voor Beroeps
Opleidende Leerweg waarbij de leerling het grootste deel van de opleiding op
de onderwijsinstelling te vinden is en daarnaast stage loopt bij een erkend
leerbedrijf. In de BOL deeltijdopleiding (zie paragraaf 2.3) wordt relatief meer tijd
in de praktijk doorgebracht.
BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Bij een BBL-opleiding is de leerling
in dienst van een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast (meestal één dag in de
week) naar een onderwijsinstelling. BOL- en BBL-leerlingen krijgen hetzelfde
diploma.

stages
De stage die de MBO-leerling tijdens de opleiding loopt wordt ook wel BPV
(Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. De opleiding omvat verschillende stages:

>
>
>

een oriënterende stage;
een beroepsvoorbereidende stage;
een eindstage.

Hoe een stagiaire wordt begeleid en beoordeeld, hangt af van het soort stage.
Van een eerste oriënterende stage verwacht u andere dingen dan van de
eindstage.
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2.3
De opleiding tot doktersassistent
mbo nveau 4
Opleiding Dokterassistent

vwo
havo
vmbo

vmbo

basis
beroepsgerichte
leerweg

theoretische,
gemengde of
kaderberoepsgerichte leerweg

basisonderwijs

De opleiding Doktersassistent maakt samen met de opleidingen
Apothekersassistent en Tandartsassistent deel uit van de opleidingen
Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg (AG).
De opleiding Doktersassistent is een MBO-opleiding op niveau 4. Een leerling
kan tot de opleiding worden toegelaten met een VMBO- of gelijkwaardig
diploma. Alleen de drie hoogste niveaus van het VMBO geven toegang tot de
opleiding Doktersassistent (kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg,
theoretische leerweg). Opleidingen voor doktersassistenten worden gegeven aan
ROC’s en aan particuliere instellingen.
Het erkende diploma kan behaald worden via een driejarige BOL-opleiding of een
BBL-opleiding. Zowel BOL als BBL geven de mogelijkheid het diploma sneller of in
deeltijd te halen. De opleiding duurt dan twee jaar en soms korter. Er gelden dan
wel aanvullende eisen en voorwaarden voor leeftijd en/of vooropleiding.

info

Meer informatie over de opleidingen en de onderwijsinstellingen die de
opleiding geven, vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor
Doktersassistenten, www.nvda.nl.

stagewijzer doktersassistent

>

2. informatie over opleiding en stage

15

het kwalificatiedossier doktersassistent
In het landelijke Kwaliﬁcatiedossier Doktersassistent, dat Calibris samen met de
branche heeft opgesteld, staat precies beschreven welke kennis, vaardigheden en
competenties een leerling tijdens haar opleiding moet ontwikkelen.

info

Het Kwaliﬁcatiedossier Doktersassistent is te vinden op www.calibris.nl.

In het Kwaliﬁcatiedossier wordt het doel van de opleiding als volgt beschreven:
De doktersassistent kan na haar opleiding aan de slag bij een huisartsenvoorziening,
een gezondheidscentrum, specialistenpraktijk, polikliniek van een ziekenhuis,
verpleeghuis, geneeskundige dienst, ARBO dienst, GGD/JGZ of bloedtransfusiedienst.
Ze werkt na haar opleiding zelfstandig onder leiding van een arts. Ze verheldert de
zorgvraag, handelt (zelfstandig) en adviseert zorgvragers volgens protocollen. Ze
schept randvoorwaarden zodat de behandelaar de zorgvrager efﬁciënt en effectief
kan helpen. Ze voert de intake uit, geeft advies en voorlichting, voert handelingen
uit in het kader van de individuele gezondheidszorg en is verantwoordelijk voor het
organiseren van werkprocessen en vastleggen van gegevens. Ze levert daarmee een
geheel eigen bijdrage aan de individuele gezondheidszorg.

persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)
Tijdens de opleiding tot de doktersassistent stelt de leerling haar eigen POP
samen (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Samen met haar begeleider van de
onderwijsinstelling stelt ze vast welke competenties al behaald zijn, welke nog
behaald moeten worden, en hoe en wanneer ze dat tijdens haar opleiding gaat
doen.
De stage die de leerling bij u loopt wordt meestal ook in het POP genoemd. Als
het goed is, staat daarbij aangegeven welke competenties de leerling tijdens de
stage wil behalen.

persoonlijk activiteitenplan (pap)
Een POP wordt voor de hele opleiding gemaakt, of voor een jaar van de opleiding.
Het PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) bevat de concrete uitwerking van het POP,
waarbij een leerling de acties (opdrachten) vastlegt die ze wil uitvoeren. Voor de
stage bij de huisartsenvoorziening kan de leerling een PAP maken dat concreet
aangeeft hoe ze de stage wil invullen. Dit plan is een prima handvat om met de
stagiaire in gesprek te gaan over haar stage.
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verschillen tussen onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen kunnen de opleiding en de stages op hun eigen manier
inrichten. Dit kan voor de huisartsenvoorziening even wennen zijn. De ene
stagiaire kan andere plannen en doelen hebben dan de andere. De ene
onderwijsinstelling verwacht van een stagiaire inderdaad soms andere dingen
dan de andere. Ook zijn er verschillen in de manier waarop de leerling wordt
beoordeeld en de duur van de stage.

stagewijzer doktersassistent
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2.4
Rollen tijdens de stage
Tijdens een stage hebben verschillende organisaties en mensen een rol: de
stagiaire, de huisartsenvoorziening, de onderwijsinstelling en Calibris.
In het BPV-protocol (Beroeps Praktijk Vorming) voor de sector AG (Assisterende
Beroepen in de Gezondheidszorg) staat wat op welk moment, van wie verwacht
mag worden.

tool

Het BPV-protocol is te vinden in bijlage 2.

Het BPV-protocol is een handig document om te gebruiken bij het eerste gesprek
met de onderwijsinstelling die de stagiaire levert, en in gesprekken met de
stagiaire zelf. Hieronder staat in het kort wat van de verschillende betrokkenen
wordt verwacht.

de stagiaire
De stagiaire is eerstverantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen tijdens
de stageperiode. Ze is ook eerstverantwoordelijk om haar leerontwikkeling aan
te tonen. Verder is ze verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van haar
portfolio, zorgt ze voor een goede communicatie en komt ze haar afspraken
na. Een derdejaars stagiaire kan een aantal taken in de huisartsenvoorziening
zelfstandig uitvoeren; een eerstejaars stagiaire werkt meer onder begeleiding.
In het eerste jaar gaat het tijdens de stage vaak nog om voordoen, erbij blijven
en controleren. Na een aantal weken kunt u stap voor stap beginnen haar los
te laten. Voorbeelden van werkzaamheden die een eerstejaars stagiaire kan
uitvoeren zijn:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

meekijken met een gediplomeerde assistente;
opruimen van wachtruimtes en aanvullen van folders;
meeluisteren met telefonische triage;
op orde houden en steriliseren van de behandelkamer en het laboratorium;
meekijken met lab- en behandelkamerwerkzaamheden;
bijwonen van werkoverleg;
het uitluisteren van de receptenlijn;
administratieve werkzaamheden: post invoeren/scannen, mutaties doorvoeren;
RR meten, Hb bepalen en injecties geven.
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Een tweede- of derdejaars stagiaire kan meer taken uitvoeren. In het begin is
het nodig dat u nog even meekijkt en controleert. Daarna voeren de stagiaires
de taken meestal zelfstandig uit. Voorbeelden van werkzaamheden die een
derdejaars stagiaire kan uitvoeren zijn:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

triage aan de balie of telefoon;
inschrijven nieuwe patiënten;
uitdraaien recepten;
werken met HIS;
medisch-technisch handelen;
zelfstandig afhandelen van hulpvragen en adviseren aan de balie;
administratieve taken, zoals bestellingen van medische en kantoorartikelen;
archiveren;
op eigen initiatief overleggen met huisartsen en andere disciplines.

Het komt voor dat derdejaars stagiaires van de onderwijsinstelling opdracht
krijgen een verbeterplan te schrijven. Een nieuw systeem om de voorraad bij te
houden, een ander schema om de assistentes in te roosteren, een systeem van
gele kaarten voor patiënten die niet op afspraken verschijnen: voorbeelden van
verbeteringen die huisartsenvoorzieningen hebben ingevoerd op initiatief van
stagiaires.
In de eindstage kan een stagiaire ook een dag alleen draaien, dat wil zeggen
dat de arts wel aanwezig is, maar de vaste doktersassistente niet (of zij is in een
andere ruimte en alleen voor noodgevallen aanspreekbaar). Dit test of de stagiaire
de praktijk zelf aan kan. Lukt dit, dan kan zij incidenteel de doktersassistent
vervangen.

de onderwijsinstelling
De onderwijsinstelling helpt de leerling bij de voorbereiding op de stage.
Ook zorgt de onderwijsinstelling voor een goede matching tussen leerling en
stageorganisatie en voor het maken van concrete en formele afspraken. Het is
belangrijk om goed af te spreken wie vanuit de onderwijsinstelling de stage
begeleidt en in welke mate.
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Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘Onze samenwerking met de school wordt steeds beter omdat we elk
jaar samen met school en de stagebegeleiders het afgelopen schooljaar
evalueren. De docenten leveren ook een bijdrage aan de jaarlijkse
bijscholing van onze stagebegeleiders.’
‘De samenwerking met het ROC is uitermate goed. Als je bereid bent om er
energie in te steken, krijg je er veel voor terug.’
Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

Aan het eind van de stage organiseert de onderwijsinstelling een objectieve
beoordeling van de leerling en neemt daarin ook de beoordeling van de
stageorganisatie mee.

de stageorganisatie
In de stageorganisatie is de stagebegeleider verantwoordelijk voor de begeleiding
van de stagiaire. De stageorganisatie geeft de leerling een werkplek en biedt
haar de faciliteiten die nodig zijn voor een goede praktijkopleiding. Een
stageorganisatie die leerlingen wil opleiden moet erkend zijn als leerbedrijf.

calibris
Calibris is het Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.
Calibris heeft als taak voor voldoende erkende leerbedrijven te zorgen, en het
aanbod van stages bekend te maken via www.stagemarkt.nl. Ook kan een
stagebegeleider bij Calibris terecht voor training en coaching op het gebied van
stagebegeleiding en stagebeoordeling.
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3

voor een
stagiaire kiezen

3

3.
Voor een
stagiaire kiezen

Hoe vinden stageorganisaties en stagiaires elkaar? Calibris biedt huisartsenvoorzieningen de mogelijkheid om stageplaatsen te publiceren op
www.stagemarkt.nl. Daar zoeken stagiaires en onderwijsinstellingen naar
geschikte stages. Om stagiaires te mogen aannemen moet de huisartsenvoorziening erkend zijn als leerbedrijf. Dit kan eenvoudig via Calibris worden
geregeld. Het is gebruikelijk dat de stageorganisatie een stageovereenkomst (of
BPV-overeenkomst) sluit met de onderwijsinstelling. Deze overeenkomst regelt de
lengte van de stageperiode, de leerdoelen, de eventuele vergoeding en de manier
waarop de stagiaire wordt beoordeeld. Wat de kosten betreft is er onderscheid
tussen de BOL- en de BBL-opleiding. Een BOL-stagiaire krijgt een stagevergoeding
en een BBL-leerling is in loondienst. Voor BBL-leerlingen is een beroep op de Wet
Vermindering Afdracht mogelijk (minder loonbelasting). Natuurlijk kost een
stagiaire tijd. Er zijn echter de nodige tijdbesparende hulpmiddelen beschikbaar
en bovendien regelt een stagiaire tegenwoordig zelf een groot deel van de
planning en organisatie. Al met al biedt het aannemen van een stagiaire op korte
en lange termijn belangrijke voordelen. In dit hoofdstuk zetten we ze op een rijtje.
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3.1
Een stagiaire begeleiden, iets voor ons?
‘Een stagiaire kost veel tijd en geld, en we hebben het al zo druk!’. Op het eerste
gezicht levert het aannemen van een stagiaire misschien niet zo veel op. Maar
schijn bedriegt.
voordelen korte termijn

>

De kwaliteit van het team doktersassistenten neemt toe vanwege
voorbeeldgedrag: de stagiaire prikkelt de doktersassistenten om kennis op
peil te houden en zich op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.
Het houdt hen scherp. Het is eigenlijk een indirecte manier van scholing en
ontwikkeling.

>

Een stagiaire begeleiden biedt meer variatie in het beroep van een
doktersassistent en verhoogt zo het werkplezier.

>

Ouderejaarsstagiaires kunnen een aantal taken zelfstandig uitvoeren.
Dat brengt verlichting in de drukke werkzaamheden van het team
doktersassistenten. Sommige huisartsenvoorzieningen vragen stagiaires
bijvoorbeeld voor vakantiewerk of voor de griepvaccinaties.

>

Werkt u als doktersassistent alleen in de praktijk, dan geeft een stagiaire
gezelligheid.

>

Een stagiaire neemt vanuit de opleiding en andere stageadressen nieuwe
inzichten en kennis mee.

>

Een stagiaire is vaak erg gemotiveerd. Doordat zij nog weinig ervaring heeft, is
zij goed te sturen in de richting die u graag wilt.

>

Door het opleiden van de stagiaire draagt uw huisartsenvoorziening direct
bij aan de vorming van gekwaliﬁceerde arbeidskrachten. Het opleiden in de
praktijk wordt dankzij uw stageplek beter.

Marianne Poot, manager Gezondheidscentrum Randweg in Rotterdam

‘Een stagiaire houdt het personeel scherp. De stagiaire kan kleine
klusjes oppakken.’
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Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘Door het inzetten van stagiaires houden we ons vak up-to-date,
zorgen we ervoor dat het tekort aan doktersassistenten wordt
verminderd én voorzien we de eerstelijnszorg van uitstekend opgeleide
doktersassistenten.’

‘Doordat je een stagiaire opleidt en begeleidt, worden zij de
vakantiekracht, oproepkracht of na het verkrijgen van hun diploma, onze
nieuwe collega.’

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

voordelen lange termijn
Het begeleiden van een stagiaire is een investering op de lange termijn. Door
voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen ter beschikking te stellen,
kunnen voldoende leerlingen daarvoor worden opgeleid. De leerlingen leren in de
praktijk en kunnen zo na hun opleiding direct aan de slag. Door het opdoen van
praktijkervaring groeit het enthousiasme voor het beroep dat ze gekozen hebben.
Op de lange termijn zorgt dit voor een ruimer aanbod van kwalitatief goed
opgeleide doktersassistenten. En daar heeft ook uw eigen huisartsenvoorziening
voordeel van als vervanging of uitbreiding nodig is.
Natuurlijk verloopt een stage ook wel eens minder positief. De stage is mede
bedoeld om na te gaan of het gekozen beroep bij de leerling past. Soms is dat niet
het geval. Een onvoldoende heeft dus ook een functie.

tijdsbesteding
Het begeleiden van een stagiaire kost tijd. Als de stage goed wordt gepland en u
duidelijke afspraken maakt met de onderwijsinstelling, is deze tijdsinvestering
te overzien. Verder zijn er tijdbesparende hulpmiddelen bij het begeleiden en
beoordelen van stagiaires. Meer daarover in hoofdstuk 4.
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Bij competentiegericht opleiden mag u van een stagiaire meer dan vroeger
verwachten dat ze zelf een groot deel van de planning en organisatie van haar
stage verzorgt. Ook dat scheelt tijd.
Veel stagiaires gaan werken waar ze stage hebben gelopen. Een stageplek bieden,
is dus een uitstekende kans om een sollicitatieprocedure te vermijden. Dat
bespaart u tijd, geld en energie. Tijdens een stage kunt u de stagiaire observeren,
kijken of ze van aanpakken weet, dingen snel oppakt en of ze in het team past.
Bevalt de stagiaire goed? Vraag of ze na afronding van de opleiding terug wil
komen.

kosten
Een stagiaire van een BOL-opleiding krijgt een stagevergoeding. Ze werkt
niet in loondienst. Volgens de CAO Huisartsenzorg (LHV en VHN) bedraagt de
stagevergoeding voor doktersassistenten die 23 uur of meer per week stage lopen
100 euro bruto per maand. Als de leerling minder dan 23 uur per week stage loopt,
is de vergoeding naar rato (CAO 2010).
Een stagiaire die een BBL-opleiding volgt, is in loondienst. In dat geval
gelden de regels voor loonhefﬁngen. De BBL-stagiaires moeten worden
verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U bent dus verplicht premies
werknemersverzekeringen te berekenen en de ingehouden inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) aan hen te vergoeden. Wel kunt u een
beroep kunt doen op de Wet Vermindering Afdracht (WVA). U hoeft voor de BBLleerlingen dan minder loonbelasting te betalen.

info

Meer informatie over de WVA vindt u op www.belastingdienst.nl (zoeken op
afdrachtverminderingen beroepspraktijkvorming).

tenslotte
Het aannemen van een stagiaire is niet iets waar u van het éne op het andere
moment toe besluit. Nodig gerust een adviseur van Calibris uit voor een gesprek.
Hij of zij kan u helpen een goede afweging te maken

info

Contactgegevens op www.calibris.nl.
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3.2
Erkend leerbedrijf worden
Om ervoor te zorgen dat stageplaatsen voldoende kwaliteit hebben, ontvangen
stageorganisaties een erkenning als ze aan bepaalde criteria voldoen. Zo moet het
werk in de huisartsenvoorziening aansluiten bij de opleiding van de stagiaire en
moeten ervaren collega’s rolmodel kunnen zijn voor de leerling. MBO-leerlingen
komen alleen in aanmerking voor een diploma als hun stage plaatsvindt in een
erkend leerbedrijf. Daar kunnen zij passende praktijkervaring opdoen en zijn ze
verzekerd van goede begeleiding.
Voor een erkenning kunt u terecht bij Calibris. Calibris streeft ernaar de erkenning
binnen tien dagen te regelen. Een erkende huisartsenvoorziening wordt
opgenomen in het Register Erkende Leerbedrijven.

een erkenning regelen
Een erkenning regelt u via het digitale loket Mijn Calibris (http://mijn.calibris.nl).
Allereerst bespreekt u met een adviseur van Calibris wat de leerling bij u kan
leren en maakt u vervolgafspraken. Wanneer uw huisartsenvoorziening voldoet
aan de criteria die gesteld zijn in de erkenningenregeling vult u een formulier
in en ondertekent dit. Daarna krijgt u de erkenning. Na de erkenning staat uw
huisartsenvoorziening binnen 24 uur vermeld op www.stagemarkt.nl.

Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘De adviseur van Calibris heeft ons goed ondersteund bij het verkrijgen
van erkenning. Al onze locaties hebben nu een bordje op de gevel. We zijn
er trots op dat voor iedereen zichtbaar is dat we een erkend leerbedrijf zijn.
We krijgen hiervoor ook complimenten van onze patiënten.’

‘Geen probleem, na een gesprek kregen al onze praktijken een erkenning.
Nu zelfs op hagro-niveau.’

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven
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info

Meer informatie over de aanvraag en de erkenning is te vinden op
www.calibris.nl.
De volgende onderdelen zijn bijvoorbeeld interessant:

>

Brochure Regeling voor de Erkenning van Leerbedrijven en
detacheringbedrijven;

>

Register Erkende Leerbedrijven.
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3.3
Een stagiaire aannemen
Hoe vindt u een geschikte stagiaire? Wanneer uw huisartsenvoorziening is erkend
als leerbedrijf, is dit eenvoudig te regelen.
Calibris biedt stageorganisaties de mogelijkheid om beschikbare stageplaatsen
te publiceren op internet. Leerlingen kunnen hier direct op reageren. U kunt de
stageplaats aanmelden via het digitale loket Mijn Calibris.

info

http://mijn.calibris.nl

Uw stageplaats wordt direct gepubliceerd op Stagemarkt.nl. Binnen twintig
minuten is het geregeld.
Om een stageplaats aan te melden kunt u ook contact opnemen met een of meer
onderwijsinstellingen bij u in de buurt.

info

Adressen vindt u op www.roc.nl.

de stageovereenkomst
In het MBO is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele
onderwijsproces, inclusief de stage. Om onduidelijkheden te voorkomen en om
zaken goed te regelen sluit de onderwijsinstelling een stageovereenkomst met
de stagiaire en de stageorganisatie. Deze stageovereenkomst is bindend en bevat
informatie over de:

>
>
>
>
>

duur van de overeenkomst;
periode van de stage;
leerdoelen;
eventuele vergoeding;
beoordeling.

Een stageovereenkomst wordt ook wel BPV-overeenkomst (Beroeps Praktijk
Vorming), praktijkovereenkomst of onderwijsovereenkomst genoemd.
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tool

In het BPV-protocol staan de taken van het leerbedrijf en andere betrokkenen.
Zie bijlage 2. Een voorbeeld van de BPV-overeenkomst vindt u op
www.campagneteamdoktersassistent.nl.

stagewijzer doktersassistent

>

3. voor een stagiaire kiezen

28

4
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4

4.
De stageperiode

Na het sluiten van de stageovereenkomst kan de stage van start. Een goed begin
vormt een kennismakingsgesprek waarin de stagiaire ook andere medewerkers
van de huisartsenvoorziening ontmoet. Tijdens het gesprek leert u elkaar beter
kennen, wisselt u verwachtingen uit en legt u een praktische basis voor het
verloop van de stage.
Zeker voor stages is een goede planning het halve werk. Het initiatief voor de
planning ligt bij de stagiaire. Een belangrijk hulpmiddel bij het plannen van het
leerproces is ‘competent als doktersassistent in de huisartsenzorg’, een digitaal
instrument om de ontwikkeling van de doktersassistent in opleiding te volgen en
te beoordelen. competent geeft onder andere planningsschema’s en voorbeelden
voor hoe de stage ingevuld kan worden. Ook checklists van de medisch-technische
vaardigheden en de vaardigheden op het gebied van intake en voorlichting die de
stagiaire zich eigen moet maken, vormen een handig hulpmiddel (bijvoorbeeld als
nulmeting).
De stagebegeleiding is minder sturend dan vroeger. Het gaat enerzijds om het
creëren van leersituaties en het scheppen van een goed leerklimaat, en anderzijds
om coachen, adviseren en motiveren. De essentie is dat de stagiaire tijdens de
opleiding stap voor stap zelfstandiger wordt en steeds meer verantwoordelijkheid
op zich neemt. Aan het eind van de stage levert de stagebegeleider
de basis voor de praktijkbeoordeling. Dit gebeurt aan de hand van de
beoordelingsinstrumenten die met de onderwijsinstelling zijn afgesproken.
Ook tijdens de stage beoordeelt de stagebegeleider werkopdrachten.
De onderwijsinstelling kan de stagebegeleider vragen om als assessor een
rol te spelen in de eindbeoordeling van doktersassistenten (niet van de eigen
stagiaires).
Met een competentiescan kunnen stagebegeleiders beoordelen of zij over de
benodigde competenties beschikken.
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4.1
Kennismaken en plannen
Wanneer de overeenkomst getekend is, is het verstandig om voordat de
stageperiode begint, de stagiaire uit te nodigen voor een uitgebreide
kennismaking. Dit gesprek heeft tot doel om de nieuwe stagiaire kennis te
laten maken met uw huisartsenvoorziening en de mensen met wie zij gaat
samenwerken. Tijdens dit gesprek kunnen de wederzijdse verwachtingen aan
bod komen en kunt u globale afspraken maken over de taken en opdrachten die
stagiaire in het eerste deel van de stage gaat uitvoeren.

tool

Tips voor zo’n kennismakingsgesprek staan in bijlage 3.

tool

Tijdens de stage vinden regelmatig gesprekken plaats. In bijlage 4 vindt u een
schema waarmee het begeleidings- en beoordelingsprogramma voor de stagiaire
gepland kan worden.

Aan het begin van de stage ligt er een behoorlijke hoeveelheid taken en
opdrachten die een stagiaire aan het eind gedaan moet hebben. Voorop staat:
het initiatief voor de planning ligt bij de stagiaire. Dit maakt deel uit van haar
leerproces. Als stagebegeleider let u op of de stagiaire dit voor elkaar krijgt of dat
ze een ‘zetje’ nodig heeft. Samen gaat u na of de planning haalbaar en realistisch
is, en of die aansluit bij wat er verder in de huisartsenvoorziening gebeurt.
Samen maakt u ook afspraken over wanneer aan welke beroepsvaardigheden
wordt gewerkt. Sommige beroepsvaardigheden kunnen bijvoorbeeld in een
eerste stage te hoog gegrepen zijn of niet passen bij de leerbehoeften van de
leerling op dat moment. Wanneer u vervolgens aan het begin van de week of de
dag benoemt welke vaardigheden aan de orde zijn, kunt u de stagiaire gerichter
observeren.
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competent als hulpmiddel bij het plannen
Een hulpmiddel bij het plannen van het leerproces tijdens de stage is ‘competent
als doktersassistent in de huisartsenzorg’. Dit digitale instrument is opgesteld
om de ontwikkeling van de doktersassistent in opleiding te beoordelen. Het geeft
leerdoelen, planningschema’s en voorbeelden van hoe de stage ingevuld kan
worden. U kunt het schema samen met de stagiaire doorlopen en zo samen de
stage effectief plannen.
Het is verstandig om een stagiaire in de eerste dagen niet alleen te laten
meedraaien, maar ook voldoende tijd te geven om haar eigen planningsvoorstel
voor de rest van de stage uit te werken. Met competent kan zij dit handen en
voeten geven. Bij een eerste stage heeft zij hierbij misschien nog hulp nodig, maar
later in de opleiding mag u verwachten dat zij dit zelf kan organiseren.

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

‘De stagiaire maakt samen met haar stagebegeleidster afspraken hierover.
Soms kiest de stagiaire er zelf voor om dit thuis te doen en lekker mee te
draaien in de praktijk. Maar ze krijgt ook de ruimte om het hier te doen.’

tool

Meer informatie over het instrument ‘competent als doktersassistent in de
huisartsenzorg’ vindt op www.calibris.nl.

overzicht vaardigheden als hulpmiddel bij het plannen
competent bevat een overzicht van de medisch-technische vaardigheden en de
vaardigheden voor intake en voorlichting. In het overzicht kan de stagiaire aan
het begin van de stage (bij wijze van nulmeting) aangeven in hoeverre zij een
bepaalde vaardigheid beheerst. Op een later afgesproken moment, bijvoorbeeld
na twee weken, kan de stagebegeleider deze lijst ook invullen. U kunt dit overzicht
als checklist gebruiken bij het plannen van de stageperiode.

stagewijzer doktersassistent
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4.2
De stagiaire begeleiden
Wat wordt er verwacht van iemand die in de praktijk een stagiaire begeleidt?
Een stagebegeleider vervult binnen het competentiegericht opleiden drie rollen:
opleider, begeleider en beoordelaar.

opleider
De opleider heeft als taak leersituaties voor de stagiaire te creëren, zodat ze haar
leerdoelen kan behalen. Daar hoort bij het scheppen van een goed leerklimaat.
Dat wordt niet alleen bepaald door hoe u als begeleider met de stagiaire omgaat,
maar door veel meer: collega’s, ruimtes, spullen, regels en sfeer. Ofwel: de cultuur
en voorzieningen die leren in de praktijk mogelijk maken.

begeleiden
Het begeleiden van een stagiaire kan bestaan uit: coachen, adviseren en
motiveren. De ontwikkeling van de stagiaire tot doktersassistente staat centraal.

>

Coaching is een manier om talenten van de stagiaire aan te boren en te
ontwikkelen. In coachingsgesprekken brengt u vragenderwijs ideeën en
talenten van de stagiaire naar boven. Coachen is altijd resultaatgericht. Een
coachende begeleider laat de verantwoordelijkheid bij de stagiaire, helpt haar
haar doelen na te streven en maakt daarover afspraken.

>

Bij advisering is het belangrijk om in plaats van een kant-en-klare oplossing
één of meer oplossingsstrategieën aan te reiken zodat de stagiaire wordt
aangemoedigd zelf over het probleem na te denken en het op te lossen.

>

Motiveer de stagiaire om te blijven leren. Geef regelmatig een schouderklopje,
zorg voor voldoende afwisseling in het werk en geef haar passende
verantwoordelijkheden. Wees betrokken en geef voldoende aandacht. Kom de
afspraken met de stagiaire altijd na en wees eerlijk en duidelijk.

Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘Zorg voor voldoende (opgeleide) stagebegeleiders. Zorg dat de werkdagen
van de stagebegeleider overeenkomen met die van de stagiaire.’

stagewijzer doktersassistent
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Marianne Poot, manager Gezondheidscentrum Randweg in Rotterdam

‘Creëer een cultuur binnen het team waarin openheid en het stellen van
vragen normaal is. Wanneer iemand niet durft te vragen, worden er fouten
gemaakt en heeft dit een negatieve invloed op het leerproces.’

‘Stel de stagiaire vragen: Wat wil je leren? Waarom wil je dat leren?
Waarom vind je dat moeilijk? Wanneer ga je dat inplannen? Welke
middelen heb je nodig en hoe ga je dat doen? Vul het niet voor haar in.
Laat haar eigenaar zijn en blijven van haar leerproces. Stuur aan en bij.’

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

van geleid naar zelfstandig leren
In onderstaand schema ziet u hoe leerlingen gaandeweg zelfstandiger worden en
meer verantwoordelijkheid krijgen.
Fase van de
opleiding

De mate van
complexiteit van
de beroepssituatie

De mate van
begeleiding

De mate van
verantwoordelijkheid

Fase 1

Gesloten context

Geleid

Uitvoering van
eigen takenpakket

Fase 2

Open context

Begeleid

Samenwerking met
collega’s

Fase 3

Complexe context

Zelfstandig

Overzicht over het
hele zorgproces

Aan het begin van een opleiding (fase 1) voeren de leerlingen eenvoudige taken
uit, met uitleg en zonder invloed van externe factoren (een gesloten context). Ze
oefenen op de onderwijsinstelling bijvoorbeeld met het uitvoeren van praktische
vaardigheden. De docent doet het voor en er is alle ruimte om fouten te maken,
zelf te ontdekken en te leren. Zo kunnen ze oefenen in het geven van vingerprikjes
bij elkaar, het beoordelen van kweekjes enzovoorts, zonder gelijk met patiënten te
maken te hebben.

stagewijzer doktersassistent

>

4. de stageperiode

33

Wanneer een leerling op stage gaat, neemt de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid toe. De leerling voert eenvoudige taken uit, moet hierin
samenwerken met collega’s, maar wordt nog intensief begeleid. Denk aan het
verzorgen van wonden bij patiënten, ondersteund door een begeleider, of het
uitvoeren van een peakﬂowmeting.
Bij de stage aan het eind van de opleiding moet de stagiaire redelijk zelfstandig
kunnen werken, zonder al te veel begeleiding. Dan maken bijvoorbeeld triage en
het vastleggen van patiëntgegevens deel uit van haar taken.
Er zijn natuurlijk verschillen tussen leerlingen, dus let goed op hoe ver een
stagiaire is. Te weinig begeleiden leidt tot stagiaires die hun eigen gang gaan; te
sturend begeleiden leidt tot stagiaires die zich afhankelijk en afwachtend tonen.

competent als stagevolginstrument
Met ‘competent als doktersassistent in de huisartsenzorg’ kan de ontwikkeling
van de doktersassistent in opleiding gemeten worden. Het is daardoor een
praktisch (digitaal) handvat om een stagiaire gericht te begeleiden en het
ondersteunt ook het gesprek met de onderwijsinstelling over de voortgang van
de stage.

>

Stagebegeleiders hebben met COMPETENT een handvat om ontwikkeling van
beroepsvaardigheden en competenties bij stagiaires objectief en meetbaar te
maken. Hierdoor kunnen zij effectiever en efﬁciënter begeleiden.

>

Stagiaires krijgen inzicht in de essentiële competenties en
beroepsvaardigheden van de doktersassistent. Daarbij krijgen ze inzicht in
welke competenties en vaardigheden ze al beheersen en welke ze nog moeten
ontwikkelen.

>

Onderwijsinstellingen krijgen snel inzicht in de actuele vorderingen of
problemen van de stagiaire op de stageplek. Het ingevulde instrument
kan digitaal worden uitgewisseld tussen onderwijsinstelling en
huisartsenvoorziening. Dit brengt binnen- en buitenschools leren dichter bij
elkaar.

tool

Meer informatie over het instrument ‘competent als doktersassistent in de
huisartsenzorg’ vindt u op www.calibris.nl.

stagewijzer doktersassistent
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wanneer bent u geschikt als stagebegeleider?
Om goed te kunnen opleiden en begeleiden, heef u een aantal vaardigheden
of competenties nodig. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u het ‘vak’ kunt
overbrengen op de stagiaire. Ook moet u als stagebegeleider aan kunnen voelen
hoe u de stagiaire het best kunt motiveren.

Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘Ik ben er trots op om stagiaires enthousiast te maken voor ons mooie vak
en ze tijdens de stage te zien groeien in het vak.’

‘Onze stagebegeleidsters zijn allen enthousiast. Het kost energie maar ze
halen er ook energie uit. Ik ben van mening dat dit binnen de functie van
een doktersassistente valt. Ook zij die het in het begin niet zien zitten,
vinden het uiteindelijk leuk om te doen. Het leert ze ook weer kritisch naar
zichzelf te kijken. Ja, waarom doe ik dat eigenlijk zo?’

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

Een goede begeleider:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

is enthousiast, geduldig en aandachtig;
heeft aandacht voor anderen;
kan planmatig/methodisch werken;
kan vertrouwelijk omgaan met personen en gegevens;
is consequent;
is helder en duidelijk in haar afspraken;
kan feedback geven en ontvangen;
weet de balans te vinden tussen sturen en vrijheid geven;
is vakinhoudelijk deskundig;
is zich bewust van de voorbeeldfunctie die ze heeft en gedraagt zich hiernaar;
houdt rekening met de leerstijl van de stagiaire.

test uw competenties als stagebegeleider
Wilt u weten of u een goede stagebegeleider bent? Vul dan competentiescan in.
De scan werkt met 39 stellingen die aansluiten bij negen algemene competenties
die een stagebegeleider nodig heeft. Na het invullen van de scan weet u wat u
goed doet en waar u nog aan kunt werken. Voor training en ondersteuning kunt u
terecht bij Calibris.

stagewijzer doktersassistent
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4.3
De stagiaire beoordelen
Aan het eind van de stageperiode wordt een stagiaire beoordeeld op de kennis,
vaardigheden en competenties die omschreven zijn in het kwaliﬁcatiedossier. Het
beoordelen is een serieuze verantwoordelijkheid omdat het belangrijke gevolgen
kan hebben voor de stagiaire.

afspraken met de onderwijsinstelling over de beoordeling van de stage
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de examinering, en dus de beoordeling
van de leerling, ligt bij de onderwijsinstelling. Deze neemt bij het vaststellen
van de beoordeling het oordeel van de stageorganisatie mee. Een deel van de
beoordeling ligt dus bij de stagebegeleider. En doordat in competentiegericht
opleiden beoordeling in de praktijk voorop staat, is dit een aanzienlijk deel.

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

‘Een beoordeling komt in fases tot stand door de wekelijkse gesprekken
die plaats vinden en de verslaglegging daarvan. Hierdoor is het voor
iedereen goed te volgen wat er gebeurt en is de beoordeling voor
niemand een verrassing. Onze beoordelingen wegen altijd mee voor de
onderwijsinstelling.’

Aan het begin van de stage moet al bekend zijn wat er aan het eind wordt
beoordeeld. Het is belangrijk hierover duidelijke afspraken met de onderwijsinstelling te maken in de stageovereenkomst. Bijvoorbeeld of het gaat om het
beoordelen van de ontwikkeling van de stagiaire of om een beoordeling die deel
uitmaakt van het examen. Zo is voor iedereen helder waaraan wordt gewerkt en
wat uiteindelijk wordt beoordeeld.
Calibris biedt trainingen aan waarin beoordelen aan de orde komt, onder andere
als onderdeel van de basistraining voor stagebegeleider. Er is ook een aparte
training voor assessoren. In het hoofdstuk 5 meer hierover.

stagewijzer doktersassistent
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beoordelingsmethode stage
Aan het eind van de stage weet u als stagebegeleider meestal wel of de prestaties
van de stagiaire goed zijn of niet. Door uw ervaring voelt u wel aan of iemand
een goede doktersassistent zal zijn. Gevoel is echter niet genoeg. Duidelijk moet
zijn waarop het oordeel gebaseerd is, zodat bij een onvoldoende aan te wijzen is
op welke punten de leerling zich nog moet verbeteren. Meestal wordt daarom
gebruikgemaakt van beoordelingslijsten of formulieren. Mogelijk heeft de
onderwijsinstelling beoordelingsinstrumenten die daarbij gebruikt moeten of
kunnen worden.
Het is verstandig om de beoordeling niet van één persoon te laten afhangen,
maar meer mensen uit de huisartsenvoorziening mee te laten denken. Denk ook
aan een eventuele praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Zo ontstaat
een objectiever oordeel.

verschillende beoordelingsmomenten stage
Al tijdens de stage beoordeelt u als stagebegeleider de werkopdrachten en de
voortgang in beroepsvaardigheden en competenties. Het is verstandig deze
beoordelingen schriftelijk vast te leggen, zodat de stagiaire ze in haar portfolio
kan voegen. Aan het eind van de stage maakt u de balans op en volgt de
beoordeling.

afsluiting opleiding doktersassistent
De opleiding Doktersassistent wordt met een assessment afgesloten.
De onderwijsinstelling kan u, als stagebegeleider, ook daarin een rol geven als
beoordelaar (assessor). U bepaalt dan mede of de leerling haar diploma haalt. In
verband met de benodigde objectiviteit wordt de stagebegeleider uiteraard niet
betrokken bij de beoordeling van de eigen stagiaires.
Het assessment bestaat uit een portfoliobeoordeling en een meesterproeve.
Met de meesterproeve wordt vastgesteld of een leerling voldoende competent
is. De meesterproeve kent drie kerntaken. Bij iedere kerntaak staat de
beroepspraktijk centraal. Deze kerntaken kunnen zowel apart als integraal
worden geëxamineerd.

stagewijzer doktersassistent
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5

samenwerken en
professionaliseren

5

5.
Samenwerken en
professionaliseren

Tijdens elke stagebegeleiding doet u de nodige ervaringen op. Er waren zaken
die goed gingen en die minder goed gingen. Misschien weet u op sommige
punten al dat u het bij een volgende stage anders zult aanpakken. Misschien
zijn er ook punten waar u geen oplossing voor weet. Gelukkig staat u er niet
alleen voor. Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden waarin u met andere
huisartsenvoorzieningen ervaringen uit kunt wisselen. Bij kenniscentrum Calibris
kunt u terecht voor begeleiding of training. Ook kunt u contact zoeken met een
ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) in uw eigen regio.

info

Meer informatie op www.lvg.org.

stagewijzer doktersassistent
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5.1
Samenwerken

in de regio
In een aantal regio’s werken partijen samen om te zorgen voor meer stages in de
huisartsenzorg. Deze projecten hebben een schat aan ervaring en kennis. Het is
dus zinvol u hierbij aan te sluiten.

Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘Door de samenwerking met het ROC merken we dat opleiding en praktijk
geleidelijk aan beter op elkaar gaan aansluiten.’

‘Ik ben vooral voorstander om samen te werken binnen onze hagro.
Dit levert uniformiteit en structuur op. Samenwerking met het ROC levert
een goede naam op. We streven ernaar om een goed leerbedrijf te zijn.
Het levert uiteindelijk een stagesamenwerking op die we op een hoger
niveau willen tillen. Calibris ondersteunt dit ook ﬁnancieel. Hiermee
kunnen we onze stagebegeleidster opleiden om de kwaliteit van
begeleiding verder te ontwikkelen.’

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven

Landelijke, maar ook verschillende regionale partijen – Calibris, LVG, LHV,
VHN, ROS’en, NVDA en ROC’s – hebben de handen ineen geslagen. Ze willen
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen in het organiseren van stages.
Daardoor neemt de kwaliteit en de kwantiteit van de stageplaatsen toe en komt
er een betere aansluiting tussen opleiding en werkveld.

stagewijzer doktersassistent
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Bij een aantal samenwerkingsverbanden fungeert een coördinator als
aanspreekpunt voor de stagebegeleiders in de huisartsenvoorziening. Deze
coördinator ondersteunt en helpt de stagebegeleiders bij het vergroten
van hun deskundigheid waardoor de kwaliteit van opleiden verbetert en de
stagebegeleider meer plezier krijgt in het opleiden van doktersassistenten.
De coördinator is dus de schakel tussen de opleiding en de huisartsen en
doktersassistenten uit de stageorganisatie.

tool

Meer informatie is te vinden in de Regiowijzer Arbeidsmarkt Doktersassistenten.
De Regiowijzer gaat in op de aanpak van arbeidsmarktproblemen, waar
stagesamenwerking een vorm van is. Stapsgewijs worden het opbouwen van
samenwerking (met wie, taakverdeling, ﬁnancieringsmogelijkheden) behandeld
en de voordelen die daarmee te behalen zijn.

landelijk
Om de opleidingen Doktersassistent beter op elkaar af te stemmen werken
onderwijsinstellingen samen:

>

Samenwerking van ROC ‘s in de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.
Samen hebben zij kaders ontwikkeld waarbinnen de opleiding (zowel op de
onderwijsinstelling als op de stageplaats) inhoud kan krijgen.

info

Meer informatie op www.consortiumbo.nl.

>

Om te zorgen dat de beoordeling van de doktersassistenten in opleiding
zo veel mogelijk vergelijkbaar is, werken alle 27 ROC’s (die de opleiding
Doktersassistent uitvoeren) met het werkveld samen in STeAG (Stichting
Examinering Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg). In STeAG-verband
worden examenproducten ontwikkeld zoals de meesterproeve. Het STeAG is
ontstaan uit het Landelijk Achterbanberaad Assisterende Gezondheidszorg
(Lab-AG).

info

Meer informatie op www.steag.nl.

stagewijzer doktersassistent
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5.2
Werken aan uw professionele ontwikkeling
Calibris biedt cursussen en diensten aan om huisartsenvoorzieningen te
ondersteunen bij het begeleiden van stagiaires.

basistraining voor de stagebegeleider
De basistraining Competent Methodisch Opleiden in de Beroepspraktijk is
bestemd voor beginnende stagebegeleiders. Het accent van deze tweedaagse
training ligt op de rol van de stagebegeleider in de competentiegerichte stage.
Na aﬂoop van deze training heeft u inzicht in de basiscompetenties voor de rollen
van opleider, begeleider en beoordelaar en kunt u deze toepassen.
assessorentraining
De assessorentraining biedt ondersteuning aan (toekomstige) beoordelaars
(assessoren). Tijdens de tweedaagse training leert u wat er van u wordt verwacht
in de rol van (toekomstig) assessor. Na aﬂoop kunt u een portfolio beoordelen, een
criteriumgericht interview afnemen, kerntaken en werkprocessen beoordelen en
de Wakker- en STARR-methode toepassen.
Deze training is bestemd voor stagebegeleiders die in de rol van assessor
leerlingen beoordelen.

Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘De training heeft mij goed op weg geholpen zodat ik de stageperiode voor
zowel de stagiaire als mijzelf tot een succes kan maken.’

stagewijzer doktersassistent
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coaching van leerlingen
De training Coaching van Leerlingen leert een stagebegeleider de zelfsturing van
de leerlingen te bevorderen en de leerling te ondersteunen in de uitoefening van
haar taken, passend bij de leerbehoeften. Deze training bestaat uit vier dagdelen.

werken–leren-coach
Denkt u bij het begeleiden van een stagiaire wel eens: dat had ik anders kunnen
of willen doen... maar hoe? In deze training bekijkt u samen met een coach hoe
u dat kunt aanpakken. Als u aan bepaalde criteria voldoet, zijn aan de coaching
geen kosten verbonden. Het coachingstraject bestaat uit zes gesprekken.

Gerda Kloosterziel, praktijkopleider en Ellen Blok, personeelsfunctionaris;
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

‘Toen een van onze derdejaars stagiaires haar diploma op zak had, kon zij
meteen bij ons aan de slag als invalkracht tijdens de zomervakantie. Vlak
daarna kon zij een vertrekkende collega opvolgen. Een mooie oogst van
onze investering! Het was voor ons een enorme stimulans om door te
gaan met het begeleiden van stagiaires. Inmiddels werkt de ex-stagiaire
alweer ruim een jaar bij ons en gaat zij zelf ook binnenkort beginnen met
het begeleiden van stagiaires.’

‘De begeleidsters horen soms nog terug hoe het verder met de stagiaires
gaat. Soms ook niet. Dat is niet erg. Ze waren hier om te leren en dat
hebben wij ze kunnen bieden. We geven ze mee dat onze hagro een
goed stage-adres was waar ze veel hebben geleerd. Als we dit bereikt
hebben, doen we het goed.’

Frea Verhoeven, manager en Anette Kersten, doktersassistent;
Huisartsenmaatschap Duiven
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bijlagen

6

Stappenplan

fase

stap

ORIENTATIE

een stagiaire in 9 stappen

1

actie

aandachtspunten

informatie en tips

In kaart

Zet u uw eigen wensen en mogelijkheden
op een rijtje:
> Wat hebben we nodig?
> Wat hebben we te bieden?
> Wat zijn de praktische voorwaarden?
> BOL of BBL?

>

brengen van
uw wensen en
voorwaarden

Het is belangrijk om bij uw afwegingen
een beeld te hebben van wat
competentiegericht opleiden inhoudt.

2

Wat betekent
een stagiaire
voor uw

>
>
>

organisatie

>
>

Wie wordt de stagebegeleider?
Wie wordt betrokken bij het
boordelen van sollicitanten?
Wie sluit overeenkomst met de
onderwijsinstelling?
Is er scholing nodig?
Interne communicatie (draagvlak)

>
>

Taken die stagiaires kunnen uitvoeren:
SW (Stagewijzer).
Competentiegericht opleiden: SW.
Opleiding Doktersassistent (BOL of BBL):
SW en www.nvda.nl.

tip: Nodig een adviseur van Calibris uit voor
een gesprek. Deze kan u helpen een goede
afweging te maken.

>
>
>
>
>

Rollen en taken: BPV-protocol (bijlage SW).
Proﬁel en taken Stageverantwoordelijke:
SW.
Proﬁel en taken Stagebegeleider: SW.
Competentiescan stagebegeleider: SW.
Scholing: Basistraining Stagebegeleider
(www.calibris.nl)

VOORBEREIDNG

tip: Betrek het hele team. Zorg dat ieder
dezelfde verwachtingen heeft.

3

Erkend leerbedrijf worden
en stagevacatures
plaatsen

4

Sollicitaties
beoordelen
en stageovereenkomst
sluiten

5

Nadere kennismaking met
de stagiaire

Erkenning kan online worden geregeld
via http://mijn.calibris.nl.
Na erkenning kunt u zelf stagevacatures
plaatsen op www.stagemarkt.nl.
Om een stagiaire te vinden kunt u
ook direct contact opnemen met
onderwijsinstellingen in uw omgeving.

>

Wanneer een stagiaire zich
aanmeldt, gaat u met haar en de
onderwijsinstelling in gesprek.
Gezamenlijke afspraken vastleggen in
een stageovereenkomst: leerdoelen,
werkzaamheden, lengte van de stage,
periode van de stage, vergoeding.

>
>
>

Vóór de start van de stageperiode:
Voorstellen aan de rest van het team.
Rechten en plichten bespreken.
Wederzijdse verwachtingen bespreken.

Tips kennismaking: SW.

stagewijzer doktersassistent

>

bijlage 1

>

Meer informatie: Regeling voor de
Erkenning van Leerbedrijven en
Detacheringsbedrijven (brochure op
www.calibris.nl).
Onderwijsinstellingen in de omgeving:
www.nvda.nl, www.roc.nl.

Voorbeeld Stageovereenkomst.
Vergoeding: SW.
Wet Vermindering Afdracht:
www.belastingdienst.nl.
(minder loonbelasting voor BBLleerlingen).

fase

stap

UITVOERING

6

actie

aandachtspunten

informatie en tips

Startgesprek

Op de eerste dag van de stage maakt
u met de stagiaire afspraken over het
verloop van de stage en de begeleiding.
Het initiatief voor het plannen van de
stage ligt bij de stagiaire (deel van het
leerproces). Vaststellen van de planning
gebeurt samen met de stagebegeleider.

‘competent als doktersassistent in de
huisartsenzorg’ (competent) is een
hulpmiddel bij de planning (o.a. nulmeting
vaardigheden). Informatie over competent op
www.calibris.nl.
Overzicht vaardigheden: SW en competent.

en plannen
van de stage

tip: geef de stagiaire in de eerste dagen
voldoende tijd om een planningsvoorstel uit
te werken.

7

Begeleiden

Stagebegeleider heeft drie rollen:
opleider (scheppen goed leerklimaat)
begeleider (coachen, adviseren,
motiveren)
beoordelaar
Stagiaires worden gaandeweg de
opleiding zelfstandiger en krijgen meer
verantwoordelijkheid.

competent geeft inzicht in de vorderingen
van de stagiaire. Informatie over competent
op www.calibris.nl.
Scholing: Coaching van Leerlingen, WerkenLeren-Coach (www.calibris.nl).

Aan de hand van Kwaliﬁcatiedossier
Doktersassistent.
Afspraken over de beoordelingsmethode
in de stageovereenkomst (meestal
beoordelingslijsten).
Beoordeling niet alleen aan het eind
van de stage, maar ook tussentijds
(voortgangsgesprek).

>

>
>
>

AFSLUITING

8

9

Beoordelen

Evalueren en
professionaliseren

Intern en met onderwijsinstelling: Wat
ging goed en wat niet? Op welke punten
is nog scholing gewenst?
Ervaring uitwisselen met andere
huisartsenvoorzieningen. Misschien is
Stagesamenwerking zinvol.

stagewijzer doktersassistent

>

bijlage 1

>
>

Kwaliﬁcatiedossier Doktersassistent:
www.calibris.nl.
Overzicht begeleidingsgesprekken: SW.
Scholing: Training beoordelen
(www.calibris.nl).

tip: betrek meer mensen uit uw voorziening
bij de beoordeling. Zo ontstaat een
objectiever oordeel.

>
>
>

Stagesamenwerkingsverbanden
(tussen huisartsenvoorzieningen en
onderwijsinstellingen): Regiowijzer.
Arbeidsmarkt voor doktersassistentes:
www.campagneteamdoktersassistent.nl.
Scholing: www.calibris.nl.

BPV

Voorbereiding
en Matching:

BPV-periode

Beoordeling

Versie 02 JWvB November-2009

Evaluatie

Q
Q
Q
Q
Q

Q Z
 orgt voor objectieve beoordeling van de
student
Q H
 eeft contact met het bedrijf over de
beoordeling van de BPV en de evaluatie
van de BPV-periode. De onderwijsinstelling
neemt hiertoe het initiatief
Q N
 eemt het oordeel van het bedrijf over de
BPV van de student mee als onderdeel van
de beoordeling
Q K
 oppelt de beoordeling aan het bedrijf
terug

Q B
 eoordeelt de student aan het einde van
de BPV-periode op basis van gemaakte
afspraken in de praktijkovereenkomst
Q H
 eeft contact met de onderwijsinstelling
over de BPV-beoordeling van de student

Q Z
 orgt voor de dagelijkse begeleiding en
opleiding van de student op de werkvloer
Q Z
 orgt voor een gekwaliﬁceerde, gemotiveerde en toegankelijke praktijkopleider
Q V
 oert met de student en de BPV-begeleider
begeleidings- en voortgangsgesprekken

Q Is een door het KBB erkend leerbedrijf
Q K
 ijkt of de verwachtingen van de student
en het bedrijf op elkaar aansluiten
Q M
 aakt concrete afspraken met de onderwijsinstelling en de student over vorm,
inhoud, begeleiding en beoordeling van de
BPV-periode
Q L egt deze afspraken vast in de praktijkovereenkomst die de onderwijsinstelling levert

HET LEERBEDRIJF

O
 nderwijsinstelling en bedrijf evalueren de BPV-periode met de student
Onderwijsinstelling en bedrijf evalueren hun samenwerking rond de BPV en kijken waar verbetering mogelijk is
Het kenniscentrum beantwoordt de vraag aan de hand van deze evaluaties of het bedrijf met deze praktijkopleider een ‘duurzaam’ leerbedrijf is
Het kenniscentrum ondersteunt het bedrijf desgewenst bij het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan
Het kenniscentrum beëindigt indien nodig de erkenning

Q Z
 orgt dat alle onderdelen van het BPVprogramma zijn afgerond en ingeleverd

Q Z
 orgt ervoor dat student en praktijkopleider weten wie het aanspraakpunt in de
onderwijsinstelling is en wanneer deze
bereikbaar is
Q Z
 orgt voor voldoende begeleiding conform
de afspraken in de praktijkovereenkomst
Q B
 ewaakt de voortgang en de aansluiting
van de leerdoelen van de student op de
leermogelijkheden in het bedrijf
Q Z
 orgt voor een competente en toegewijde
BPV-begeleider

Q B
 ereidt de student praktijkgericht voor op
de BPV-plaats
Q O
 ndersteunt de student bij het zoeken
naar een BPV-plaats
Q Z
 orgt voor goede match tussen student en
bedrijf
Q Z
 orgt voor bedrijfsoriëntatie, presentatieen sollicitatievaardigheden
Q Z
 orgt voor heldere voorlichting voor de
start van de BPV-periode over verantwoordelijkheden en verplichtingen van bedrijf
en school
Q M
 aakt in de praktijkovereenkomst concrete afspraken met het bedrijf over vorm en
inhoud van de BPV, manier en frequentie
van de begeleiding, persoonlijk leerprogramma en toetsingsmethoden

Q Z
 oekt informatie op over het bedrijf
Q O
 riënteert zich op branches,
beroepen, bedrijven en leermogelijkheden
Q W
 eet wat hij wil leren
Q Is gemotiveerd
Q P resenteert zich goed aan het bedrijf

Q Is goed voorbereid en gemotiveerd om aan
de BPV te beginnen
Q H
 oudt zich aan de afspraken die in de praktijkovereenkomst zijn gemaakt
Q V
 olgt instructies van de praktijkopleider op
Q K
 oppelt terug aan de BPV-begeleider van
de onderwijsinstelling

DE ONDERWIJSINSTELLING

DE STUDENT

Protocol

Q T raint en coacht de praktijkopleider in
valide en objectieve BPV-beoordeling
Q V
 oorziet de praktijkopleider en het bedrijf
van adviezen en hulpmiddelen om goed te
kunnen beoordelen

Q T raint en coacht de praktijkopleider en
voorziet deze van adviezen en hulpmiddelen om zijn taak goed uit te kunnen voeren
Q S timuleert de gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen onderwijsinstelling en
bedrijf
Q V
 oorziet - als nodig - in overleg met de
onderwijsinstelling in een vervangende
BPV-plaats voor de student

Q Z
 orgt voor voldoende erkende leerbedrijven
en werft nieuwe bedrijven op basis van
behoefte
Q Z
 orgt voor erkenning binnen twee weken
Q M
 aakt het aanbod aan leerbedrijven met
BPV-plaatsen bekend in het openbaar
register en op www.stagemarkt.nl
Q O
 ndersteunt het bedrijf zich te proﬁleren
in www.stagemarkt.nl
Q O
 ndersteunt de onderwijsinstelling in het
gebruik van www.stagemarkt.nl en bij de
matching van student en leerbedrijf

HET KENNISCENTRUM

bpv protocol
Voor betere kwaliteit van de Beroepspraktijkvorming

WAAROM?
De beroepspraktijkvormingsperiode (bpv) is een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student en zorgt voor praktisch vaardige medewerkers
in de toekomst. Daarom is het van groot belang dat student, leerbedrijf en onderwijs heldere afspraken maken over de uitvoering van de bpv.
Dit protocol beoogt de voorbereiding, begeleiding, uitvoering, beoordeling en evaluatie van bpv-trajecten te verbeteren, door taken en
verantwoordelijkheden van partijen te benoemen. In de branche is grote behoefte aan goed opgeleide medewerkers die direct aan de slag kunnen.

MET WIE?
Het ministerie van OCW, de MBO Raad, Colo - de vereniging van kenniscentra, MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in januari 2009 afspraken
gemaakt rondom bpv (beroepspraktijkvorming) en dit vastgelegd in een protocol. De MBO Raad heeft in samenwerking met Calibris en betrokken
branches het protocol voor Zorg, Assisterenden Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Onderwijsberoepen verder uitgewerkt.

DOEL
Onderwijskwaliteit is essentieel, waarbij iedere partij vanuit eigen verantwoordelijkheid goed met elkaar samenwerkt. Om dat te bereiken is dit
bpv-protocol opgesteld. In het protocol staan afspraken die de kwaliteit van de bpv garanderen. Er staat duidelijk beschreven wat studenten, roc’s,
leerbedrijven en kenniscentra van elkaar mogen verwachten om de samenwerking voor, tijdens en na de bpv-periode optimaal te laten verlopen.
Afspraken waarop de partijen elkaar ook kunnen aanspreken om uiteindelijk de beste vakmensen voor de branche op te leiden. Dit bpv-protocol
bestaat uit algemene afspraken. Aanvullende informatie met sectorale afspraken zijn te vinden op Mijn Calibris.

www.calibris.nl
www.mboraad.nl
www.stagemarkt.nl
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2.2

Introductie-/kennismakingsgesprek

Het introductie-/kennismakingsgesprek vindt plaats vóór aanvang van de opleidingsperiode. Het gesprek
heeft niet alleen tot doel dat u uw nieuwe deelnemer leert kennen: de deelnemer maakt ook kennis met
uw bedrijf en de medewerkers met wie hij of zij gaat samenwerken.
De deelnemer ontvangt tijdens het gesprek de eerste schriftelijke informatie om zich te kunnen
voorbereiden op het oriëntatiegesprek, dat plaatsvindt bij de start van de opleidingsperiode.
Hieronder vindt u een mogelijk verloop van het introductie-/kennismakingsgesprek schematisch
weergegeven. Bij de u al bekende BBL-deelnemers vervalt uiteraard een groot deel van dit gesprek.
ACTIVITEIT

EIGEN AANTEKENINGEN

A
Ontvangst door de begeleider, met wie de
deelnemer het meest te maken krijgt
B
Korte wederzijdse kennismaking

kopieer exemplaar

C
Informatie geven over inhoud van het
kennismakingsgesprek en over het verloop van
de eerste periode in de opleiding
D
Rondleiding door het leerbedrijf geven,
introductie bij de collega's en kennismaking
met de werkruimtes
E
De verwachtingen van de deelnemer en het leerbedrijf bespreken met betrekking tot de opleiding
F
Belangrijke rechten, plichten en regels doornemen
met betrekking tot de opleiding en de huisregels
van het leerbedrijf
G
De eerste vragen van de deelnemer beantwoorden
H
Het formulier met persoonlijke gegevens van de
deelnemer controleren c.q. invullen
I
Schriftelijk materiaal van het leerbedrijf over de
opleiding van de deelnemer uitreiken en toelichten,
zodat de deelnemer zich kan voorbereiden op
het oriëntatie-/startgesprek en de eerste
opleidingsdag in de praktijk
J
Afspraak maken voor de eerste opleidingsdag
© Copyright Calibris kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport
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2.7

Begeleiding en beoordeling samengevat

Hieronder treft u een schema aan voor de mogelijke inrichting van het begeleidings- en beoordelingsprogramma voor een deelnemer.

ACTIVITEIT

DOEL

TIJDSTIP IN KORTE BPV- TIJDSTIP IN MEERPERIODE (10 WEKEN)
JARIGE BPV-OPLEIDING
(BBL)

Introductiegesprek/
Wederzijdse kennismaking
kennismakings-gesprek van deelnemer en
leerbedrijf

Voorafgaand aan de
opleidingsperiode

Voorafgaand aan de
opleidingsperiode

Oriëntatiegesprek/
startgesprek

Beginsituatie van de
deelnemer vaststellen en
afspraken maken over het
verloop van de opleiding
en begeleiding

Bij de start van de
opleidingsperiode

Bij de start van de
opleidingsperiode en als
de deelnemer aan een
nieuwe deelkwalificatie
gaat werken

Begeleidings-gesprek

De deelnemer ondersteunen bij het leerproces
en bij het uitvoeren van
de opdrachten

Minimaal 1 keer per
2 weken. Aan het begin
van de opleidingsperiode vaker

Minimaal 1 keer per
2 weken.

Voortgangs-gesprek

Controleren of het
leerproces van de
deelnemer goed verloopt

Halverwege de
opleidingsperiode

Aan het begin van de
opleiding 1 keer per
maand, later naar
behoefte

Beoordelings-gesprek

Beoordelen of de
deelnemer de gestelde
doelen heeft gerealiseerd

Bij het afronden van
elke deelkwalificatie

Bij het afronden van
elke deelkwalificatie

Aan het eind van de
opleidingsperiode

3 keer per jaar

Evaluatie-/ eindgesprek Het opleidingsproces en
het verloop van de
begeleiding bespreken
en beoordelen

© Copyright Calibris kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport
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Begrippenlijst
assessor

bbl

De assessor ofwel beoordelaar stelt

Beroeps Begeleidende Leerweg: de

vast in hoeverre een leerling de

opleiding vindt voor het grootste

gestelde doelen heeft bereikt en

deel plaats op de werkplek. Voor

wat dit betekent voor het verdere

het praktijkdeel van de opleiding

leerproces van de leerling.

sluiten het leerbedrijf, de leerling
en de school een overeenkomst. De

begeleidingsstijlen

BBL’er wordt aangesteld met een

Een begeleidingsstijl zegt iets over

arbeidsovereenkomst volgens de CAO.

de manier waarop u een leerling
begeleidt. De volgende manieren

bol

worden onderscheiden: instrueren,

Beroeps Opleidende Leerweg: de

overtuigen, ondersteunen en

opleiding vindt voor het grootste

delegeren. Een werkbegeleider kiest

deel plaats op school. Voor het

de manier die bij hem past en bij wat

praktijkdeel van de opleiding sluiten

de leerling op dat moment nodig

het leerbedrijf, de leerling en de school

heeft.

een overeenkomst.

beoordelaar

bpv

Beoordelaars kunnen zijn

Beroeps Praktijk Vorming. De ofﬁciële

praktijkbegeleiders en

benaming van stage. Onderwijs dat

werkbegeleiders in het leerbedrijf,

plaats vindt in de praktijk van het

onafhankelijke beoordelaars van

beroep (dus in een leerbedrijf).

buiten het leerbedrijf of de school en
docenten en begeleiders namens de

bpv-plan

school.

Het leerbedrijf structureert de
beroepspraktijkvorming van de

beroepsvaardigheden

leerling met een BPV-plan en voert de

Beroepsvaardigheden zijn de

BPV volgens dit plan uit. In het plan

vaardigheden die de doktersassistente

zijn ten minste de volgende aspecten

moet aanleren een om een beroep uit

opgenomen: begeleiding, beoordeling,

te kunnen oefenen, bijvoorbeeld het

tijd, ruimte en middelen.

geven van een injectie, maar ook goed
kunnen doorvragen of een dossier
bijhouden. Zie ook Competentie.

stagewijzer doktersassistent

>

bijlage 6

calibris

kerntaak

Kenniscentrum voor leren in de

Een kerntaak vormt een onderdeel

praktijk. Voor de sectoren Zorg, Welzijn

van de beroepsuitoefening en

en Sport (voorheen OVDB). Zie ook

bestaat uit een geheel van met elkaar

www.calibris.nl.

samenhangende werkprocessen
die kenmerkend zijn voor de

coaching

beroepsuitoefening. Kerntaken,

Coaching is een manier om talenten

werkprocessen en competenties

van de leerling aan te boren en te

vormen samen het hart van de

ontwikkelen. Het is vragenderwijs

beroepsbeschrijving.

begeleiden om de prestaties en het
leervermogen van een leerling te

kwalificatiedossier

verbeteren.

Een verzameling kwaliﬁcaties met een
beeld van het beroep, de uitwerking

competentie

en het verantwoordingsdocument,

Competenties zijn het samenhangend

volgens een vaste standaard

geheel van kennis, inzicht, houding

beschreven. De kwaliﬁcatiedossiers

en vaardigheden die een leerling

voor de zorg zijn samengesteld door

nodig heeft om een beroep in de

Calibris.

beroepspraktijk en in de maatschappij
uit te kunnen oefenen.

leerbedrijf
Een (zorg)organisatie waar leerlingen

competentiegericht onderwijs (cgo)

opgeleid worden voor een beroep. Om

Vorm van onderwijs gericht op het

een leerbedrijf te mogen zijn moet de

verwerven van competenties die nodig

organisatie erkend zijn door Calibris.

zijn om een vak uit te oefenen.

Sinds kort kunnen bedrijven en
instellingen in Zorg, Welzijn of Sport

erkenningenregeling

die MBO-studenten willen begeleiden

Regeling waarin de voorwaarden

via het digitale loket MijnCalibris een

staan geformuleerd, welke minimaal

erkenning aanvragen.

in het leerbedrijf gerealiseerd moeten
zijn om te kunnen opleiden.

leerling
We spreken in de Stagewijzer over
leerling. Daarmee bedoelen we ook
deelnemer of student.

stagewijzer doktersassistent

>

bijlage 6

meesterproeve

praktijkopleider

Met de meesterproeve wordt

De aangewezen of aangestelde

vastgesteld of een leerling voldoende

persoon (personen) binnen

competent is. De meesterproeve is

een leerbedrijf, die als taak

het zelfstandig uitvoeren van een

heeft de deelnemer tijdens

praktijkopdracht.

de beroepspraktijkvorming
te begeleiden. Afhankelijk

nieuwe leren

van een aantal factoren zoals

Een onderwijsvorm die zoveel

schaalgrootte, organisatiestructuur

mogelijk aansluit bij de manier

en opleidingsgeschiedenis wordt

waarop kinderen en volwassenen van

deze persoon onder verschillende

nature leren.

benamingen (praktijkopleider,
werkbegeleider, mentor,

pap (persoonlijk activiteitenplan)

stagebegeleider) en op verschillende

Het PAP bevat de concrete uitwerking

niveaus in een leerbedrijf

van het POP, waarbij een leerling de

aangetroffen.

acties (opdrachten) vastlegt die hij of
zij wil uitvoeren (zie ook POP).

reflectiegesprek
Een reﬂectiegesprek is een gesprek

pop (persoonlijk ontwikkelingsplan)

waarbij de leerling en de beoordelaars

Het POP is een hulpmiddel voor

reﬂecteren op het handelen van de

leerlingen om hun opleidingsproces

leerling in de praktijk. Dit gesprek kan

te plannen. In het POP leggen

een aanvulling zijn op een observatie

de leerlingen vast waarom, wat,

van de werkzaamheden van de

hoe, waar, wanneer en met wie ze

leerling.

leeractiviteiten gaan verrichten. Hoe
verder de leerlingen in de opleiding

roc

zijn, hoe zelfstandiger ze het POP

Regionaal Opleidings Centrum.

maken en hoe minder een beroep op

Zie www.roc.nl.

de begeleiders nodig is.
ros
portfolio

ROS staat voor Regionale

Een portfolio is een persoonlijk dossier

Ondersteuningsstructuur. ROS’en

waarin de leerlingen beschrijven

ondersteunen en stimuleren de

wat ze kunnen, waaruit dat blijkt

samenwerking in de eerstelijnszorg.

(bewijzen) en hoe ze zichzelf verder

Zie voor informatie over het ROS-

willen ontwikkelen.

netwerk in Nederland:
www.lvg.org.

stagewijzer doktersassistent

>

bijlage 6

vmbo

zelfbeoordeling

Voortgezet Middelbaar

Een vorm van toetsing binnen

Beroepsonderwijs. Het VMBO

het competentiegericht opleiden.

heeft vier leerwegen waarmee een

Zelfbeoordeling wil zeggen kritische

leerling kan doorstromen naar het

beschouwing van het eigen handelen.

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO):
de basisberoepsgerichte leerweg,

zelfsturing

kaderberoepsgerichte leerweg, de

De mate waarin leerlingen,

gemengde leerweg en de theoretische

onafhankelijk van hun docent of

leerweg.

begeleider, beslissingen nemen over
hoe ze het beroep leren. De stappen

werkbegeleider

in het proces van zelfsturing worden

De directe begeleider van de leerling

gezet op basis van de vragen wat,

op de werkplek. Meestal is de

waarom, hoe en wanneer.

werkbegeleider een directe collega.
Zie ook Praktijkopleider.
werkprocessen
Een afgebakend geheel van
beroepshandelingen binnen een
kerntaak.

stagewijzer doktersassistent

>

bijlage 6

