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Bachelor Psychologie

Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor bachelorstudenten van de opleiding Psychologie (PSY) aan de
Universiteit Twente die een stage willen opnemen in de keuzeruimte van het derde jaar (zie figuur
1).

B3

Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Bachelor 3 Psychologie
studiejaar 2012/2013

30EC

15EC
Bachelorthese

Keuzeruimte
5EC
Beroepsethiek voor
psychologen
5EC
Geschiedenis
van de psychologie

5EC
Filosofie van de
psychologie

Figuur 1: Studieprogramma B3 studiejaar 2012-2013

In het derde jaar is een keuzeruimte van 30 EC gepland. Deze keuzeruimte geeft je de
gelegenheid je te verbreden of verdiepen in een richting buiten het vaste PSY-studieprogramma.
Doordat er geen andere verplichte vakken opgenomen zijn in het eerste semester van het derde
jaar, kun je dit semester geheel besteden aan de door jou gekozen onderwijsonderdelen. Een van
de mogelijkheden om je keuzeruimte op te vullen is met een praktijk- en/of onderzoeksstage.
Tijdens een stageperiode krijg je de gelegenheid om het praktijkveld waarbinnen psychologen
werkzaam zijn te verkennen en je netwerk te vergroten. De opgedane kennis vanuit de opleiding
PSY neem je mee naar het werkveld om daar praktijkervaring op te doen.

1.1. Onderzoeksstage of praktijkstage
Je kunt ervoor kiezen om een onderzoeksstage of een praktijkstage te doen. Bij een
onderzoeksstage loop je mee met het onderzoek van een docent (AIO, UD, UHD of Hoogleraar)
van de Faculteit GW. De interne begeleider is dan tegelijk de stagebiedende organisatie. Je hebt
in dit geval één begeleider. Kies je ervoor om een praktijkstage te gaan doen dan zul je terecht
komen in een externe organisatie, zoals een gezondheidszorginstelling of een onderwijsinstelling.
Je hebt dan een interne begeleider verbonden aan de UT en een externe begeleider binnen de
stagebiedende organisatie.

1.2. Stage voorkenniseisen
Voor een stage is het belangrijk dat je voldoende inhoudelijke kennis hebt om in de praktijk te
kunnen functioneren. Daarnaast ben je tijdens een stage niet in de gelegenheid om onderwijs te
volgen aan de UT. Daarom is door de opleiding PSY gesteld dat als voorwaarde om op stage te
mogen gaan de B1 en B2 volledig zijn afgerond. Overleg bij twijfel altijd met de stagecoördinator
(tevens studieadviseur) of een stage in de keuzeruimte van jouw studieprogramma past. Wanneer
je niet geheel aan de voorkenniseisen kunt voldoen (je mist maximaal 10 EC aan B2 vakken) dan
PSY/MPS-OSC.2012.288
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kan je in overleg met de stagecoördinator besluiten om een verzoek bij de examencommissie in te
dienen. De examencommissie is bevoegd in uitzonderlijke gevallen, op gemotiveerd verzoek van
de student, op advies van de studieadviseur, een uitzondering te maken Wanneer je denkt
hiervoor in aanmerking te komen, stuur je een schriftelijk verzoek aan de examencommissie, met
daarin duidelijk verwoord:
1) De mate waarin je NIET aan de ingangseisen voldoet;
2) Je redenen om toch op stage te willen gaan op het door jou gewenste moment. Overleg
vooraf met je studieadviseur.
(Zie ook hoofdstuk 8 Toestemming aanvragen bij de examencommissie voor adres)

1.3. Stage-omvang
Een stage binnen de B3 keuzeruimte kan in een omvang van minimaal 5 EC tot maximaal 20 EC
opgenomen worden in je studieprogramma. De duur van de stage wordt bepaald op basis van de
EC-omvang: de studiebelasting voor 1 EC bedraagt 28 uur. Een stage van bijvoorbeeld 10 EC
beslaat daarmee 7 werkweken van 40 uur. Zie tabel 1 voor een overzicht van de omvang en duur
van een stage.
Tabel 1: Overzicht omvang en duur stage
Omvang Stage

Duur van de stage

5 EC

140 uur / 4 weken full-time

10 EC

280 uur / 7 weken full-time

15 EC

420 uur / 10 weken full-time

20 EC

560 uur / 14 weken full-time

De duur van de stages is in uren of full-time (40-urige) werkweken. In overleg met de
stagebiedende organisatie en de stagecoördinator is het mogelijk om een stage in deeltijd uit te
voeren. Denk hierbij aan 3 of 4 dagen per week dat je op het stagebedrijf aanwezig bent. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn als je naast je stage keuzevakken wilt gaan volgen. Een tijdsbesteding
van minder dan 3 dagen zal niet worden goedgekeurd, omdat de continuïteit van de stage in het
geding komt.
De 5 EC variant is bedoeld voor studenten die hebben gekozen voor een buitenlandse minor
(International Management of As the World turns). Dit zijn minoren met een omvang van 25 EC,
waarvan er 15 EC zijn bestemd voor een stage. Omdat sommige studenten de periode van verblijf
in het buitenland te kort vinden, bestaat de mogelijkheid om de stage uit te breiden met 5 EC. De
voorwaarde die hier aan wordt gesteld is dat de student opdrachten en werkzaamheden verricht
die behoren tot de gekozen minor. Voor dit gedeelte van de stage dient gebruik te worden
gemaakt van wetenschappelijke en relevante vakliteratuur.
De 10, 15 en 20 EC variant zijn bedoeld voor studenten die een praktijk- of onderzoekstage willen
doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je B3-keuzeruimte in te vullen met een UT minor
van 20 EC en de resterende 10 EC te gebruiken voor een stage. Of je kunt kiezen om je
keuzeruimte op te vullen met een 20 EC stage en 10 EC aan keuzevakken.
Minimaal 50 -80% (afhankelijk van het type stage) van de stageperiode dient te worden ingevuld
met een relevante psychologische hoofdtaak. Dat wil zeggen werkzaamheden die door een
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psycholoog in het werkveld uitgevoerd worden. Voor het uitoefenen van deze taak en het
verantwoorden van beslissingen dient de student wetenschappelijke en relevante vakliteratuur te
gebruiken. Het bepalen van de omvang van je stage doe je in samenspraak met je begeleiders en
de stagecoördinator Sarah Bosch (sarah.bosch@utwente.nl).
In enkele gevallen worden er afwijkende EC’s toegekend. Op voorhand gebeurt dat alleen in
overleg met de stagecoördinator. Een reden hiervoor kan zijn dat achteraf blijkt dat studenten niet
de volledige periode hebben stage gelopen. De stagecoördinator kan in dat geval besluiten dat er
minder EC worden toegekend dan op voorhand is afgesproken.
Bij zeer hoge uitzondering kan voor de onderzoeksstage een variant worden toegekend van 25 of
30 EC. Het is niet mogelijk om een praktijkstage met een omvang van 25 of 30EC te doen. Als je
hiervoor in aanmerking wilt komen moet je een officieel verzoek indienen bij de examencommissie
(zie hoofdstuk 7).

1.4. Stage organisatie en werkzaamheden
De PSY bachelor-stage heeft een oriënterend karakter en geeft je de mogelijkheid om kennis te
maken met het werkveld van psychologen. Het psychologiewerkveld is erg breed, waardoor er
veel organisaties zijn die in aanmerking kunnen komen voor een stage. Belangrijk bij het zoeken
naar een organisatie is dat er activiteiten plaatsvinden die passen binnen de aandachtsgebieden
van de opleiding zoals neergelegd in de eindtermen. Zie voor de eindtermen de studiegids
Psychologie.
Voorafgaand aan de start van de stage dien je samen met de stagebiedende organisatie en de
stagecoördinator een duidelijke en concrete ‘stageopdracht’ te hebben geformuleerd. De
stageopdracht beschrijft de hoofdtaak tijdens de stage die minimaal 50-80% van je tijd in beslag
zal nemen en neventaken en/of werkzaamheden die door de stagebiedende organisatie van je
verwacht worden. De hoofdtaak dient een project of een opdracht te zijn die normaliter door een
psycholoog in het werkveld uitgevoerd kan worden en waar de stagebiedende organisatie belang
bij heeft. Verdieping door middel van de toepassing van wetenschappelijke literatuur is mogelijk.
Van de stagebiedende organisatie wordt verwacht dat je als stagiair tijdens jouw stage tijd krijgt
om aan deze opdracht te werken en daarover een rapportage opstelt. Binnen de stageopdracht
en de rapportage daarover laat je zien dat je de opgedane kennis uit de bachelorvakken die je
hebt gehad hebt kunnen toepassen.

1.5. Leerdoelen
Ter voorbereiding van een PSY-stage zal je als student leerdoelen moeten formuleren met
betrekking tot de verwachtingen die je hebt ten aanzien van een stage. Leerdoelen waarop je na
afloop van de stage, in jouw stageverslag, zult gaan reflecteren om te beoordelen in hoeverre je
vindt dat je tegemoet bent gekomen aan het behalen van de door jou gestelde leerdoelen.
Vergelijkbaar heeft de opleiding PSY leerdoelen geformuleerd om de verwachtingen ten aanzien
van de PSY-stages vast te leggen. Dit om achteraf te kunnen beoordelen in hoeverre een student,
die een PSY-stage heeft gedaan, tegemoet komt aan deze verwachtingen en om aansluitend een
heldere beoordeling te kunnen geven. De leerdoelen die de opleiding PSY heeft gesteld aan de
PSY-stages vallen uiteen in vier categorieën.
1. Leerdoelen ten aanzien van verwachtingen voorafgaand aan de stage;
Voorafgaand aan de stage dien je jouw verwachtingen te concretiseren in een voorbereidend
verslag, dat je inlevert bij de stagecoördinator. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 2 van
deze handleiding.
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2. Leerdoelen ten aanzien van de planning en het proces van de stage;
In het voorbereidingsverslag wordt ook ingegaan op de planning van de stage, de
contactmomenten met de stagecoördinator en de interne en/of externe begeleider(s) en de
inlevermomenten van de verslaglegging. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor deze
planning en het proces daaromheen. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 2 van deze
handleiding.

3. Leerdoelen ten aanzien van de praktijkervaringen tijdens de stage;
Tijdens de stage zal je kennismaken met de werkwijze en het functioneren van een organisatie.
Daarbinnen heb je als stagiair in het kader van een PSY-stage een bepaalde plek of functie.
Vanuit die positie vervul je bepaalde stagetaken en is het belangrijk dat je als stagiair aan kunt
geven hoe dat is verlopen en wat je eruit hebt gehaald of geleerd. Meer informatie over de
leerdoelen ten aanzien van de praktijkervaringen tijdens de stage vind je in hoofdstuk 3 van deze
handleiding.
4. Leerdoelen ten aanzien van de uitgevoerde stage-opdracht
Tijdens de stage voer je tevens een PSY-gerelateerde stage-opdracht uit. Deze opdracht draagt
bij aan de academische borging van de stage en zal tevens betrekking hebben op de
(vak)inhoudelijke leerdoelen die door de student zijn opgesteld. Een uitgebreide beschrijving van
de leerdoelen ten aanzien van de uitgevoerde stage-opdracht vind je in hoofdstuk 3 van deze
handleiding.
Naast de door de opleiding geformuleerde leerdoelen, dien je voorafgaand aan je stage in het
voorbereidend verslag een aantal leerdoelen te formuleren, waarin aangegeven wordt wat je na
afloop van je stage zou moeten kennen of kunnen. Je dient leerdoelen te formuleren vanuit een
persoonlijk, academisch en (vak)inhoudelijk perspectief. Na afloop van je stage word je
beoordeeld op deze leerdoelen en jouw reflectie hierop.
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2. Voorbereidend verslag
Het organiseren van een PSY-stage vergt een zeker voorbereiding. Zo is het belangrijk dat je

goed nadenkt over de organisatie, jouw stageplek en de werkzaamheden die je uit gaat voeren
binnen deze organisatie. Bij de voorbereiding hoort ook dat je als student goed nagaat wat jouw
motieven zijn om een stage te gaan doen en wat je daar voor jezelf uit wilt halen. Deze aspecten
zijn door de opleiding uiteengezet in het volgende leerdoel:
Ad 1) Leerdoelen t.a.v. verwachtingen voorafgaand aan de stage
L1 De student is voor aanvang van de stage in staat om zijn of haar verwachtingen ten aanzien
van de stage te concretiseren door, in het voorbereidingsverslag, inzicht te geven in:
a) zijn of haar motieven om een PSY-stage te gaan doen;
b) een beschrijving van de stagebiedende organisatie,
c) een beschrijving van de plek en/of functie van de stage binnen de organisatie
d) een beschrijving van de verwachte stagetaken binnen de organisatie
e) de door hem of haar opgestelde en beargumenteerde persoonlijke, academische
en (vak)inhoudelijke leerdoelen
f) de uit te voeren PSY-gerelateerde stageopdracht
g) de planning ten aanzien van de contact- en inlevermomenten
In het voorbereidingsverslag wordt ook ingegaan op de planning van de stage,
de contactmomenten met de stagecoördinator en de interne en/of externe begeleider(s) en de
inlevermomenten van de verslaglegging. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor deze
planning en het proces daaromheen. De planning en het proces van de stage zijn door de
opleiding uiteengezet in het volgende leerdoel:
Ad 2) Leerdoelen t.a.v. de planning en het proces van de stage

L2

De student is in staat om, op basis van de contacten met de stagecoördinator en de
beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van voldoende discipline en
punctualiteit ten aanzien van de planning, de contactmomenten en het voortgangsproces
met betrekking tot de stageactiviteiten en stageverslaglegging.

In een voorbereidend verslag laat je zien dat je over deze aspecten hebt nagedacht, zodat je
goed voorbereid begint aan jouw stage. Het voorbereidend verslag lever je in bij de
stagecoördinator, Sarah Bosch (sarah.bosch@utwente.nl).

2.1. Stage-organisatie
Voor zowel een onderzoeks- als een praktijkstage dien je zelf tijdig op zoek te gaan naar een
geschikte stageplaats. De stagecoördinator, docenten en/of medestudenten kunnen hiervoor als
informatiebron dienen. Ook ouders, overige familie, vrienden en kennissen kunnen als
informatiebron van nut zijn. Het nauwkeurig volgen van de advertentiepagina's van de landelijke
dagbladen, Intermediair en de vakbladen kan tot goede suggesties voor een stageplaats leiden.
Personeelsadvertenties geven je informatie over de organisatie, de adressen en contactpersonen.
Vooral grote ondernemingen leggen op hun website de precieze procedure uit voor het verkrijgen
van een stageplaats. Tot slot zijn er talloze sites voor stagezoekenden. Enkele voorbeelden zijn
http://www.stageplaza.nl en www.stagemotor.nl.
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Indien je een stageplaats en begeleiders hebt gevonden is het van belang dat je hen op de
Stagehandleiding voor begeleiders wijst zodat duidelijk is wat er van hen wordt verwacht opdat de
stage voorspoedig zal verlopen. De Stagehandleiding voor begeleiders vind je op
www.utwente.nl/stageweb.

2.1.1

Onderzoeksstage

Bij een onderzoeksstage loop je mee met het onderzoek van een docent (AIO, UD, UHD of
Hoogleraar) van de Faculteit GW of een externe onderzoeksinstantie. De interne begeleider wordt
in dat geval zowel gezien als de stagebiedende organisatie, als de interne stagebegeleider en zal
ook het stage- en reflectieverslag beoordelen. Vraag de stagecoördinator naar mogelijke
bestaande onderzoeksopdrachten en kijk binnen je eigen netwerk van docenten of er
mogelijkheden zijn.
De onderzoeksstage is bedoeld om kennis te maken met het uitvoeren van onderzoek en alle
praktische zaken die hierbij horen. Het is niet de bedoeling dat de onderzoekstage een afgeleide
of voorloper is van de bacheloropdracht. Tijdens de stage zal je gaan meedraaien in een lopend
onderzoek van de docent. Dat betekent dat je niet de gehele empirische cyclus hoeft te doorlopen
(zoals bij de bachelorthese), maar je ook kunt richten op een deel hiervan.
De opleiding heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan minimaal voldaan zal moeten zijn, wil
er van een geschikte stageplaats sprake zijn. Deze criteria zijn:
 De stageplaats moet binnen de faculteit GW van de UT of een externe onderzoeksinstantie
ondergebracht zijn
 Er moet sprake zijn van een periode van in ieder geval 7 weken op dezelfde werkplek
(afhankelijk van de omvang van de stage)
 De stagiair moet in de gelegenheid worden gesteld om de opdracht(en) binnen de
stageperiode uit te voeren en het stageverslag binnen de stageperiode te schrijven
 Er dienen duidelijke schriftelijke afspraken te worden gemaakt tussen begeleider en stagiair
over wederzijdse rechten en plichten (stageovereenkomst)
 Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen organisatie en de stagiair over aspecten als:
tijdelijke werkplek, werktijden, faciliteiten en voorzieningen die de organisatie biedt, regels en
procedures waaraan de stagiair zich dient te houden, overlegmomenten en –vormen e.a.
 De stageplaats moet de stagiair in de gelegenheid stellen om zich ook buiten de directe werkeenheid een beeld te vormen van de organisatie, in het kader van oriëntatie op het latere
beroepenveld

2.1.2

Praktijkstage

Tijdens een praktijkstage word je in staat gesteld om ervaring op te doen met de werkzaamheden
van de psycholoog in een bedrijf of instelling. De psycholoog bij wie je meeloopt wordt gezien als
de externe begeleider. Naast het opdoen van praktijkervaring is het van belang dat je je in de
praktijkomgeving op een ‘wetenschappelijke wijze’ op kan stellen. Dit houdt in dat je niet enkel
participeert in de werkzaamheden van een organisatie, maar ook een deel van je tijd benut om
verdieping te zoeken middels het gebruik van wetenschappelijke en relevante vakliteratuur. Naast
de externe begeleider, zal een docent van de faculteit GW als interne begeleider worden
aangesteld en zal het stageverslag beoordelen.
Het is raadzaam om minimaal 6 maanden van te voren te beginnen met het zoeken naar een
stagebiedende organisatie. Voor een buitenlandse of internationale stageplaats is het raadzaam
om al een jaar van tevoren contact op te nemen met de stagecoördinator en de betreffende
organisatie. Internationale organisaties hanteren vaak een vastomlijnde procedure bij de verdeling
PSY/MPS-OSC.2012.288
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van stageplaatsen. Dergelijke stages worden wel bekend gemaakt via stagebanken en databases
in Nederland en in het buitenland.
De opleiding heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan minimaal voldaan zal moeten zijn, wil
er van een geschikte stageplaats sprake zijn. Deze criteria zijn:
 Binnen de stagebiedende organisatie vinden activiteiten plaats die passen binnen de
aandachtsgebieden van de opleiding zoals neergelegd in de eindtermen;
 Er moet sprake zijn van een periode van in ieder geval 7 weken op dezelfde werkplek
(afhankelijk van de omvang van de stage);
 De stagiair moet de mogelijkheid geboden worden om tijdens de stage voor overleg met de
interne begeleider terug te keren naar de UT;
 De stagiair moet in de gelegenheid worden gesteld om de opdracht(en) binnen de
stageperiode uit te voeren en het stageverslag binnen de stageperiode te schrijven;
 Er dienen duidelijke schriftelijke afspraken te worden gemaakt tussen organisatie en stagiair
over wederzijdse rechten en plichten (stageovereenkomst);
 Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen organisatie en de stagiair over aspecten als:
tijdelijke werkplek, werktijden, faciliteiten en voorzieningen die de organisatie biedt, regels en
procedures waaraan de stagiair zich dient te houden, overlegmomenten en –vormen e.a.;
 De organisatie moet bereid zijn tijd te steken in de begeleiding van de stagiair en er moet
aldaar een externe begeleider voorhanden zijn die tevens als aanspreekpunt voor de interne
begeleider fungeert;
 De stageplaats moet de stagiair in de gelegenheid stellen om zich ook buiten de directe werkeenheid een beeld te vormen van de organisatie, in het kader van oriëntatie op het latere
beroepenveld.
 Een klinische stage, waarbij je werkzaamheden verricht als het voeren van
(behandel)gesprekken met cliënten en het stellen van diagnoses, wordt niet toegestaan als
Bachelorstage. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 2.2.

2.2. Stage werkzaamheden
De PSY bachelor-stage heeft een oriënterend karakter en geeft je de mogelijkheid om kennis te
maken met het werkveld van psychologen. Dat betekent dat je voor een belangrijk deel meekijkt
en meewerkt in een organisatie of afdeling van een (grotere) organisatie waar psychologen
werkzaam zijn. De aard van de werkzaamheden/stage moet een verlengde zijn van je
bachelorprogramma Psychologie en moeten daarom passen binnen de aandachtsgebieden van
de opleiding zoals neergelegd in de eindtermen. Zie voor de eindtermen de studiegids
Psychologie.
De inhoud van de stage wordt verder vormgegeven door een PSY-gerelateerde stageopdracht.
De stageopdracht dient een project of een opdracht te zijn die normaliter door een psycholoog in
het werkveld uitgevoerd kan worden, een duidelijke relatie met de bachelor PSY heeft en een
meerwaarde is voor de stagebiedende organisatie. Verdieping door middel van de toepassing van
wetenschappelijke literatuur is mogelijk.
Voorafgaand aan de start van de stage dien je samen met de stagebiedende organisatie, de
stagecoördinator en eventueel je interne begeleider een duidelijke en concrete opdracht te
hebben geformuleerd. De stageopdracht beschrijft de hoofdtaak tijdens de stage die minimaal 5080% van je tijd in beslag zal nemen. Binnen de opdracht en de rapportage daarover laat je zien
dat je de kennis uit de vakken die je hebt gehad kunt toepassen. Daarnaast formuleer je
voorafgaand aan de start van je stage in het voorbereidende verslag de neventaken en/of
werkzaamheden die door de stagebiedende organisatie van je verwacht worden. Van de
stagebiedende organisatie wordt verwacht dat je als stagiair tijdens jouw stage tijd krijgt om aan
deze opdracht te werken en daarover een rapportage opstelt. Het is belangrijk om tijdens de
stage een goede balans te vinden tussen het werken aan de (praktische) stagetaken en het
PSY/MPS-OSC.2012.288
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werken aan de (afgebakende) stageopdracht. Betrek daarom zowel je interne als je externe
stagebegeleider bij de voortgang van je opdracht. Voor meer informatie over het voorbereidende
verslag zie paragraaf 2.4.
In de uiteindelijke verslaglegging rondom de stage zal je uitvoerig reflecteren over de door jouw
uitgevoerde werkzaamheden en de opgedane kennis en vaardigheden. Daarom is het belangrijk
om hier van te voren bij stil te staan, door duidelijke leerdoelen te formuleren. Meer informatie
hierover vind je in paragraaf 2.3 – leerdoelen.
Niveau van de stageopdracht
De hoofdtaak dient qua niveau in overeenstemming te zijn met de te verwachten kennis en
vaardigheden waarover de student in de betreffende fase van de opleiding beschikt. Dit betekent
dat de werkzaamheden die je uitvoert op WO-niveau moeten zijn. Ook betekent dit dat je nog
geen werkzaamheden mag doen waarvoor je niet voldoende kennis en vaardigheden hebt
opgedaan tijdens de eerste twee jaren van de bachelorfase. Een klinische stage, waarbij je
werkzaamheden verricht als het voeren van (behandel)gesprekken met cliënten en het stellen van
diagnoses, wordt daarom niet toegestaan als Bachelorstage. Neem bij twijfel altijd contact op met
de stagecoördinator.

2.2.1

Criteria werkzaamheden Onderzoeksstage

De stageopdracht bestaat uit een hoofdtaak (minimaal 80% van de tijd) en neventaken of
werkzaamheden. De volgende criteria gelden:
 Er is sprake van een duidelijke hoofdtaak die onderzoek gerelateerd is (minimaal 80% van de
tijd), zodat verdieping mogelijk is (in deze handleiding verwijst het woord “stageopdracht” naar
deze hoofdtaak- of opdracht);
 Voor het uitoefenen van deze hoofdtaak en het verantwoorden van beslissingen wordt
wetenschappelijke en relevante vakliteratuur gebruikt
 De stageopdracht moet voor aanvang van de stage helder en concreet zijn;
 De hoofdtaak dient qua niveau in overeenstemming te zijn met de te verwachten kennis en
vaardigheden waarover de student in de betreffende fase van de opleiding beschikt. De
werkzaamheden die je uitvoert moeten dus op WO-niveau zijn;
 Bij de hoofdtaak gaat het om een passende taak voor een psychologie student. Bij
aanvullende werkzaamheden kan het gaan om allerhande ‘klussen’ voor de organisatie,
waarbij ervoor gewaakt wordt dat er voldoende tijd overblijft voor het vervullen van de
hoofdtaak en het schrijven van het verslag;
 De stagewerkzaamheden die worden verricht dienen functioneel te zijn voor de organisatie
 Je dient zelfstandig je eigen taken te kunnen uitvoeren;
 Het logboek dient zorgvuldig te worden bijgehouden.

2.2.2

Criteria werkzaamheden Praktijkstage

De stageopdracht bestaat uit een hoofdtaak (minimaal 50% van de tijd) en neventaken of
werkzaamheden. De volgende criteria gelden:
 Er is sprake van een duidelijke hoofdtaak (minimaal 50% van de tijd), waarbij verdieping door
middel van toepassing van wetenschappelijke literatuur mogelijk is (in deze handleiding
verwijst het woord “stageopdracht” naar deze hoofdtaak- of opdracht). Een hoofdtaak wil
zeggen werkzaamheden die door een psycholoog in het werkveld uitgevoerd worden;
 De stageopdracht moet voor aanvang van de stage helder en concreet zijn;
De hoofdtaak dient qua niveau in overeenstemming te zijn met de te verwachten kennis en
vaardigheden waarover de student in de betreffende fase van de opleiding beschikt. De
werkzaamheden die je uitvoert moeten dus op WO-niveau zijn; Een stage gericht op het
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diagnosticeren, begeleiden en behandelen van cliënten is niet toegestaan. In de B3 fase
hebben studenten onvoldoende voorkennis om dergelijke werkzaamheden uit te voeren.
Studenten die zich verder willen ontwikkelen op dit gebied hebben de mogelijkheid hiertoe
binnen de stage in de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering.
Bij de hoofdtaak gaat het om een passende taak voor een psychologie student. Bij
aanvullende werkzaamheden kan het gaan om allerhande ‘klussen’ voor de organisatie,
waarbij ervoor gewaakt wordt dat er voldoende tijd overblijft voor het vervullen van de
hoofdtaak en het schrijven van het verslag;
De stagewerkzaamheden die worden verricht dienen functioneel te zijn voor de organisatie;
Je moet zelfstandig je eigen taken kunnen uitvoeren;
Het logboek dient zorgvuldig te worden bijgehouden.
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3. Stagerapport en reflectieverslag
Tijdens de stage zal je kennismaken met de werkwijze en het functioneren van een organisatie.
Daarbinnen heb je als stagiair in het kader van een PSY-stage een bepaalde plek of functie.
Vanuit die positie vervul je bepaalde stagetaken en is het belangrijk dat je als stagiair aan kunt
geven hoe dat is verlopen en wat je eruit hebt gehaald of geleerd. De volgende leerdoelen worden
hierbij gesteld:
Ad 3) Leerdoelen t.a.v. de praktijkervaringen tijdens de stage

L3

De student is in staat om, op basis van het stageverslag en de beoordeling van de
stagebiedende organisatie, blijk te geven van de diversiteit en rijkheid van de door hem of
haar opgedane praktische kennis en ervaringen gedurende de stageperiode, conform
bijbehorende EC-omvang.

L4

De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking
van L3, met voldoende diepgang te reflecteren op de door hem of haar opgestelde en
beargumenteerde persoonlijke, academische en (vak)inhoudelijke leerdoelen.

L5

De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking
van L3 en L4, met voldoende diepgang conclusies te trekken over zijn of haar stage en
ten aanzien van de toepasbaarheid van de door hem of haar opgedane kennis vanuit de
bacheloropleiding PSY binnen de stage.

L6

De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking
van L3, L4 en L5, met voldoende diepgang relevante discussiepunten te presenteren ten
aanzien van zijn of haar stage en toekomstige (studie)loopbaankeuzes.

Ad 4) Leerdoelen t.a.v. de uitgevoerde stageopdracht
Tijdens de stage voer je tevens een PSY-gerelateerde stage-opdracht uit. Deze opdracht draagt
bij aan de academische borging van de stage en zal tevens betrekking hebben op de
(vak)inhoudelijke leerdoelen die door de student zijn opgesteld. Ten aanzien van de
stageopdracht zal de beoordeling betrekking hebben op onderstaande leerdoelen:
L7

De student is in staat om, gedurende de stageperiode, op basis van het opdrachtverslag,
en overleg met de stagebiedende organisatie, blijk te geven van een gestructureerde en
systematische aanpak en werkwijze met betrekking tot zijn of haar stageopdracht,
conform bijbehorende EC-omvang.

L8

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag, blijk te geven van voldoende,
relevante vakinhoudelijke en theoretische diepgang ten aanzien van de uitgevoerde
stageopdracht.

L9

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en beoordeling van de
stagebiedende organisatie, blijk te geven van voldoende praktische relevantie van de
uitgevoerde stageopdracht voor de stagebiedende organisatie.

L10

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en de beoordeling van de
stagebiedende organisatie, blijk te geven van voldoende vaardigheden om een
gestructureerde en goed verzorgde verslaglegging, volgens academische
verslagconventies, te produceren.
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3.1. Stageverslag (L2 t/m L5)
Het stagerapport is feitelijk de persoonlijke verslaglegging van de stage van jou als stagiair binnen
de organisatie. Omdat zowel voldaan moet worden aan de wensen van de organisatie, de
student, de opleiding en bovendien rekening gehouden moet worden met het instapmoment
(voorkennis), kan een stage-opdracht vele gedaantes aannemen. Belangrijk voor de opleiding is
dat duidelijk wordt welke werkzaamheden je verricht hebt en hoe je hierbij je kennis en
vaardigheden gebruikt hebt.
Een verplicht onderdeel van de stage vormt het gebruik van wetenschappelijke literatuur. Geef
aan welke wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur je hebt gebruikt om op deze wijze de door
jou gemaakte keuzes/ handelingen en beslissingen op een goede manier te onderbouwen.
In het stagerapport maak je een onderscheid naar hoofdactiviteit op basis van de hoofdtaak
(geldend voor minimaal 80% (onderzoeksstage) of 50% (praktijkstage) van je stagetijd) en
nevenactiviteiten. De nevenactiviteiten zou je ook kunnen benoemen als “klussen doen” en
oriënterende activiteiten. Waar dit relevant is, refereer je aan gebruikte literatuur en methoden.
Het stageverslag bestaat uit een verslag (zie voor conventies Jansen, C., Steehouder, M. en
Gijsen, M., 2006. Professioneel communiceren, maar houd rekening met de huisstijl van de
organisatie), aangevuld met de formulieren en de producten waar je aan meegewerkt hebt. Het
stageverslag bevat daarmee, gekoppeld aan de beoordeling van de opleidingsleerdoelen (L2 t/m
L6), in ieder geval de volgende onderdelen:
- Voorblad
o Titel stageverslag
o Naam, studentnummer, opleiding
o Datum
o Stageduur + stage-omvang in EC
o Stage-organisatie
o Naam interne + (eventuele) externe begeleider
- Samenvatting: korte beschrijving van je stagetaken, werkzaamheden en stage-opdracht
en de resultaten daarvan. Vanuit de opleiding willen we de samenvattingen of een
selectie daaruit op het web plaatsen, ter voorbeeld voor medestudenten en ter informatie
voor geïnteresseerden. De samenvatting mag voor plaatsing op het web niet meer dan
een half A4 beslaan.
- Inleiding (zie ook voorbereidend verslag)
o Motivatie m.b.t. de stage
o Beschrijving van de stage-organisatie
o Beschrijving van jouw stageplek en stagetaken
- Beschrijving stage-ervaringen op basis van de stagetaken
o Bijv. per week of per hoofd- en nevenactiviteit
o Bijhouden van een logboek (neem het logboek op in de bijlagen)
- Reflectie op de stage en de door jou gestelde stageleerdoelen
o Persoonlijke leerdoelen
o Academische leerdoelen
o (Vak)inhoudelijke leerdoelen
- Conclusies ten aanzien van de stage
o Relatie stage-ervaringen met de opleiding PSY en het toekomstig werkveld
o Algemeen eindoordeel over de stageperiode
- Discussie naar aanleiding van de stage
o Wat neem je mee naar de toekomst?
o Wat ga of wil je eventueel anders gaan doen?
- Bijlagen:
o (Bij praktijkstage) Beoordeling externe begeleider van de stage-organisatie
o Producten: de door jou gemaakte producten in de vorm van bijvoorbeeld
ontworpen middelen, plannen en/of onderzoeksrapporten. Multimedia producten
kunnen op cd of via je portfolio zichtbaar gemaakt worden. Geef steeds duidelijk
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aan wat de betekenis en functie van de producten is, zodat je interne begeleider
de producten kan beoordelen en in relatie kan brengen met je stage.
Logboek met een overzicht van je planning en de contactmomenten de
interne/externe begeleider en de stagecoördinator (L2).

De omvang van een stageverslag kan verschillen, afhankelijk van de inhoud en eventueel
opgenomen fotomateriaal, en het gaat er daarnaast ook om dat je in een beperkte verslaglegging
voldoende informatie kunt geven. Om evenwel een vuistregel te stellen moet het mogelijk zijn om
bovengenoemde punten voor een 5 of 10 EC stage (= 4 tot 7 weken) te beschrijven in ongeveer
10 tot 15 pagina’s en een 15 of 20 EC stage (= 10 tot 14 weken) in ongeveer 20 tot 25 pagina’s
(exclusief voorblad, inhoudsopgave, bijlagen).
Vertrouwelijkheid
Indien de stagebiedende organisatie opmerkingen heeft die betrekking hebben op de
vertrouwelijkheid van je totale verslag, dan meld je die op de omslag van het verslag in een kader.
Zijn er opmerkingen met betrekking tot bepaalde onderdelen van het verslag, dan handel je naar
bevind van zaken. Vertrouwelijkheid betekent dat je verslag alleen in te zien is door interne
begeleiders en eventueel leden van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie onderzoekt
kwaliteit van opleidingen. De visitatiecommissie heeft het recht tentamenvragen,
bachelorwerkstukken, stageverslagen, masterscripties, etc. op te vragen. Op grond van gemaakte
afspraken is de UT verplicht inzage te geven in de betreffende gegevens.

3.2. Stage-opdracht
Het opdrachtverslag beschrijft de uitgevoerde stage-opdracht voor de stagebiedende organisatie.
Omdat zowel voldaan moet worden aan de wensen van de organisatie, de student, de opleiding
en bovendien rekening gehouden moet worden met het instapmoment (voorkennis), kan een
stage-opdracht vele gedaantes aannemen. Zo kan het zijn dat je een adviesverslag schrijft met
betrekking tot een (psychologisch) vraagstuk vanuit de organisatie. Of je kunt een beleidsplan
schrijven waarbij je je richt op bestaande interventies of nieuwe interventies ontwikkeld. Het is
daarom belangrijk dat je de vorm van het opdrachtverslag aanpast aan de doelgroep en het type
opdracht.
Uit het opdrachtverslag moet blijken dat je tegemoet komt aan de opleidingsleerdoelen L7 t/m 10.
Dat betekent dat je in ieder geval aandacht zult moeten besteden aan de volgende punten
-

-

-

-

Een gedegen opzet (probleembeschrijving en wijze van aanpak) van het opdrachtverslag
met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de opdracht, waarin je blijk geeft van een
gestructureerde en systematische werkwijze ten aanzien van de opdracht
Een psychologiewetenschappelijke inbedding van de stage-opdracht, waarin je laat zien
dat bestaande (psychologiewetenschappelijke) literatuur en/of onderzoek een bijdrage
kan leveren aan de aanpak van een praktijk-gerelateerd psychologisch vraagstuk of het
ontwerp van een praktische psychologische interventie.
Praktisch relevante en hanteerbare aanbevelingen voor de stagebiedende organisatie die
logisch volgen uit de systematische ontwerp- en of processtappen binnen de uitgevoerde
opdracht.
Een gedegen en gestructureerde verslaglegging, waarin aandacht is besteed aan de
academische verslagconventies behorend bij het schrijfgenre alsmede aan een verzorgd
lay-out en correct (zakelijk) taalgebruik.
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4. Beoordeling
Aan de hand van de opleidingsleerdoelen en de beoordelingsproducten beschreven in hoofdstuk
3 ziet de toetsing van de PSY-stages er als volgt uit:
Tabel 2: Toetsmatrijs van beoordelingsproducten / opleidingsleerdoelen
Opleidingsleerdoelen
Beoordelingsproduct

L1

Voorbereidingsverslag

X

Stageverslag

L2

L3

L4

L5

L6

L8

L9

L10
X

X

X

X

Opdrachtverslag

X

X
X

Beoordeling stagebedrijf

L7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Naarmate de (EC) omvang van de PSY-stage groter wordt zal de stage-opdracht en
verslaglegging daarvan zwaarder meewegen in de beoordeling ten opzichte van het stageverslag.
Het uitgangspunt daarbij is dat, naarmate een stage meer omvang heeft en dus langer duurt, dat
minder effect zal hebben op de leereffecten met betrekking tot de stage-activiteiten. Aan de
andere kant is er meer tijd beschikbaar om te werken aan een PSY-gerelateerde opdracht. De
beoordeling van de stagebiedende organisatie wordt, op basis van de gestelde
opleidingsleerdoelen, integraal meegenomen bij de beoordeling van het stageverslag, het
opdrachtverslag en het gedeelte betreffende de beoordeling van de planning en het proces.

Tabel 3: Overzicht omvang stages en weging van de beoordelingsproducten
Omvang Stage

Planning/proces

Voorbereiding

Stageverslag

Opdrachtverslag

Eindcijfer

5 EC

10 %

10 %

50 %

30 %

100 %

10 EC

10 %

10 %

40 %

40 %

100 %

15 EC

10 %

10 %

35 %

45 %

100 %

20 EC

10 %

10 %

30 %

50 %

100 %

Bij een onvoldoende zijn er de volgende mogelijkheden:
- De student neemt de stage niet op als vak in zijn/haar curriculum (stage telt niet mee, bijv. 10
EC vervallen);
- De student overlegt met de interne begeleider of een aanvulling tot de mogelijkheden behoort.
In dat geval kan hooguit een 6 als totaalbeoordeling worden verkregen.
Zie de bijlagen voor het beoordelingsformulier van het voorbereidend verslag, het stageen opdrachtverslag en de stagebiedende organisatie.
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5. Praktische zaken
5.1. Formele regelingen en faciliteiten
Je krijgt bij de voorbereiding van je stage met diverse formele regelingen te maken. Iedere
organisatie volgt hierin veelal een eigen beleidslijn, waardoor het niet mogelijk is op alle verschillende regelingen in te gaan. Naar de formele regelingen dien je zelf op je stageplaats te
informeren. Over een aantal algemene punten is wel wat meer te vertellen:
Stageovereenkomst
Bij de stage zijn drie partijen betrokken: jijzelf als stagiair, de opleiding en de stagebiedende
organisatie. Belangrijk is dat er tussen deze partijen overeenstemming bestaat over
verantwoordelijkheden, rechten en plichten. De verantwoordelijkheden, rechten en plichten
kunnen worden vastgelegd aan de hand van stageformulier 2: Stageovereenkomst. In hoeverre er
met de organisatie een aanvullende arbeidsovereenkomst wordt afgesloten is afhankelijk van de
organisatie. In sommige gevallen dien je een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin
je verklaart dat je geen informatie over de organisatie naar buiten zult brengen. Die
geheimhoudingsverklaring kan echter niet zo ver gaan dat een stageverslag niet ter beschikking
komt van de opleiding. Wel kunnen er restricties gelden wat betreft de mate waarin het verslag
toegankelijk is voor anderen.
Stagevergoeding
Met betrekking tot de stagevergoeding komen de eventuele extra kosten die voortvloeien uit de
stage niet ten laste van de opleiding. Daarnaast is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk
voorkomen moet worden dat eventuele extra kosten ten laste van de stagiair komen. Extra kosten
zijn die kosten die gemaakt worden boven de normale studiekosten die gelden voor je studie en
verblijf aan de UT. Bij een aantal organisaties, vooral die in de gezondheidszorg en in sommige
derde wereldlanden, zijn inentingen verplicht. De kosten daarvoor moet je zelf dragen. Soms is er
geld te besparen door inentingen in december en januari te laten plaats vinden zodat je voor je
verzekeraar in twee tijdsvakken kan declareren.
Als student dien je zelf in het contact met de stagebiedende organisatie afspraken te maken over
vergoedingen. De stagecoördinator kan zowel de student als het bedrijf adviseren over de grootte
van de vergoeding.
Ziekte en verzuim
In geval van ziekte van de student tijdens de stageperiode wordt dit door de student onmiddellijk
aan de externe begeleider en, bij langdurige ziekte, aan zijn/haar interne begeleider gemeld. Bij
langdurige ziekte of langdurig verzuim kan de externe begeleider met de student en de interne
begeleider overleggen wat de consequenties zijn. Gedacht kan worden aan verlenging van de
stageperiode of het niet of beperkt laten meetellen (in EC’s) van de stage.

5.2. Persoonlijke zaken en verzekeringen
Regel tijdig je persoonlijke zaken die samenhangen met je verblijf op je stageplaats. Denk daarbij
aan zaken als: verzekeringen, huisvesting, stopzetting OV-jaarkaart (bij een buitenlands verblijf),
doorsturen post e.d.
Als een stagevergoeding wordt gegeven ben je als stagiair veelal verzekerd volgens de sociale
verzekeringswetten. Dan worden ook premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Vaak ben
je gedurende de stage verplicht verzekerd op grond van de Ziekenfondswet. De door veel
studenten afgesloten verzekering blijft gelden ook indien stage wordt gelopen.
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Omdat niet alle organisaties een WA-verzekering hebben afgesloten heeft de UT voor al haar
studenten een WA-verzekering afgesloten (met een eigen risico voor de student van 450,- Euro
per gebeurtenis). Dit houdt in dat je tijdens de stageperiode verzekerd bent voor de wettelijke
aansprakelijkheid. Ga in ieder geval voorafgaand aan je stage na of je voldoende verzekerd bent
of er eventueel aanvullende verzekeringen nodig zijn e.d. Dit is jouw verantwoordelijkheid! Voor
nadere informatie zie de site van FEZ (Dienst Financiële Economische Zaken).
Als student kun je gebruikmaken van de reisverzekering die de universiteit heeft afgesloten voor
medewerkers en studenten. Deze verzekering geldt maximaal 6 maanden, maar voorziet niet in
vakantie-achtige activiteiten zoals duiken, skiën, e.d. Veelal kan een relatief goedkope
aanvullende verzekering worden afgesloten.
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6. Het stappenplan

1. Oriënteer je op de invulling van de B3-keuzeruimte. Je kunt een gedeelte van de 30 EC
keuzeruimte van het derde bachelorjaar opvullen met een PSY-stage. Er zijn meerdere
invullingen denkbaar. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een stage van 20 EC, aangevuld met
10 EC keuzevakken. Of je kunt kiezen voor een minor van 20 EC, aangevuld met een 10 EC
stage. Bedenk dan wel dat er dan hogere eisen aan de inhoud van de stage worden gesteld
(met name aan de stage-opdracht). Zie voor meer informatie hierover de Handleiding B3
Keuzeruimte.
2. Maak een afspraak met de stagecoördinator Sarah Bosch (studieadviseur-psy@utwente.nl,
zet in het onderwerp van je mail ‘Stage’) om bekend te maken dat je op stage wilt, de
haalbaarheid hiervan en je stageplannen te bespreken.
Voorwaarde om op stage te mogen gaan is dat je B1 en B2 volledig zijn afgerond.
3. Ga op zoek naar een stageplaats. Begin hier zeker enkele maanden van tevoren mee.
4. Leg de volgende zaken vast:
- Wie je externe (indien van toepassing) begeleider wordt. De externe begeleider is de
mentor vanuit de organisatie waar je stage loopt. Bij een onderzoekstage op de UT heb je
alleen een interne begeleider.
- Je hoofdtaak en activiteiten tijdens de stage en verwachte producten of resultaten van
deze activiteiten (voor de organisatie);
- De rol van de interne en externe begeleider en mate en wijze van begeleiding;
- Organisatorische zaken en (rechtspositionele) regelingen met betrekking tot je werkplek,
faciliteiten, vergoedingen, regelingen bij ziekte en verzuim.
Noteer deze afspraken op formulier 1: Voorbereiding. Leg een kopie van het formulier en van
eventueel overige afspraken voor akkoord voor aan de contactpersoon binnen de organisatie
met wie je je stage hebt besproken. Geef aan dat in dit formulier nog niet de definitieve
afspraken staan, maar dat je deze gegevens nodig hebt voor je overleg met de
stagecoördinator. Pas na zijn of haar akkoord kunnen de definitieve afspraken worden
vastgelegd.
5. Maak een afspraak met de stagecoördinator om de stage-opdracht te bespreken.
6. De stagecoördinator kan voor je bekijken of er een interne begeleider beschikbaar is die jouw
stage kan begeleiden. De interne begeleider betreft een GW- docent die aansluiting heeft met
het onderwerp van jouw stage-opdracht.
De stagecoördinator zal jou laten weten of er een interne begeleider gevonden is en wie dit
betreft. Maak dan een afspraak met jouw interne begeleider en leg de volgende zaken vast:
- Dezelfde punten als bij stap 3 in zoverre deze nog niet zijn ingevuld.
Noteer deze afspraken op formulier 1: Voorbereiding. Leg een kopie van het formulier en van
eventueel overige afspraken voor akkoord voor aan de interne en externe begeleider evenals
aan de stagecoördinator.
7. Als formulier 1 is ingevuld in overleg met jouw interne begeleider maak je de invulling van je
stage rond met de organisatie door formulier 2: Stageovereenkomst compleet in te vullen en
te laten ondertekenen door: jou, de stagecoördinator en de interne/externe begeleider. Dit
betreft juridische afspraken met de organisatie. De instelling kan ook zelf een stagecontract
hebben opgesteld. Deze geldt dan als vervanging voor ons formulier 2. Maak kopieën van het
ondertekende formulier en lever ze in bij de stagecoördinator.
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8. Schrijf het voorbereidend verslag en lever deze in bij de stagecoördinator. Het voorbereidend
verslag maakt deel uit van de beoordeling van de stage! In het voorbereidend verslag werk je
jouw verwachtingen ten aanzien van de stage uit. De volgende punten dienen onderdeel te
zijn van het voorbereidend verslag:
 Jouw motivatie om een PSY-stage te gaan doen;
 Een beschrijving van de stagebiedende organisatie;
 Een beschrijving van de stageplek en stagetaken binnen de organisatie (beschrijf de
afdeling van de stageplek en de algemene werkzaamheden die van je worden
verwacht).
 Een uitwerking van de vooraf opgestelde en beargumenteerde persoonlijke,
academische en (vak)inhoudelijke leerdoelen (minimaal 5) . Formuleer leerdoelen
altijd in een activerende stijl en probeer de leerdoelen zo concreet mogelijk te maken.
Voorkom vage leerdoelen en zorg ervoor dat je achteraf de mogelijkheid hebt voor
reflectie.
 de uit te voeren PSY-gerelateerde stageopdracht. Deze dient zo concreet mogelijk
geformuleerd te worden. Beschrijf de situatie en wat er van jou als stagiaire dan wel
als eindproduct wordt gevraagd. Geef ook aan hoe de opdracht gerelateerd is met de
opleiding PSY.
 de planning ten aanzien van de contact- en inlevermomenten. Geef hierbij de
stageperiode aan, wanneer en hoe je contact gaat houden met je interne begeleider
vanuit de UT en wanneer je de (concept)verslagen inlevert. Het beheren van en
toezien op de planning is onderdeel van de eindbeoordeling van de stage.
Vraag de stagecoördinator om het beoordelingsformulier voorbereidend verslag (zie bijlage 1)
in te vullen en lever deze in bij je interne begeleider.
NB:







‘Formulier 1: Voorbereiding’, ‘formulier 2: Stageovereenkomst’ en het voorbereidend
verslag dienen voorafgaand aan de stageperiode te zijn ingeleverd en goedgekeurd
door de stagecoördinator. Is dit niet het geval, dan tellen de uren die je reeds
gemaakt hebt niet mee voor het aantal EC’s die je na afloop van je stage bij een goed
resultaat zult behalen. Studenten die eerder beginnen met een stage, zonder deze
formulieren tijdig met de stagecoördinator te hebben besproken en goed hebben laten
keuren krijgen hier geen studiepunten voor.
Lever een kopie van ‘formulier 1: Voorbereiding’, ‘formulier 2: Stageovereenkomst’ en
het voorbereidend verslag in bij zowel je interne en externe begeleider en zorg dat je
deze met hen hebt besproken.
Indien je een onderzoeksstage gaat doen met een omvang van 25 of 30EC dan dien
je hier eerst toestemming voor aan te vragen bij de Examencommissie Psychologie.
Pas als de examencommissie toestemming heeft gegeven dien je formulier 2 in te
vullen.
Na de goedkeuring van het formulier 1, 2 en het voorbereidend verslag vormt de
interne begeleider je contactpersoon vanuit de UT voor je stage en mag je officieel
beginnen met je stage.

9. Regel tijdig persoonlijke zaken die samenhangen met je verblijf van een aantal weken op je
stageplaats. Denk daarbij aan zaken als: verzekeringen, huisvesting, stopzetting OV-jaarkaart
(bij een buitenlands verblijf), doorsturen post e.d.
10. Houd al vanaf de voorbereidingsfase een logboek bij ter voorbereiding van je stageverslag.
Hierin schrijf je over de werkzaamheden en de voortgang van je stage, de bereikte of (nog)
niet bereikte leerdoelen, verwachtingen die je hebt of had en die al dan niet zijn uitgekomen,
opmerkingen over je functioneren of over je begeleiding en bovenal je persoonlijke ervaringen
met bepaalde aspecten van je stage.
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11. Begin tijdig met het schrijven van onderdelen voor je stageverslag.
12. Onderneem tijdig actie als zich problemen voordoen of als eerder gemaakte plannen of
afspraken veranderen. Treed in overleg met zowel je interne als externe begeleider, leg
nieuwe afspraken schriftelijk vast en lever kopieën in bij beide begeleiders.
13. Laat de conceptversie van je verslag en de stage-opdracht becommentariëren door zowel de
interne als externe begeleider. Verwerk het commentaar en lever het definitieve verslag in.
14. Indien je een praktijkstage volgt: vraag de externe begeleider het beoordelingsformulier
externe begeleider (zie bijlage 2) in te vullen en te ondertekenen. Bespreek met hem/haar ter
afronding van je stage je functioneren tijdens je stage en de resultaten van je stage. Gebruik
dit gesprek voor je reflectiedeel in je stageverslag. Lever het beoordelingsformulier in bij je
interne begeleider en een kopie bij de stagecoördinator.
15. Vraag de interne begeleider om een beoordeling aan de hand van het beoordelingsformulier
interne begeleider (zie bijlage 3). Indien je een praktijkstage doet zorg dan dat je interne
begeleider het beoordelingsformulier van de externe begeleider van tevoren heeft ontvangen.
Als je interne begeleider dit noodzakelijk of wenselijk acht, zal hij of zij contact opnemen met
je externe begeleider.
16. Schrijf een korte evaluatie en samenvatting van je stage en voeg deze bij het stagerapport.
Deze gegevens (tenzij je dit niet wenst of als er bijzondere redenen ten aanzien van
vertrouwelijkheid gelden) worden gebruikt om je medestudenten voorbeelden te verschaffen
van stagemogelijkheden, de opleiding een beeld te geven van de stageplaatsen en stageopdrachten van haar studenten en ten behoeve van relatiebeheer.
17. Lever een kopie van het volledige stagerapport evenals de beoordelingsformulieren in bij de
stagecoördinator (sarah.bosch@utwente.nl, Cubicus – kamer C116).
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7. Toestemming aanvragen bij de examencommissie
Wanneer je in studiejaar 2012/2013 een onderzoeksstage wilt lopen met een omvang van 25 of
30EC, moet je eerst een verzoek indienen bij de Examencommissie van de opleiding Psychologie
om hiervoor toestemming te krijgen. Dit is van belang om de kwaliteit en het niveau van de
opleiding te waarborgen.
Deze neemt een besluit op basis van het gemotiveerd verzoek van de student en op advies van
de studieadviseur. Neem voordat je een verzoek doet aan de examencommissie altijd eerst
contact op met de studieadviseur. Deze kan je adviseren over de haalbaarheid van je verzoek en
de inhoud van je brief aan de examencommissie. De uiteindelijke brief met hierin het verzoek aan
de examencommissie kun je mailen of opsturen naar de griffier, mw. A. Laarhuis
(ExamenCommissies-GW@gw.utwente.nl). Meer informatie over het indienen van verzoeken aan
de examencommissie vind je op de website:
http://www.utwente.nl/psy/onderwijsorganisatie/ex.doc/
Wat moet je precies indienen:
a. Een motivatiebrief (max. 1 A4)
b. Omschrijving van de stage, hierin moeten duidelijk de volgende onderdelen
benoemd worden (opstellen met je begeleider):
i. Contactgegevens van stageplaats, begeleider(s)
ii. Duur en periode van de stage
iii. Argumentatie voor de omvang (aantal EC’s) van de stage
iv. Korte omschrijving van de stageplaats en de inhoud van de stage (o.a.
stage-opdracht en/of onderzoeksvraag)
v. Plan van aanpak (welke werkzaamheden ga je verrichten met welk doel,
werk je daarbij zelfstandig, wat denk je te gaan leren, etc.)
vi. Op welke wijze ga je verslag leggen van de stage (onderzoeksartikel,
stageverslag, etc.)
vii. Waarin verschilt de stage van de bachelorthese (aangezien de
onderzoeksstage 15 EC of meer omvat)
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Stageformulier 1. Voorbereiding
(* inleveren bij: de stagecoördinator, de interne en de externe begeleider)

Algemene stagegegevens
Naam student:

Studentnummer:

Woonadres tijdens stage
Email:

Telefoon:

Stageorganisatie:

Stageadres:

Naam Interne begeleider:

Tel:

Email:

Naam Externe begeleider:

Tel:

Email:

Functie:

Afdeling:

EC-omvang stage:

Stageperiode:

Wekelijks aantal uren op stageplaats:

Werkdagen:

Afwezigheid (vakantie, vakken volgen, e.d.):

Stagetaken
Omschrijving hoofdtaak:

Omschrijving stageopdracht:

Omschrijving overige
werkzaamheden:

Plannen en ideeën over
uitvoering hoofdtaak:

Te gebruiken literatuur:
Afspraken t.a.v.
vertrouwelijkheid
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Afspraken over begeleiding
Externe begeleiding:
Interne begeleiding:

Momenten en vormen
van overleg:
Planning:
Logboek:
Leerdoelen:

Overige stage-voorwaarden
Stagevergoeding:

Reiskostenvergoeding:

Werkplek:
Regeling bij ziekte/
verzuim:
Overige afspraken:

Namens stagiair,

Namens stagecoördinator (opleiding PSY),

Naam:

Naam:

Plaats, datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Handtekening:

Namens interne begeleider (opleiding PSY),

Namens externe begeleider (stagebiedende organisatie,

Naam:

Naam:

Plaats, datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Handtekening:
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Stageformulier 2. Stageovereenkomst
(* inleveren bij: de externe begeleider, de interne begeleider en de stagecoördinator)
Stagebieder:

Organisatie:

en
Stagiair:

Studentnummer:

student(e) Psychologie van de Universiteit Twente zijn de volgende overeenkomst aangegaan:
Artikel 1.
De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid in het kader van zijn/haar opleiding een stage te lopen in de periode
Van ____________________________tot _____________________________, voor wekelijks ___________uur.
Werkdagen: ________________________________, werktijden: ____________________________________________,
Bij organisatie: ______________________________, afdeling/sector: ________________________________________.
Artikel 2.
De stagebieder verstrekt de stagiair de instructies, faciliteiten, werkruimte en andere voorzieningen die nodig zijn voor een
goed verloop van de stage, gedurende de tijd die voor de stage is overeengekomen. Met de stagiair is overeengekomen:
Werkplek:
Stagevergoeding:
-

per maand

[ ] bruto / [ ] netto

hierop wordt ingehouden:

Recht op vakantiegeld:

[ ] nee

[ ] ja,

€

[ ] nee

[ ] ja,

€

Regeling bij ziekte / verzuim:
Reiskostenvergoeding:
Faciliteiten:
Regeling voor verlof:
(buitengewoon, voor studieverplichtingen UT e.d.)
Overig:
Artikel 3.
De stagebiedende organisatie wijst een externe begeleider aan die belast is met de zorg voor, begeleiding van, toezicht
op de stagiair, alsmede het onderhouden van de contacten met de interne begeleider vanuit de UT.
Artikel 4.
De stagebieder houdt rekening met eventuele door of voor de opleiding geplande terugkomdagen en andere in het kader
van de studie verplichte activiteiten voor de stagiair en stelt de stagiair in de gelegenheid hieraan deel te nemen.
Artikel 5.
De stagebieder zal de stagiair werkzaamheden opdragen die passen:
- binnen de opzet van de stage en het opleidingsprofiel voor de opleiding Psychologie;
- bij het (kennis- en vaardigheids)niveau van de stagiair;
- binnen de beschikbare tijd (uitgangspunt tijdbesteding: 7 X 40 uur, inclusief verslaglegging).
Artikel 6.
De stagiair bespreekt zijn/haar stageverslag met de externe begeleider. Wanneer de stagebieder zich niet kan verenigen
met de inhoud van het verslag, voor zover dit betrekking heeft op de stagebiedende organisatie, treedt de stagebieder in
contact met de interne begeleider en zal in onderling overleg een passende regeling worden getroffen.
Artikel 7.
De stagebieder stelt de stagiair in staat een duidelijk omschreven hoofdtaak te vervullen (voor minimaal 50% van de beschikbare tijd),
waarbij gerichte inzet van de (ontwerp- en/of onderzoeks)vaardigheden en kennis van de stagiair mogelijk is.
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Artikel 8.
De stagiair houdt zich aan de door de stagebieder of vertegenwoordigers daarvan aangegeven richtlijnen en regels m.b.t. tijdstippen van
aanwezigheid, veiligheidsvoorschriften, kledingvoorschriften, ziekte, verzuim en verlof en andere richtlijnen die gelden binnen de
organisatie.
Artikel 9.
De stagebieder is gerechtigd, na overleg met de interne begeleider of een andere vertegenwoordiger van de opleiding psychologie, de
stage(overeenkomst) te beëindigen indien de stagiair zich niet houdt aan de algemeen geldende en/of specifiek voor de stagiair geldende
regels en richtlijnen.
Artikel 10.
De stagiair behandelt informatie die door hem/haar gedurende of in het kader van de stage ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij
redelijkerwijs kan weten dat deze informatie vertrouwelijk is, als vertrouwelijk.
De stagiair neemt bij de verslaglegging de afspraken die over vertrouwelijkheid en geheimhouding van informatie vooraf zijn
overeengekomen in acht.
Artikel 11.
De stage wordt vervuld onder supervisie van de Universiteit Twente, opleiding Psychologie, op basis van de tussen stagebieder en de
opleiding gemaakte afspraken. De uiteindelijke beoordeling geschiedt door de opleiding, waarbij de mening van de externe begeleider zal
worden gekend.
Artikel 12.
Verzuim door ziekte of andere redenen, dient de stagiair zo spoedig mogelijk door te geven aan de externe begeleider of diegene die
binnen de stagebiedende organisatie met de ziektemelding binnen de organisatie is belast. Bij langdurig verzuim (langer dan een week)
dient ook de interne begeleider op de hoogte te worden gesteld.
Artikel 13.
De stagiair kan worden verplicht tot geheel of gedeeltelijke vergoeding van door de stagebieder geleden schade of letsel indien deze
schade of dit letsel te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van de stagiair.
De stagiair is verplicht om voor de tijdsduur van de stageperiode een verzekering af te sluiten (tenzij al afgesloten) voor ziektekosten en
wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren. De Universiteit Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid anders dan die welke uit hoofde
van de door haar gesloten WA-verzekering wordt aanvaard en tot een maximum dat door de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt
uitgekeerd.
Artikel 14.
Deze overeenkomst kan worden gewijzigd na overleg tussen de stagebiedende organisatie de opleiding Psychologie en de stagiair en na
overeenstemming is bereikt over de wijzigingen.
Artikel 15.
Bijzondere bepalingen:

Aldus in viervoud opgemaakt en getekend, ( inleveren bij: de externe begeleider, de interne begeleider en de stagecoördinator)

Namens stagiair,

Namens stagecoördinator (opleiding PSY),

Naam:

Naam:

Plaats, datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Handtekening:

Namens interne begeleider (opleiding PSY),

Namens externe begeleider (stagebiedende organisatie),

Naam:

Naam:

Plaats, datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Handtekening:
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BEOORDELINGSFORMULIER B3 STAGE

VOORBEREIDEND VERSLAG

(Voorafgaand aan stage in te vullen door stagecoördinator, Universiteit Twente – kopie interne begeleider)

Naam student:

Studentnummer:

EC-omvang stage:

Stageperiode:

Naam Interne begeleider:

Naam externe begeleider:

Stageorganisatie:

Beschrijving motivatie student

O

V

Beschrijving organisatie

O

V

Beschrijving stageplek en stagetaken (afdeling, werkzaamheden)

O

V

O

V

Beschrijving stage-opdracht (doel, vraagstelling, gebruik van theorie, operationalisatie)

O

V

Planning/contactmomenten (duidelijkheid en haalbaarheid)

O

V

Eindbeoordeling voorbereidingsverslag

O

V

Uitwerking leerdoelen:


Persoonlijke leerdoelen



Academische leerdoelen



Vakinhoudelijke leerdoelen

Opmerkingen:

Datum:

Naam Stagecoördinator:

Handtekening Stagecoördinator:

…………………………………

…………………………………………

……………………………………………………..
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(Afsluitend aan stage in te vullen door externe begeleider, stagebiedende organisatie – kopie stagecoördinator)

Naam student:

Studentnummer:

EC-omvang stage:

Stageperiode:

Naam externe begeleider:

Functie begeleider:

Stageorganisatie:

Afdeling:

Graag willen we u vragen onderstaande aspecten te beoordelen op basis van de gehele stageperiode van de
stagiair en deze met hem/haar te bespreken.
Leerdoelen t.a.v. verwachtingen voorafgaand aan de stage
L1 De student is voor aanvang van de stage in staat om zijn of haar verwachtingen ten aanzien van de stage te concretiseren door, in
het voorbereidingsverslag, inzicht te geven in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zijn of haar motieven om een PSY-stage te gaan doen;
een beschrijving van de stagebiedende organisatie;
een beschrijving van de plek en/of functie van de stage binnen de organisatie;
een beschrijving van de verwachte stagetaken binnen de organisatie;
de door hem of haar opgestelde en beargumenteerde persoonlijke, academische en (vak)inhoudelijke leerdoelen;
de uit te voeren PSY-gerelateerde stageopdracht;
de planning ten aanzien van de contact- en inlevermomenten.

Voorbereiding op de stage

--

-

+/-

+

++

Voorbereiding op de stage-opdracht

--

-

+/-

+

++

Voorafgaand bespreken van de stage-activiteiten, organisatie, leerdoelen, en stage-opdracht

--

-

+/-

+

++

Leerdoelen t.a.v. de planning en het proces
L2 De student is in staat om, op basis van de contacten met de stagecoördinator en de beoordeling van de stagebiedende organisatie,
blijk te geven van voldoende discipline en punctualiteit ten aanzien van de planning, de contactmomenten en het voortgangsproces
met betrekking tot de stageactiviteiten en stageverslaglegging.
Functioneren binnen de organisatie

--

-

+/-

+

+

Functioneren in team-/afdelingsverband

--

-

+/-

+

++

Pro-activiteit student

--

-

+/-

+

++

Discipline en punctualiteit student t.a.v. de planning, de contactmomenten en het voortgangsproces

--

-

+/-

+

++

Verwerken van feedback en aanwijzingen

--

-

+/-

+

++

Zelfstandigheid student

--

-

+/-

+

++

--

-

+/-

+

++

Tijdigheid en volledigheid inleveren beoordelingsproducten (voorbereidingsverslag, concept/
definitieve versie stageverslag, stageopdracht, beoordeling externe begeleider)
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Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling (vergaderingen, gespreksvoering, vormen van

--

-

+/-

+

++

Creativiteit/vindingrijkheid student

--

-

+/-

+

++

Kennis t.a.v. de bedrijfsprocessen en de uit te voeren opdracht

--

-

+/-

+

++

Reflectievermogen student

--

-

+/-

+

++

eigen mening) als schriftelijk (brieven opstellen, rapporteren, verslaglegging)

Leerdoelen t.a.v. de praktijkervaringen tijdens de stage
L3 De student is in staat om, op basis van het stageverslag en de beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van de
diversiteit en rijkheid van de door hem of haar opgedane praktische kennis en ervaringen gedurende de stageperiode, conform
bijbehorende EC-omvang.
Diversiteit van de stagewerkzaamheden

--

-

+/-

+

++

Niveau van de stagewerkzaamheden

--

-

+/-

+

++

Door stagiair opgedane kennis en vaardigheden tijdens de stage

--

-

+/-

+

++

Verhouding stageduur en opbrengst stage

--

-

+/-

+

++

Leerdoelen t.a.v. de uitgevoerde stage-opdracht
L7

De student is in staat om, gedurende de stageperiode, op basis van het opdrachtverslag, en overleg met de stagebiedende
organisatie, blijk te geven van een gestructureerde en systematische aanpak en werkwijze met betrekking tot zijn of haar
stageopdracht, conform bijbehorende EC-omvang.

Beschrijving aanleiding en doel/vraagstelling t.a.v. de opdracht

--

-

+/-

+

++

Beschrijving theoretisch kader t.a.v. de opdracht

--

-

+/-

+

++

Beschrijving opzet en operationalisatie van de opdracht

--

-

+/-

+

++

Uitwerking van de analyse

--

-

+/-

+

++

Uitwerking van de aanbevelingen

--

-

+/-

+

++

Opdracht overeenkomstig met EC-omvang

--

-

+/-

+

++

L8

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag, blijk te geven van voldoende, relevante vakinhoudelijke en theoretische
diepgang ten aanzien van de uitgevoerde stageopdracht.

Toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden Bachelor PSY in het opdrachtverslag

--

-

+/-

+

++

Koppeling tussen (vak)inhoudelijke literatuur en praktijk

--

-

+/-

+

++

Kwaliteit van de gebruikte bronnen

--

-

+/-

+

++

L9

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van
voldoende praktische relevantie van de uitgevoerde stageopdracht voor de stagebiedende organisatie.

Conclusie/discussie t.a.v. de doel/vraagstelling
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Toepasbaarheid en relevantie van de aanbevelingen

--

-

+/-

+

++

Toepasbaarheid en relevantie van de stageopdracht t.a.v. de stagebiedende organisatie

--

-

+/-

+

++

L10 De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en de beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van
voldoende vaardigheden om een gestructureerde en goed verzorgde verslaglegging, volgens academische verslagconventies, te
produceren.
Structuur en informatiedichtheid van het verslag

--

-

+/-

+

++

Algemene verzorging en lay-out

--

-

+/-

+

++

Leesbaarheid en toegankelijkheid

--

-

+/-

+

++

Eindbeoordeling praktijkstage + stageopdracht

--

-

+/-

+

++

Opmerkingen:

Stelt u, op basis van uw beoordeling, contact met de stagecoördinator van de opleiding PSY op prijs?
[

] Ja

[

] Nee

Ziet u in de toekomst opnieuw mogelijkheden voor een stagiair van de opleiding PSY in uw organisatie?
[

] Ja

[

] Nee

Datum:

Naam Externe begeleider

Handtekening Externe begeleider:

…………………………………

…………………………………………

……………………………………………………..

Toelichting beoordeling:
Score
-+/+
++

Waarde
Zeer Onvoldoende
Onvoldoende
Matig: leerdoel
Goed
Uitstekend

Cijferindicatie
2/3
4/5
6
7/8
9/10

Hartelijk dank voor het invullen van het beoordelingsformulier en de geboden stagemogelijkheid!
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BEOORDELINGSFORMULIER B3 STAGE STAGEVERSLAG + STAGEOPDRACHT
(Afsluitend aan stage in te vullen door interne begeleider, Universiteit Twente – kopie stagecoördinator)

Naam student:

Studentnummer:

EC-omvang stage:

Stageperiode:

Naam interne begeleider:

Naam externe begeleider:

Stageorganisatie:

Leerdoelen t.a.v. verwachtingen voorafgaand aan de stage
L1 De student is voor aanvang van de stage in staat om zijn of haar verwachtingen ten aanzien van de stage te concretiseren door, in
het voorbereidingsverslag, inzicht te geven in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zijn of haar motieven om een PSY-stage te gaan doen;
een beschrijving van de stagebiedende organisatie,
een beschrijving van de plek en/of functie van de stage binnen de organisatie;
een beschrijving van de verwachte stagetaken binnen de organisatie;
de door hem of haar opgestelde en beargumenteerde persoonlijke, academische en (vak)inhoudelijke leerdoelen;
de uit te voeren PSY-gerelateerde stageopdracht;
de planning ten aanzien van de contact- en inlevermomenten.

Beschrijving en uitwerking van de leerdoelen

--

-

+/-

+

++

Beschrijving van de organisatie, afdeling en werkzaamheden

--

-

+/-

+

++

Beschrijving en uitwerking van de stage-opdracht

--

-

+/-

+

++

Leerdoelen t.a.v. de planning en het proces
L2 De student is in staat om, op basis van de contacten met de stagecoördinator en de beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk
te geven van voldoende discipline en punctualiteit ten aanzien van de planning, de contactmomenten en het voortgangsproces met
betrekking tot de stageactiviteiten en stageverslaglegging.
Frequentie contactmomenten interne begeleider

--

-

+/-

+

++

Inhoud/relevantie contactmomenten

--

-

+/-

+

++

Discipline en punctualiteit student t.a.v. de planning, de contactmomenten en het voortgangsproces

--

-

+/-

+

++

Inzichtelijkheid voortgang stage

--

-

+/-

+

++

Verwerken van feedback

--

-

+/-

+

++

Bijhouden logboek

--

-

+/-

+

++

Zelfstandigheid student

--

-

+/-

+

++

--

-

+/-

+

++

Tijdigheid en volledigheid inleveren beoordelingsproducten (voorbereidingsverslag, concept/
definitieve versie stageverslag, stageopdracht, beoordeling externe begeleider)

Stagehandleiding voor studenten 2012-2013

Bachelor Psychologie

Leerdoelen t.a.v. de praktijkervaringen tijdens de stage
L3 De student is in staat om, op basis van het stageverslag en de beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van de
diversiteit en rijkheid van de door hem of haar opgedane praktische kennis en ervaringen gedurende de stageperiode, conform
bijbehorende EC-omvang.
Beschrijving van de stagewerkzaamheden

--

-

+/-

+

++

Niveau van de stagewerkzaamheden

--

-

+/-

+

++

Opgedane kennis en vaardigheden van de student tijdens de stage

--

-

+/-

+

++

Stage overeenkomstig met EC-omvang

--

-

+/-

+

++

L4 De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking van L3, met voldoende diepgang te
reflecteren op de door hem of haar opgestelde en beargumenteerde persoonlijke, academische en (vak)inhoudelijke leerdoelen.
Reflectie op de stage en de in het voorbereidingsverslag geformuleerde leerdoelen

--

-

+/-

+

++

L5 De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking van L3 en L4, met voldoende diepgang
conclusies te trekken over zijn of haar stage en ten aanzien van de toepasbaarheid van de door hem of haar opgedane kennis vanuit de
bacheloropleiding PSY binnen de stage.
Algemene conclusies en eindoordeel stage

--

-

+/-

+

++

Conclusies t.a.v. toepasbaarheid stage

--

-

+/-

+

++

Koppeling opgedane kennis en vaardigheden (L3 en L4) stage aan het toekomstig werkveld

--

-

+/-

+

++

Koppeling opgedane kennis en vaardigheden (L3 en L4) stage aan de Bachelor PSY

--

-

+/-

+

++

L6 De student is in staat om, op basis van het stageverslag, mede op basis van de uitwerking van L3, L4 en L5, met voldoende diepgang
relevante discussiepunten te presenteren ten aanzien van zijn of haar stage en toekomstige (studie)loopbaankeuzes.
Relevantie en uitwerking discussiepunten PSY-stage

--

-

+/-

+

++

Relevantie en uitwerking discussiepunten t.a.v. toekomstige (studie)loopbaankeuzes

--

-

+/-

+

++

Leerdoelen t.a.v. de uitgevoerde stage-opdracht
L7 De student is in staat om, gedurende de stageperiode, op basis van het opdrachtverslag, en overleg met de stagebiedende organisatie,
blijk te geven van een gestructureerde en systematische aanpak en werkwijze met betrekking tot zijn of haar stageopdracht, conform
bijbehorende EC-omvang.
Beschrijving aanleiding en doel/vraagstelling t.a.v. de opdracht

--

-

+/-

+

++

Beschrijving theoretisch kader t.a.v. de opdracht

--

-

+/-

+

++

Beschrijving opzet en operationalisatie van de opdracht

--

-

+/-

+

++

Uitwerking van de analyse

--

-

+/-

+

++

Opdracht overeenkomstig met EC-omvang

--

-

+/-

+

++

L8 De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag, blijk te geven van voldoende, relevante vakinhoudelijke en theoretische
diepgang ten aanzien van de uitgevoerde stageopdracht.
Koppeling tussen opgedane kennis en vaardigheden Bachelor PSY en het stageverslag

PSY/MPS-OSC.2012.288
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-

+/-
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+

++
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Bachelor Psychologie

Koppeling tussen (vak)inhoudelijke literatuur en praktijk

--

-

+/-

+

++

Kwaliteit van de gebruikte bronnen

--

-

+/-

+

++

L9

De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van
voldoende praktische relevantie van de uitgevoerde stageopdracht voor de stagebiedende organisatie.

Conclusie/discussie t.a.v. de doel/vraagstelling

--

-

+/-

+

++

Uitwerking van aanbevelingen

--

-

+/-

+

++

Toepasbaarheid en relevantie van de stageopdracht t.a.v. de stagebiedende organisatie

--

-

+/-

+

++

Relevantie van de stageopdracht t.a.v. de Bachelor PSY

--

-

+/-

+

++

L10 De student is in staat om, op basis van het opdrachtverslag en de beoordeling van de stagebiedende organisatie, blijk te geven van
voldoende vaardigheden om een gestructureerde en goed verzorgde verslaglegging, volgens academische verslagconventies, te
produceren.
Structuur en informatiedichtheid van het verslag

--

-

+/-

+

++

Verslaglegging en bronvermelding conform APA richtlijnen

--

-

+/-

+

++

Algemene verzorging en lay-out

--

-

+/-

+

++

Leesbaarheid en toegankelijkheid

--

-

+/-

+

++

Eindbeoordeling stageverslag + stageopdracht

Cijfer:

Opmerkingen:

Datum:

Naam Interne begeleider

Handtekening Interne begeleider:

…………………………………

…………………………………………

……………………………………………………..

Toelichting beoordeling:
-+/+
++

Zeer Onvoldoende
Onvoldoende
Matig: leerdoel
Goed
Uitstekend
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2/3
4/5
6
7/8
9/10
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