
Aanmelding stagiair

Kennismakingsgesprek 
Praktijkopleider en Stagiair

Stagiair loopt 1 dag mee

Evaluatie en vervolg inzetten bespreken PAP en POP

Stagiair start en wordt wegwijs 
gemaakt in de locatie en de 
organisatie

Na 4 weken evalueren 
praktijkopleider en stagiair 

- Stagiair meldt zich via een locatie of via HR (AFAS)
- Via HR: HR zet aanvraag door naar locatie.
- Locatie: Locatie regelt ontmoetingsgesprek, meeloop 
dag en inschrijving op het AFAS portaal.
-HR ondersteunt stagebegeleiding opleiding (indien 
nodig).

- Zorgvuldig selecteren (kwaliteit hooghouden) Goede 
verdeling van verschillende niveaus met een maximum 
aantal stagiaires per dag.
- Praktijkopleider vraagt: vaardigheden, leerdoelen 
studie, ervaring, observeert motivatie en bespreekt: Visie 
‘De mens zien’ toelichten, Afspraken (niet roken, 
telefoongebruik, privacy beleid) toelichten
- Verwachtingen over en weer worden uitgesproken. 
(afspraken & vrije dagen, werken tijdens vakanties)
- Meeloop dag inplannen

Van beide kanten kijken hoe het contact met de mensen 
met dementie is, einde van de dag evaluatie en ………

- Aanmelden in AFAS, vermeld bij motivatie: 

stagerichting, praktijkopleider, stagedagen en 
stageperiode.
https://83176test.afasonline.com/aanmaken-formulier-
prs/aanmelding-stagiair

- Vragen beantwoorden 
- Verwachtingen en ontwikkelingen doorspreken.
- Is er nog steeds een goede match?
- Zijn alle documenten op orde?
- Voortgang stage en leerdoelen bespreken.

- Praktijkopleider informeert betrokken teamleden
- Voorstellen aan deelnemers/ bewoners en teamleden
- Wegwijs maken in praktische zaken als wat ligt waar, 

KAG’je, handvatten dementie, HACCP, wat te doen bij 
calamiteiten 

- Doornemen van de checklist inwerktrajecten OC en 
Woon-Zorglocatie (punten doornemen die op de 
stagiair van toepassing zijn)

- BPV plan doornemen

-Wekelijks evalueren en stage opdrachten doornemen, 
initiatief ligt hoofdzakelijk bij de stagiair (gedurende de 
stageperiode)
-Begin van de dag/ dienst leerdoelen stagiaire bespreken 
met team -> verantwoordelijkheid delen met andere 
begeleiders 

Voortgangsgesprek samen met stagiair, praktijkopleider 
en schoolbegeleider

Eind evaluatie samen met stagiair en praktijkopleider en 
indien nodig ook met schoolbegeleider.
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