
INFORMATIEFOLDER VOOR WERKBEGELEIDERS
Oriënterende stage: Wat houdt het beroep van verpleegkundige in? 

WAT

Tijdens  de beroepsoriëntatie loopt de student 
10 weken lang, twee dagen per week mee in de 
praktijk. In deze tijd onderzoekt de student aan 
de hand van een oriëntatiewijzer in de praktijk 
wat werken in de zorg inhoudt. Dit is een brede 
oriëntatie op het beroep. Wie komen ze daarin 
tegen, wat wordt er gedaan in brede zin voor en 
met de patiënten/ cliënten/ zorgvragers? Zo vormt 
de student zich een beeld over wat het werken in 
de zorg inhoudt. Onderwerpen zoals welbevinden, 
positieve gezondheid, technologie komen hierbij 
aan de orde

DOELSTELLINGEN

• De student heeft na afloop van de stage 
inzicht in het beroep gekregen: de dagelijkse 
werkzaamheden, vormen van zorg, werken met 
cliënten/ patiënten/ zorgvragers. 

• De student heeft geleerd welke gedragsregels 
er gelden binnen een zorginstelling.

WIE

Mbo-verpleegkundigen in opleiding: eerstejaars 
studenten mbo-verpleegkunde die zich tijdens deze 
stage oriënteren op het beroep als verpleegkundige.  

PROGRAMMA

Kennismaking

Bewoners / cliënten / zorgvragers

Leernetwerkgesprek

Hygiëne en duurzaamheid

Verdieping in het netwerk

Reflecteren

Medicatie

Leernetwerkgesprek

Verdieping in het netwerk

Mijn toekomst

WEEK 1

WEEK 4

WEEK 9

WEEK 2

WEEK 7

WEEK 5

WEEK 10

WEEK 3

WEEK 8

WEEK 6

Per week werken de studenten aan een thema.
Hierbij maken ze gebruik van een oriëntatiewijzer.
Hier staan de opdrachten in waar ze aan werken
tijdens de stage. Tijdens coachingslessen hebben
ze contact met hun docent en mede-studenten.

THEMA’S ORIËNTATIESTAGE

Op twee momenten (halverwege en aan het 
einde van de stage) plant de docent het (online) 
leernetwerkgesprek in. Hierbij zijn aanwezig: de 
docent, studenten en werkbegeleiders. De student 
noteert de datum en tijd van de gesprekken in de 
oriëntatiewijzer en nodigt de werkbegeleider(s) uit. 
Tijdens het leernetwerkgesprek gaan de studenten 
met elkaar en met de docent en werkbegeleiders 
in gesprek over de leervragen waar zij tijdens hun 
oriënterende stage aan werken.

LEERNETWERKGESPREKKEN

Vragen? 
Neem dan contact op met de volgende 
contactpersonen:
Alfa-college
Karin van der Burg - k.vdburg-vanderveen@alfa-college.nl
Noorderpoort
Elbrich Jorritsma - e.jorritsma@noorderpoort.nl
ROC Menso Alting
Wietske Steendam - w.steendam@rocmensoalting.nl


