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Handreiking voor het uitvoeren van uitwisselingstages MBO-ZIN  

 

 

 

Een kijkje in de keuken van de buren! 

 
BBL-studenten leren van en met elkaar door een unieke uitwisseling in verschillende organisaties  
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Voorwoord 

 

Deze handreiking is gemaakt om het organiseren van uitwisselingstages te vergemakkelijken. Het bestaat 

uit een toelichting op het doel van de uitwisselingsstages als onderdeel van vernieuwend leren, een 

draaiboek met alle stappen die gezet moeten worden om een uitwisselingstage te organiseren en diverse 

tools. 

Het draaiboek is gebaseerd op de aanpak van vijf zorgorganisaties en het ROC Tilburg om MBO-ZIN 

gestalte te geven. Deze aanpak is gebaseerd op een pilot structuur waarin gewerkt wordt met een 

projectgroep en 3 werkgroepen. Deze is  daarom beschreven vanuit het perspectief van projectgroep 

leden. In een latere fase zal dit geïmplementeerd met reguliere medewerkers uit de aangesloten 

organisaties.  

Er zal echter altijd een werkgroep met  een kartrekker nodig zijn voor de uitvoering, onderlinge 

afstemming, evaluatie en bijstelling en bewaking van de voortgang van de uitwisselingstages. 
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Achtergrond uitwisselingsstages in het kort 

 

Inleiding 

De vijf zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het lerend netwerk hebben samen het MBO-Zorg 

Innovatie netwerk opgezet. Zij willen samen met het ROC-Tilburg meer innovatief opleiden en een 

leeromgeving bieden met  leerervaringen buiten de eigen organisatie. Daarnaast hebben de 

zorgorganisaties in toenemende mate behoeften aan zorgprofessionals met een onderzoekende houding, 

ten opzichte van zowel het eigen handelen als dat van de organisatie en hebben zij  behoefte aan 

medewerkers die regionaal inzetbaar zijn. Met onder andere het MBO-ZIN willen zorgorganisaties een 

onderwijs de kloof dichten tussen theorie en zorgpraktijk 

Het gezamenlijk ontwikkelen van een innovatief en toekomstbestendig opleidingsprogramma voor 

studenten en werkbegeleiders kan als vliegwiel dienen om deze ambities te realiseren. 

 

Het  opleidingsprogramma bestaat uit 3 pijlers: 

• Uitwisselingstages 

• Praktijkonderwijsbijeenkomsten 

• Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders 

 

In deze handreiking richten we ons op het doel en de praktische gang van zaken rondom de 

uitwisselingsstage, informatie over de andere onderwerpen vind je in het projectplan  en plan van aanpak 

MBO-ZIN.   

 

 

Inhoud stage 

Een kijkje mogen nemen in de keuken van een andere organisatie is een unieke kans voor student én 

organisatie. Het veronderstelt een proces dat bij de studenten en bij medewerkers nieuwe inzichten geeft 

en ‘waarom-vragen’ en ideeën voor verbetering. teweeg zal brengen.  

De student gaat in een andere organisatie rondkijken en leert en ziet veel nieuwe dingen. Hij/zij wordt 

begeleid door een medestudent, die daarmee op zijn/haar beurt coaching vaardigheden in de praktijk 

oefent.  Zo snijdt het mes aan twee kanten!  

 

Op deze wijze bieden we medewerkers unieke leerervaringen die bijdragen aan de gewenste 

beroepshouding. Studenten lopen in ieder leerjaar van hun opleiding stage bij een andere organisatie. In 

de planning is terug te vinden wanneer. 

Programmering:: 

• 1e jaars  studenten:  2 x een dagdeel (1 dagdeel stage lopen en 1 dagdeel een student 

ontvangen en begeleiden op de eigen organisatie) 
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• 2e jaars studenten: 2 x een werkweek (1 werkweek stagelopen en 1 werkweek een student 

ontvangen en begeleiden op de eigen organisatie 

• 3e jaars studenten:  2 x een werkweek (1 werkweek stagelopen en 1 werkweek een student 

ontvangen en begeleiden op de eigen organisatie) 

Doel van het opleidingsprogramma  

De vijf organisaties willen in co-creatie met elkaar studenten opleiden tot regionaal inzetbare 

beroepskrachten die zichzelf en zijn omgeving kritisch bevragen met een onderzoekende attitude en 

daarbij oog hebben voor de totale mens inclusief zijn welzijn/welbevinden. 

 

Uitgangspunten 

• De uitwisselingsstages hebben betrekking op de lesgroepen van de opleiding VZ/MZ. 

• De planning van de stages is per jaar geprogrammeerd (zie bijlage 1). Er wordt rekening gehouden 

met toetsweken, schoolvakanties etc. 

• Studenten staan in principe  boventallig/boven formatie op de afdeling, tenzij dit belemmerend 

werkt voor de zorgpraktijk.  

• Ieder MBO-ZIN projectgroep lid zorgt dat alle relevante betrokkenen1 binnen de organisatie 

geïnformeerd zijn over dit project in het algemeen en de stage als onderdeel hiervan. 

• De student die gast is in een organisatie wordt begeleid door de student die werkzaam is in deze 

ontvangende organisatie. 

• De ontvangende zorgorganisatie is leidend voor een goede gang van zaken. 

• De docent van het ROC legt het doel van de stage en de opdrachten uit aan  studenten, begeleidt 

de studenten bij de voorbereiding en bespreekt met hen de uitgangspunten zoals opgenomen in 

dit document. 

• De student draagt zorg voor-  en  informeert de leidinggevende of planner dat er op de 

uitwisselingsstag dagen een gediplomeerd verzorgende of verpleegkundige aanwezig dient te zijn, 

om op terug te vallen tijdens de uitwisseling. 

• De student informeert zijn werkbegeleider, de aanwezige gediplomeerde en zijn teamleden over 

de opdracht, de komst van een student en de presentatie  van de leerresultaten. 

De werkbegeleider ziet er op toe dat dit gebeurd. 

• De coördinatie van de roostering van de stages  ligt bij de studentenkoppels. Alleen in overleg met 

de beide werkgevers kunnen de studenten afwijken van genoemde stageweken en andere dagen 

kiezen.  

• De gaststudent draait dezelfde dienst als de klasgenoot die bij de organisatie werkt.  

• Het ROC ziet er op toe dat er ook daadwerkelijk koppels gevormd worden en informeert de 

projectleider indien nodig. 

 
1 Welke functionarissen dit zijn, zal per organisatie verschillen. 
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• Studentenkoppels bepalen samen welke consortiumopdrachten zij aan deze uitwisseling koppelen. 

Zij doen dit in overleg met werkbegeleider en begeleidend docent. In de eindpresentatie 

verantwoorden zij hun keuze. 

• De studenten geven op een creatieve wijze een presentatie (bv poster  of filmpje) over hun 

bevindingen aan management, werkbegeleiders, praktijkbegeleiders en docenten ( waardoor er 

ook bij hen betrokkenheid bij het nieuwe leren ontstaat). 

• Direct na de uitwisseling wordt op de eerste schooldag geëvalueerd hoe de eerste indrukken zijn 

geweest. Bevindingen worden zo nodig door docent teruggekoppeld naar de projectgroep.  

• Werkbegeleiders en studenten ontvangen een (digitale) enquête ter evaluatie. Dit is een verplicht 

onderdeel voor studenten om de opdracht te laten beoordelen. 
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2. Draaiboek  en Planning 2020-2021 
 

Planning uitwisselingstages  najaar 2020-2021 MBO-ZIN studenten van VZM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leerjaar Lesgroep gestart in Duur uitwisseling Data  Dagen  

3e jaars BNVZM3B (gestart 

sept 2018) 

Lesdag = woensdag  

2 x 24 uur Week 2 : 11, 12, 14  januari 

Week 3 : 18, 19, 21 januari 

Maandag 

Dinsdag  

Donderdag 

  Presentatie van 1,5 

uur 

Week 8;  24 februari Op woensdag  

eind van de lesdag 

 2e jaars) BNVZM2B (gestart 

sept 2019) 

Lesdag = donderdag  

Inhalen ivm corona 

2 x 4 uur Week 50: 8 en 9 december Op dinsdag en 

woensdag 

  Presentatie van 1,5 

uur  

Do 21 januari 12.45-14.15 Op donderdag  

 

 BNVZM2B (gestart 

sept 2019) 

Lesdag = donderdag  

2 x 24 uur Week 11: 15, 16, 17 maart 

Week 12: 22, 23, 24 maart 

Maandag 

Dinsdag  

Woensdag  

  Presentatie van 1,5 

uur 

Week 16: 22 april Op donderdag  

eind van de lesdag 

1e jaars BNVZM1i (gestart 

feb. 2020)  

lesdag = dinsdag. 

2 x 4 uur Week 48: 23 en 26 

november 

Op maandag en 

donderdag 

  Presentatie van 1,5 

uur   

Week 2 2021: 12 januari Op dinsdag  

eind van de lesdag 

2e jaars BNVZM2B (gestart 

sept 2019) 

Lesdag = donderdag  

2 x 24 uur Week 5: 1, 2,3 februari 

Week 6: 8, 9, 10 februari 

Maandag 

Dinsdag  

Woensdag  

  Presentatie van 1,5 

uur 

Week 10: 11 maart Op donderdag  

eind van de lesdag 
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Draaiboek 2020-2021 
 

Wat Wanneer Wie Opmerking 

Planning maken voor 

stages voor komend 

schooljaar 

Mei-juni, 

voorafgaand aan 

het schooljaar 

Projectleider en kartrekker 

ROC                                                       

Zie de bijlage 

‘planning’ 

Tijdstippen vaststellen voor 

poster presentaties /pitch 

van de studenten  

Mei -Juni 

Of anders minimaal 

3 maanden vooraf 

Kartrekker ROC  

Evalueren en bijstellen 

uitgangspunten 

Mei juni, 

voorafgaand aan 

komend 

schooljaar 

Werkgroep en 

projectgroep 

Zie bijlage 

Uitgangspunten 

Opdrachten evalueren, 

bijstellen en vaststellen 

voor  1e,2e en 3e  ja 

ars    

Mei-juni 

voorafgaand aan 

het komend 

schooljaar 

Werkgroep Zie bijlage 

opdrachten 1e, 

2e en 3e jrs 

opdracht 

Enquête 

werkbegeleiders en 

studenten evalueren. Evt. 

aanpassen.  

 1 x per jaar  mei-

juni 

Werkgroep/projectleider Bijlage Enquête 

werkbegeleiders 

en enquête 

studenten 

Informeren van 

studenten over wat 

MBO-ZIN inhoudt 

Bij introductie in 

augustus 

Op school en in zorg 

organisatie 

Gebruik maken 

van animatie 

filmpje en 

powerpoint 

Opdracht bespreken met 

studenten 

6 weken voor 

aanvang van de 

stage begin sept 

Docent  ROC Zie bijlage 1e, 2e 

en 3e jrs 

opdracht 

Lijst met koppeltjes  en 

uitwisseldata invullen en 

mailen naar projectleider 

Idem september Docent ROC Zie bijlage 

Invullijst 

Informeren 

werkbegeleiders en 

teammanagers d.m.v. 

brief 

 3 maanden 

voorafgaand aan 

stage 

Ieder projectgroep lid 

ZIN 

Zie bijlage  

Brief  
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Wat Wanneer Wie Opmerking 

Mondelinge uitleg geven 

aan  werkbegeleiders en 

studenten over rollen 

taken en 

verantwoordelijkheden 

tijdens en voorafgaand 

aan de stage binnen de 

eigen organisatie  

Een maand 

voorafgaand aan 

de stage 

Ieder projectgroep lid 

ZIN 

Zie bijlage 

Instructie voor 

werkbegeleiders 

Verstrekken en 

bespreken van deze 

handreiking met de 

werkbegeleiders/ teams. 

Een maand 

voorafgaand aan 

de stage 

Ieder projectgroep lid 

ZIN 

Zie bijlage plan-

ning, draaiboek, 

uitgangspunten, 

opdrachten, 

brief en 

uitnodiging 

Check bij de 

zorgafdelingen: is 

iedereen op de hoogte 

van komst stagiair? Zijn 

uitgangspunten, zoals in 

deze handreiking 

benoemd uitgevoerd? 

 Maand 

voorafgaand aan 

de stage 

Leden van de ZIN 

projectgroep 

 

Begeleiden van de 

opdracht op school 

+/- 1 uur per 

week gedurende 6 

weken 

voorafgaand aan 

de stage 

Docent ROC  

Uitnodiging voor 

management, werk en 

PB begeleiders tbv 

presentatie 

4 weken 

voorafgaand aan 

presentatie 

versturen 

Projectgroep leden  Zie bijlage 

uitnodiging 

presentatie 

Digitale enquête 

uitzetten bij Studenten 

(verplicht onderdeel) 

1 week na afloop 

van stage 

Kartrekker roc  

Projectleider levert 

digitale link 

Zie bijlage 

enquête 

studenten 

Digitale  enquête 

uitzetten bij 

werkbegeleiders 

Direct na 

presentatie 

studenten 

Projectgroep leden 

Projectleider levert 

digitale link 

Zie bijlage 

enquête 

werkbegeleiders 
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  Wat Wanneer Wie Opmerking 

Verwerken enquête 

gegevens 

2 weken na afloop 

van stage 

Projectleider  

Evalueren stage met 

gebruik van gegevens 

uit  enquêtes 

1 maand na 

afloop van 

posterpresentatie 

Werkgroep -

projectgroep 

 

Tijd voor studenten om 

Poster 

Presentatie/filmpje of 

nader te bepalen  en 

pitch te maken 

Minimaal 4 weken Studenten 

uitleg/begeleiding 

toezicht door  docent 

ROC 

 

Zorgdragen voor 

passende ruimte ( 

kantine of 2 lokalen en 

gang) en 2 lesuren voor 

presentaties 

Voorafgaand aan 

de betreffende 

lesperiode 

Kartrekker ROC  

Presentaties geven aan   

management wb en pb 

 4 weken na de 

stage 

Studenten begeleid 

door  docent roc 

 

Evaluatie gegevens  

stage verwerken  

Uiterlijk een 

maand na iedere 

stage 

Projectleider  
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3. Tools/bijlagen 

 

1. Algemene planning voor komende jaren 

 

 
 

Op basis van onderstaande programmering: 

• 1e jaars is 2 x een dagdeel (1 dagdeel stage lopen en 1 dagdeel een student ontvangen en 

begeleiden op je eigen organisatie) 

• 2e jaars 2 x een werkweek (1 werkweek stagelopen en 1 werkweek een student ontvangen en 

begeleiden op je eigen organisatie 

• 3e jaars 2 x een werkweek (1 werkweek stagelopen en 1 werkweek een student ontvangen en 

begeleiden op je eigen organisatie) 
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2. Uitgangspunten voor uitwisselingsstage om te bespreken met 

werkbegeleiders en managers bij aanvang van de stages 

• De uitwisselingsstages hebben betrekking op de lesgroepen van de opleiding VZ/MZ. 

• De planning van de stages is per jaar geprogrammeerd (zie bijlage 1). Er wordt rekening gehouden 

met toetsweken, schoolvakanties etc. 

• Studenten staan in principe  boventallig/boven formatie op de afdeling, tenzij dit belemmerend 

werkt voor de zorgpraktijk.  

• Ieder MBO-ZIN projectgroep lid zorgt dat alle relevante betrokkenen2 binnen de organisatie 

geïnformeerd zijn over dit project in het algemeen en de stage als onderdeel hiervan. 

• De student die gast is in een organisatie wordt begeleid door de student die werkzaam is in deze 

ontvangende organisatie. 

• De ontvangende zorgorganisatie is leidend voor een goede gang van zaken cq het navolgen van 

deze handreiking.. 

• De docent van het ROC legt het doel van de stage en de opdrachten uit aan  studenten, begeleidt 

de studenten bij de voorbereiding en bespreekt met hen de uitgangspunten zoals opgenomen in 

dit document. 

• De student draagt zorg voor-  en  informeert de leidinggevende of planner dat er op de 

uitwisselingsstag dagen een gediplomeerd verzorgende of verpleegkundige aanwezig dient te zijn, 

om op terug te vallen tijdens de uitwisseling. 

• De student informeert zijn werkbegeleider, de aanwezige gediplomeerde en zijn teamleden over 

de opdracht, de komst van een student en de presentatie  van de leerresultaten. 

De werkbegeleider ziet er op toe dat dit gebeurd. 

• De coördinatie van de roostering van de stages  ligt bij de studentenkoppels. Alleen in overleg met 

de beide werkgevers kunnen de studenten afwijken van genoemde stageweken en andere dagen 

kiezen.  

• De gaststudent draait dezelfde dienst als de klasgenoot die bij de organisatie werkt.  

• Het ROC ziet er op toe dat er ook daadwerkelijk koppels gevormd worden en informeert de 

projectleider indien nodig. 

  

 
2 Welke functionarissen dit zijn, zal per organisatie verschillen. 
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3. Opdracht voor 1e jaars uitwisselingsstage 

 

Een kijkje nemen in de keuken van de buren! 
Er is behoefte aan zorgprofessionals, met aandacht voor de totale mens, die flexibel inzetbaar is 

en die zichzelf en zijn omgeving bevraagd met een onderzoekende houding. Jullie gaan, in 

koppels, bij elkaar in de keuken kijken door 2 dagdelen met elkaar mee te lopen. Een dagdeel 

werk je mee in een andere organisatie en het andere dagdeel ontvang je je klasgenoot. Je hebt 

dan de rol van  begeleider. 

Hierbij staat de  vraagstelling centraal: Wat is de visie van de organisatie en hoe zie je dat in 

het dagelijks handelen terug? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel:  

De student kent de visie van de eigen en 

bezochte organisatie en kan benoemen hoe 

deze het dagelijks handelen in de 

beroepspraktijk stuurt.  

 

De student kan minimaal één aanbeveling 

doen ter verbetering voor de geobserveerde 

organisatie en de eigen organisatie. 

 

De student koppelt zijn bevindingen terug 

aan betrokken organisaties. 

 

 

Planning: 

Voor ……….: Uitwerken van de 

opdrachten ter voorbereiding  

 

Uitwisselingsdagen: 

Student A naar student B  

op ……. 

Student B naar student A  

op ………. 

 

xx-xx-xx  posterpresentatie 

 

 

Begeleiding: 

Tijdens SLB-uren met SLB-er is er ruimte 

om vragen te stellen en ervaringen te 

delen.   

In de praktijk begeleidt de werkbegeleider 

het proces. Zorg dat je het werkveld en je 

SLB-er op hoogte houdt van de voortgang. 

 

Evaluatie: 

Aan het einde van je meeloop dagdeel 

word je gevraagd een evaluatieformulier  

in te vullen. Woensdag 27 november na de 

posterpresentatie vindt de eindevaluatie 

plaats. 
 

 

 

Beoordeling/ 

posterpresentatie: 

Je maakt een poster van jullie 

uitwisseling. 

De onderzoeksvraag staat hierbij 

centraal.  

 

De postermarkt van de 

uitwisselingen vindt plaats op 

woensdag 27 november op het 

ROC. Werkbegeleidsters, 

managers en werkgroepleden 

van alle betrokken afdelingen 

zijn welkom. 
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Heel veel succes en plezier bij het kijken in elkaars keuken! 

Ter voorbereiding: 

Individueel: 

• Stel de onderzoeksvraag vast en leg uit waarom je voor een bepaalde 

zorgorganisatie kiest 

• Werk consortiumopdracht 12B “Werkt aan eigen deskundigheid” uit. Hierbij 

onderzoek je eerst individueel wat de visie van je instelling is en hoe je die in 

het dagelijks handelen terugziet. 

• Inventariseer bij de collega’s van jouw eigen afdeling wat ze graag willen 

weten van de andere afdeling waar je gaat kijken.   

• Voor de begeleidende student: informeer een gediplomeerd collega die op 

de uitwisselingsdag werkt en op wie je terug kunt vallen EN én je 

werkbegeleider , over de inhoud van deze uitwisseling. Spreek met elkaar af 

wat je terug gaat koppelen naar je eigen afdeling / organisatie. 

 

 

Samen met klasgenoot: 

• Leg je bevindingen naast die van de student waarmee je uitwisselt en 

beschrijf waar je bij de observatie in elkaars organisatie naar gaat kijken.  

• Onderzoek samen wat je moet doen om een student te begeleiden tijdens 

de uitwisselingsdag. 

• Onderzoeksvraag bespreken en afspraken maken over aftekenen consortium 

opdracht 

• Bespreken wat mag en kan op de uitwisselingsdagen. Bijv. in gesprek gaan 

met zorgvrager 

• Maak afspraken over wanneer, hoe laat en waar jullie elkaar op de 

uitwisselingsdag treffen. Zorg ook voor randzaken zoals uniform etc.  
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 4. Opdracht 2e jaars stage  

 
Een kijkje nemen in de keuken van de buren! 
Er is behoefte aan zorgprofessionals, met aandacht voor de totale mens, die flexibel inzetbaar is en die 

zichzelf en zijn omgeving bevraagd met een onderzoekende houding. Jullie gaan in koppels bij elkaar in de 

keuken kijken door drie dagen met elkaar mee te lopen. De dagen staan in het teken van kennismaken 

met elkaars organisatie en doelgroep, een eerste oriëntatie op het thema en het onderzoeken en 

analyseren van de bevindingen.  

Hierbij staat de vraagstelling: Hoe kan zorgtechnologie bijdragen aan de 

zelfstandigheid/regie/kwaliteit van zorg voor de zorgvrager? centraal.  

 

 

  
Doel:  

De student komt tot een advies voor 

de eigen en bezochte organisatie ter 

verbetering van de kwaliteit van leven 

door zorgtechnologie.  Hoe kan dit 

advies in de praktijk gebracht worden? 

 

De student koppelt zijn bevindingen 

terug aan betrokken organisaties. 

 

Planning: 

Voor 1 februari uitwerken van de opdrachten ter 

voorbereiding  

Uitwisselingsweken:  

Student A naar student B Week 11  

Student B naar student A Week 12  

 

22 april 2021 posterpresentatie 

 

 

Beoordeling/ creatieve 

presentatie: 

Je maakt een poster/filmpje etc van 

jullie uitwisseling. De 

onderzoeksvraag staat hierbij 

centraal.  

 

De postermarkt van de 

uitwisselingen vindt plaats op 

donderdag 22 april ‘21 op het ROC. 

Werkbegeleidsters, managers en 

werkgroepleden van alle betrokken 

afdelingen zijn welkom. 

Mits de maatregelen dit toestaan 
 

 

Begeleiding: 

Tijdens SLB-uren met SLB-er is er ruimte 

om vragen te stellen en ervaringen te 

delen. In de praktijk begeleidt de 

werkbegeleider het proces. 

Zorg dat je het werkveld en je SLB-er op 

hoogte houdt van de voortgang. 

 

Evaluatie: 

Aan het einde van de uitwisselingsstage 

word je gevraagd een digitale enquête  

in te vullen. 

Op donderdag 11 maart ‘21 na de 

posterpresentatie vindt, tijdens het SLB 

uur, de eindevaluatie plaats.  
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  Ter voorbereiding: 

Individueel: 

• Onderzoeken welke consortiumopdrachten je aan de opdracht gaat koppelen.  
• Formuleer een onderzoeksvraag, waar ga je naar kijken bij de ander. 

Overleg beiden met de docent.  

Samen met klasgenoot: 

• Leg je onderzoeksvraag en de consortiumopdracht(en)die hieraan koppelt naast 
die van de student waarmee je uitwisselt en beschrijf waar je bij de observatie in 
elkaars organisatie naar gaat kijken.  

• Maak afspraken over wanneer, hoe laat en waar jullie elkaar op de 
meeloopdagen treffen. 

Met werkbegeleider / op werkplek: 

• Onderzoeksvraag en gekozen consortiumopdrachten bespreken en afspraken 
maken over aftekenen consortium opdracht 

• Bespreken wat mag en kan op de uitwisselingsdagen. Bijv. in gesprek gaan met 
zorgvrager 

• Vraag aan de leidinggevende/ roosteraar welke gediplomeerde tijdens de stage 
wordt ingepland om op terug te vallen 

• Informeer deze collega (die op de uitwisselingsstage dagen werkt en op wie je 
terug kunt vallen) over de inhoud van deze uitwisseling.  

• Inventariseer bij de medewerkers wat zij graag zouden willen weten van de 
andere afdeling waar je gaat kijken. Spreek af wat je terug gaat koppelen naar je 
eigen afdeling / organisatie 

Onderzoeksvragen voor de voorbereiding en uitvoering van de uitwisseling: 

• Wat is e-health? En wat zegt de literatuur over het gebruik van e-health? 

• Welke vormen ken je/kun je vinden (Kijktip: Vilans e-health, mogelijkheden praktijk, 

Bol.com, consumentenwebsite, thuisleefgids.nl etc. ) 

• Welke technologieën zijn er aanwezig binnen de afdeling/organisatie? En door wie en 

hoe worden deze gebruikt? 

• Wat is de invloed van zorgtechnologie op je relatie met de 

zorgvrager/mantelzorgers/collega’s/andere disciplines 

• Aan welke randvoorwaarden moet de instelling voldoen om de technologie in te zetten 

en aan welke voorwaarden moet de instelling dus nog voldoen? 

• Welke stappen kun je zetten om te zorgen dat de technologie goed in gebruik wordt 

genomen en om te zorgen dat de technologie in gebruik blijft? 

• Wat zijn de voor-en nadelen 
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5. Opdracht 3e jaars stage 

Een kijkje nemen in de keuken van de buren! 

 
Verzorgenden hebben te maken met complexe problemen en snelle veranderingen waarbij vaak meerdere 

alternatieven zijn om problemen op te lossen (Moon, 2008) Van studenten wordt verwacht dat zij een 

leven lang leren en blijven onderzoeken hoe zij zich kunnen ontwikkelen en verbeteren (Onderwijsraad, 

2014). Kritisch zijn op eigen en andermans werk en opgedane informatie op een effectieve, creatieve en 

sociale manier met elkaar delen helpt om te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren (Van den Herik & 

Schoutema, 2017). 

Jullie gaan, in koppels, bij elkaar in de keuken kijken door drie dagen met elkaar mee te lopen. Als dat niet 

gaat, gaan jullie samen (online en op school) aan de slag om het door jullie gekozen knelpunt of 

onderwerp voor deskundigheidsbevordering uit te werken. De bevindingen van beide instelling worden 

geanalyseerd en teruggekoppeld. 

 

Hierbij staan twee examens centraal: Werkt aan de eigen deskundigheid (MZ-B-K2-W1-VZ-B-K2-

W1) en Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (VZ-VVT-B-K2-W3) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel:  

Vergroten van deskundigheid 

van studenten en collega’s van 

de betrokken zorgorganisaties 

op micro en meso niveau door 

opgedane kennis op een 

creatieve manier te delen met 

medestudenten en betrokken 

zorgorganisaties. 

 

Planning: 

Voor 11 januari 2021:  

Uitwerken van de opdrachten ter voorbereiding  

Uitwisseling vindt plaats in week 2 en 3 - 2021. 

Week 2 (11, 12 en 14 januari) gaat student A naar student B 

Week 3 (18, 19 en 21 januari) gaat student B naar student A 

24 februari (poster)presentatie 

 

Begeleiding: 

Tijdens SLB-uren met SLB-er is er ruimte om 

vragen te stellen en ervaringen te delen.   

In de praktijk begeleidt de werkbegeleider 

het proces. 

Zorg dat je het werkveld en je SLB-er op 

hoogte houdt van de voortgang. 

 

Evaluatie: 

Aan het einde van de uitwisselingsdagen 

word je gevraagd een evaluatieformulier  

in te vullen. 

Na de (poster)presentatie vindt de 

eindevaluatie plaats. 

 

 

Beoordeling/ posterpresentatie: 

Bedenk een creatieve manier om je kennis te 

delen met medestudenten en de 

zorgorganisaties. Terugkoppeling vindt plaats 

d.m.v. een creatieve presentatie, Coronaproof. 

(Vlog, podcast animatie, digitale poster-

presentatie, MSTeams, folder enz.) 

 

Het examen wordt (individueel) 

beoordeeld door een onafhankelijk 

examinator 
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Heel veel succes en plezier bij het kijken in elkaars keuken! 

  

Ter voorbereiding: 

• Oriënteer je op de examens (school met SLB-er) brainstormen welke onderwerpen 

hierbij aan kunnen sluiten  

 

Individueel: 

• Formuleer een onderzoeksvraag en deelvragen. 

• Inventariseer bij de medewerkers van jouw eigen afdeling voordat je uitwisselt, wat 

ze graag zouden willen weten van de andere afdeling waar je gaat kijken. Neem de 

afdeling waar je werkt mee in de uitvoering van je project. Hoe zou je de afdeling 

hierover kunnen informeren?  

• Informeer een gediplomeerd collega die deze dag werkt en op wie je terug kunt 

vallen over de inhoud van deze uitwisseling. Hoe en wanneer zou je dit het beste 

kunnen doen? 

• Overleg met je (werk)begeleider over je observatievraag en je planning. 

• Maak afspraken over het aftekenen van het examen (examinator etc) 

• Denk alvast na over de terugkoppeling 

 

 

Samen met medestudent: 

• Maak afspraken over wanneer, hoe laat en waar jullie elkaar op de 

uitwisselingsdagen treffen. Neem je werkbegeleider hier in mee. Zorg ook voor 

randzaken zoals uniform etc.  

• Bespreken wat mag en kan op de uitwisselingsdagen. Bijv. in gesprek gaan met 

zorgvrager 

• Leg je onderzoeksvraag naast die van de student waarmee je uitwisselt en beschrijf 

waar je bij de observatie in elkaars organisatie naar gaat kijken.  

• Maak afspraken met je medestudent over wat je terug gaat koppelen. 

 

Vraagstelling: 

Vanuit de zorginstellingen zijn een aantal onderwerpen genoemd:  

-    Vergroten familiebetrokkenheid  

- Concrete acties naar aanleiding van MIC formulieren 

- Omgaan met probleemgedrag 

Daarnaast kunnen studenten met hun koppel ook gezamenlijk tot een onderwerp komen.  

Hierbij is er overleg met de werkbegeleider over relevantie van het gekozen onderwerp voor de 

zorginstelling) en SLB-er (niveau en passend bij examen)      

 

Studenten formuleren zelf een hoofdvraag gerelateerd aan het gekozen examen  

en onderwerp en daarbij horende deelvragen. 
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6. Invullijst voor namen met koppels, data en tijden 

 
Nr Namen koppel Instelling/afdeling Data/Tijden 

aanwezigheid 

vermelden. 

Data/Tijden 

aanwezigheid 

vermelden.  

1 A.  

 

B. 

 

    

2 A. 

 

B. 

 

   

3 A. 

 

B. 

 

   

4 A. 

 

B. 

 

   

5 A. 

 

B. 

 

   

6 A. 

 

B. 

 

   

7 A. 

 

B. 

 

   

8 A. 

 

B. 

 

   

9 A. 

 

B. 

 

   

10 A. 

 

B. 
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7.  Instructie voor informatie bijeenkomst aan  werkbegeleiders 

 

1. Algemeen:  

• Uitleg geven over achtergrond en  het doel van de uitwisselingstage,  

• de uitgangspunten toelichten   

• de opdracht  vanuit ROC uitleggen 

2. Specifiek:  

Rol van werkbegeleider bij uitwisselingstage:   

• De werkbegeleider hoeft niet per se aanwezig te zijn tijdens de dienst van de student. De 

werkbegeleider moet wel toezien op goede informatieoverdracht aan collega’s in het team en 

de voorwaarde dat er een gediplomeerde verzorgende of verpleegkundige aanwezig is.  Het is  

de verantwoordelijkheid van de student om aan te geven dat er een gediplomeerde aanwezig 

is als aanspreekpunt tijdens de stage. Werkbegeleider moet toetsen/ stimuleren  dat de 

student het team informeert 

• In overleg met werkgever mogen studenten afwijken van de dagen die genoemd zijn. De 

student moet bespreken wat er mogelijk is binnen de organisatie. 

• De werkbegeleider ondersteunt de student bij het zoeken naar mogelijkheden om zich voor te 

bereiden op het begeleiden van de gast student.,  

• De werkbegeleider informeren dat het invullen van evaluatie formulier voor student verplicht is  

• Student moet keuzes uit opdrachten consortium  met werkbegeleider bespreken.  De 

werkbegeleider moet er op toezien/stimuleren dat dit gebeurd 

• Toezien dat het geleerde uit stage ook een plek krijgt binnen de afdeling  in praktijk 

• Etc.  Iedere organisatie kan hier zelf aanvullen wat nodig is om binnen de organisatie een goede landing 

voor de student te realiseren 
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8. Standaard informatie brief voor managers en werkbegeleiders 

 

Een kijkje in de keuken van de buren! 
BBL-studenten leren van en met elkaar door een unieke uitwisseling in verschillende organisaties.3 

 

Beste …….. 

 

………………………. is één van de organisaties die is aangesloten bij het lerend netwerk.  Deze organisaties 

hebben de intentie uitgesproken om een MBO-Zorg Innovatie Netwerk  te ontwikkelen. De ambitie van 

MBO-ZIN is om studenten en medewerkers innovatief op te leiden, over grenzen van organisaties heen 

zodat zij beter aansluiten bij wat de cliënt en de organisatie in deze tijd vraagt:  zorgprofessionals met een 

onderzoekende houding en kritisch denkvermogen. En dat vraagt weer om anders, vernieuwend opleiden. 

Zowel in de praktijk als op school. De focus ligt op onderzoekend leren en het aanbieden van een 

krachtige en veilige leeromgeving waar leerlingen ruimte krijgen en worden uitgedaagd om invulling te 

geven aan hun leerprocessen.  

 

Uitwisselingsstage 

Een van de pijlers van MBO-ZIN is een uitwisselingsstage tussen studenten van betrokken organisaties die 

bij elkaar in een lesgroep zitten. Het betreft nu de …. jaars lesgroep die in … 20.. gestart is. Het thema voor 

deze uitwisselingstage is ………………………..   

 

De student die in een organisatie gaat rondkijken wordt begeleid door een medestudent die in deze 

organisatie werkzaam is. Deze medestudent oefent op zijn/haar beurt coachingsvaardigheden in de 

praktijk en zo snijdt het mes aan twee kanten!  

Een kijkje mogen nemen in de keuken van een andere organisatie veronderstelt een proces dat bij de BBL-

studenten en bij medewerkers nieuwe inzichten brengt en ‘waarom’-vragen en ideeën voor verbetering 

naar boven haalt. Het is een unieke kans voor beide partijen om zich te verwonderen en te leren.  

Aan jullie het verzoek de student boventallig/overgepland te laten staan op de volgende data: week x  op 

……………………………  en week x  op ………………………….  

 

Vooraankondiging presentatie resultaten  

Op  x-x-x  moeten de studenten hun resultaten tijdens een posterpresentatie pitchen. Ook op deze dag 

moet de student boventallig worden ingepland. We stellen de aanwezigheid van de manager en de werk-

/praktijkbegeleider bij de posterpresentatie zeer op prijs. Zo kunnen we allen leren van deze uitwisseling.   

Het exacte tijdstip laten we uiteraard zo snel mogelijk weten.  

Mocht je op dit moment al vragen hebben, neem dan gerust contact op met ….. . 

 

Hartelijke groeten,  

Naam projectgroep lid, 

 
3 Amaliazorg, Maasduinen, Mariaoord, ’t Heem,  Het Laar, St. Franciscus in samenwerking met ROC-Tilburg 
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9.Uitnodiging creatieve presentatie MBO-ZIN studenten 

 
 

BBL-studenten verzorgende-maatschappelijke zorg leren van en met elkaar in een uniek 

uitwisselingsprogramma tussen van 6 ouderenzorgorganisaties.  

 

Wanneer: 18 maart …. - ….uur 

Waar: ROC-Tilburg, Wandelboslaan 28, 5042 PD Tilburg 

Voor:  werk-/praktijkbegeleiders en managers 

 

     

In week 6 en 7  gaan de studenten van de opleiding Verzorgende Maatschappelijke zorg een kijkje nemen in de 

keuken van één van  de aangesloten organisaties. De ene keer zijn zij te gast en de andere keer  begeleiden zij hun 

medestudent bij deze uitwisselingsstage.  Hun opdracht is: onderzoeken hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan de 

zelfstandigheid en eigen regie van de zorgvrager en/of kwaliteit van zorg. 

 

Op 18 maart pitchen zij hun ervaringen aan de hand van een creatieve presentatie. Om het kritisch denken te 

stimuleren is studenten gevraagd een verbeterpunt in te brengen voor zowel de gastorganisatie als de ontvangende 

organisatie. 

 

Kom kijken en luisteren naar de ervaringen van 

de studenten !!! 
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10. Brief en enquête vragen werkbegeleiders 
 

Beste werkbegeleider, 

Afgelopen weken hebben de studenten van de ZIN een uitwisselingstage gehad. De studenten zijn in 

tweetallen een kijkje komen nemen in elkaars zorgorganisatie. Studenten kregen de opdracht om zich te 

verdiepen in het thema zorgtechnologie. Zij ontvingen de volgende vraagstelling: Hoe kan 

zorgtechnologie bijdragen aan de zelfstandigheid/regie/ kwaliteit van zorg voor de zorgvrager? 

Als het goed is heeft jullie student ook een medestudent op bezoek gehad en ben jij als werkbegeleider 

hierbij betrokken geweest. Wij zouden graag van je willen weten hoe jij deze uitwisseling hebt ervaren. 

Daarom vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De ZIN studenten zelf nemen deel aan een 

andere enquête. Wij gaan de uitkomsten van beide vragenlijsten gebruiken om de uitwisseling te 

verbeteren en/of aan te passen.  

Wil je deze enquête invullen?  

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst en natuurlijk ook voor jouw inzet tijdens en 

bijdrage aan de uitwisseling. 
 

1. Bij welke organisatie werk je? 

Selecteer één antwoord 

Amaliazorg 

Het Heem 

Het Laar 

Mariaoord 

St. Franciscus 

Leyhoeve 

 
2. Wat is je naam: 

 

3. Wat is de naam van de student die je begeleid? 

 

4. Ik, als werkbegeleider, heb de uitwisseling van de studenten ervaren als 
1  2  3  4  5 
niet leerzaam    zeer leerzaam 

Motiveer je antwoord 

 

5. Mijn team heeft de uitwisselingsstage ervaren als: 
1  2  3  4  5 
niet leerzaam    zeer leerzaam 

Motiveer je antwoord 
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6. De student heeft mij als werkbegeleider betrokken bij de uitwisselingstage 
Denk bv aan: jou informeren over de opdracht, afstemmen over consortiumopdrachten, regelen wie tijdens stage de 
verantwoordelijk gediplomeerde was? etc 

1  2  3  4  5 

onvoldoende    goed 

Motiveer je antwoord 

 

7. De voorbereiding door de student vond ik 
Denk bv aan: informeren van team, verdiepen in de opdracht, verdiepen in de gastorganisatie. 

1  2  3  4  5 

onvoldoende    goed 

Motiveer je antwoord 

 

8. Ik heb voor, na en tijdens de uitwisselingstages voldoende ondersteuning gehad vanuit 

mijn organisatie 

1  2  3  4  5 

nee, helemaal niet   ja, voldoende 

Motiveer je antwoord 

 

9. De presentatie bijeenkomst van de studenten vond ik 

1  2  3  4  5 

niet zinvol    heel zinvol 

Motiveer je antwoord 

 
10. Geef een tip en een top voor de uitwisselingsstage 
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11. Brief en Evaluatievragen studenten  “Kijken in de keuken van de buren” 
 

 

 

Betreft: Kijken in de keuken van de buren.              

Uitwisseling Studenten MBO-ZIN 

 

 

Beste student, 

 

Je hebt meegedaan aan de uitwisselingstage van het MBO-ZIN.  Je hebt één keer als gaststudent mee 

gewerkt bij de zorgorganisatie van een medestudent. Daarnaast heb je ook één keer de rol gehad als 

begeleider van de gaststudent.  

De opdracht die je mee kreeg luidde: 'geef een advies voor de eigen én voor de bezochte organisatie ter 

verbetering van de kwaliteit van leven door zorgtechnologie'.   

We hopen dat je met deze stage een betere verbinding hebt leren leggen tussen theorie en praktijk en dat 

het een leerzame ervaring geweest is die het welzijn van de cliënt zeker ten goede komt.   

 

Als laatste onderdeel van deze opdracht vragen we je om bijgaande enquête in te vullen. Op basis van de 

uitkomst van deze enquête wordt er gekeken of de uitwisseling geslaagd is en waar een uitwisselingsstage 

eventueel aangepast moet worden. Wat heb je bijvoorbeeld gemist, wat verliep goed en wat zou nog 

beter kunnen? Door het invullen van deze 5 minuten durende enquête, help je ons om de beste resultaten 

te behalen. De enquête staat 2 weken open, dus graag  voor …………………… invullen. 

Dank je wel voor het invullen van deze enquête! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Naam docent  
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Vragenlijst Studenten 

  

Naam gast leerling: 

Naam begeleider gast leerling: 

Ontvangende organisatie: 

Uitwisselingsperiode: 

 

1. De duur van de uitwisseling was voor mij 

 

Veel te kort    1 2 3 4 5 Veel te lang 

 

Motiveer je antwoord: 

 

 

2. De uitwisseling was voor mij als student 

 

Niet leerzaam    1 2 3 4 5 Zeer leerzaam 

 

Motiveer je antwoord: 

 

 

3. De uitwisseling  was voor de afdeling waar ik mee liep  

 

Niet leerzaam    1 2 3 4 5 Zeer leerzaam 

 

Motiveer je antwoord: 

 

 

4. Mijn uitwisseling was voor de afdeling waar ik werk   

 

Niet leerzaam    1 2 3 4 5 Zeer leerzaam 

 

Motiveer je antwoord: 

 

 

5. De uitwisseling heeft aan mijn verwachtingen voldaan 

 

Nee, helemaal niet   1 2 3 4 5 Ja, volledig 

 

Motiveer je antwoord: 

 

 



 

 26 

Amaliazorg, Zorggroep Elde Maasduinen, Mariaoord, 

’t Heem, Het Laar, St. Franciscus in samenwerking  

met ROC-Tilburg 
 

Handreiking 
Versie 19 november 2020 

6. Ik ben vooraf goed geïnformeerd over de uitwisseling door mijn praktijk en/of 

werkbegeleider 

 

Nee, onvoldoende   1 2 3 4 5 Ja, goed 

 

 Motiveer je antwoord: 

 

 

7. Over de uitleg van de opdrachten vanuit ROC omtrent de uitwisseling ben ik 

 

Ontevreden    1 2 3 4 5 Zeer tevreden 

 

 Motiveer je antwoord: 

 

 

8. Over de inhoud van de opdrachten in de uitwisseling  ben ik 

 

Ontevreden    1 2 3 4 5 Zeer tevreden 

 

 Motiveer je antwoord: 

 

 

9. De begeleider gastleerling vond ik deskundig op het gebied van begeleiden 

  

Nee, helemaal niet deskundig 1 2 3 4 5 ja, heel deskundig 

 

Motiveer je antwoord: 

 

 

 

 

10. Wat heb je geleerd tijdens de uitwisseling? 

 

 

11. Word je in je werk gestimuleerd om het geleerde toe te passen ? 

 

Nee, onvoldoende   1 2 3 4 5 Ja, goed 

 

Motiveer je antwoord: 
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12. Leeg draaiboek 

Omdat het in de voorbereidingen ook fijn is om taken te verdelen vind je hieronder een draaiboek waarin 

de taken al wel ingevuld zijn, maar data en tijdstip volgens eigen planning kunnen worden ingevuld. 

 

Wat Wanneer Wie opmerking 

Informeren van studenten 

over wat ZIN inhoudt 

   

ROC Opdracht bespreken 

met studenten 

   

Lijst met koppeltjes  en 

uitwisseldata invullen en 

mailen naar projectleider 

   

Informeren werkbegeleiders 

en teammanagers d.m.v. 

brief 

   

Mondelinge uitleg geven 

aan  werkbegeleiders en 

studenten over rollen 

taken en 

verantwoordelijkheden 

tijdens en voorafgaand 

aan de stage binnen de 

eigen organisatie  

   

Verstrekken van alle info 

(= opdracht ROC en  de 

uitgangspunten  uit 

toolbox)   aan teams over 

de uitwisseling. 

   

Check bij de 

zorgafdelingen: is 

iedereen op de hoogte 

van komst stagiair? Is 

stagiair ingeroosterd? Zijn 

randvoorwaarden, zoals 

in het stuk besproken zijn,  

geregeld?? 

Is opdracht duidelijk? 
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Begeleiden van de 

opdracht op school 

   

Creatieve uitnodiging 

voor management, werk 

en PB begeleiders voor 

posterpresentatie 

   

Enquête voor 

werkbegeleiders en 

studenten evt aanpassen 

   

(digitale) enquête 

uitzetten bij Studenten 

(verplicht) en 

werkbegeleiders  

   

Evalueren stage met 

gebruik van gegevens uit  

enquêtes en zn 

aanpassen 

   

Zorgdragen voor 

passende ruimte ( kantine 

of 2 lokalen en gang) en 2 

lesuren voor presentaties 

   

Presentaties geven aan   

management wb en pb 

   

Planning maken voor 

stages voor komend 

schooljaar 

   

Tijdstippen vaststellen 

voor  poster presentaties 

/pitch van de studenten  

komend schooljaar 

   

Evalueren en evt.  

bijstellen uitgangspunten 

   

Opdrachten evalueren, 

bijstellen en vaststellen 

voor  1e,2e en 3e  jaars    

   


