
� De student is een persoon in opleiding voor wie stages gelijkstaan aan 
een bevoorrechte tijd waarbij ze de mogelijkheid krijgen om hun profes-
sionele kennis in praktijk te brengen. 

� De student moet zijn plichten respecteren maar ook zijn rechten laten gel-
den. 

� Hij is acteur en verantwoordelijk voor zijn opleiding die afgestemd is op de 

zorgfilosofie van de instelling. 

� Hij krijgt informatie over de specificiteiten van de dienst waar hij stages 

zal lopen. 

� De week die zijn stages voorafgaat, zal hij de afdeling contacteren om zijn 

uurrooster te kennen en in geval van ziekte of andere gebeurtenissen die 
hem dat zou beletten, brent hij zijn stage begeleider en de betrokken 
dienst op de hoogte. 

� Hij zal zich op het afgesproken uur op de afdeling presenteren na zijn 
technieken, in uniform met het nodige materiaal en zijn werkschrift waar 
hij onthaalt zal worden door de hoofdverpleegkundige en/of de begelei-
dingsreferent die hem de dienst en de specificiteiten zullen voorstellen. 

� De taken die hem toegewezen zullen worden, zullen aangepast zijn aan 

zijn studieniveau en zijn stagedoelstellingen. Hij zal deze realiseren met 
respect van de regels van handhygiëne en aseptie en steeds met respect 
voor de integriteit van de persoon. 

� Gedreven door een constante wens tot verbetering zal hij een reflexieve 
en ethisch verantwoorde houding aannemen. 

� Hij zal zijn verpleegkundig handelingen uitvoeren na het inwinnen van de 
nodige gegevens. 

� Hij zal de patiënt benaderen met respect van de wet, de zorgfilosofie en 
de ethiek. 

� Hij draagt zorg voor het comfort en de veiligheid zowel van de patiënt als 
van zichzelf. 

� Hij respecteert het beroepsgeheim, de vertrouwelijk-

heid en het recht op privacy zowel  binnen als bui-
ten de afdeling. 

� Hij beheert zijn gedrag en zijn emoties ten opzichte 
van de patiënten en het team dat hem opvangt. 

� Hij communiceert op een professionele manier 

binnen het team en dit in vertrouwen, respect en loyauteit. 
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� Om zich in hun rol als expert te respecteren en te erkennen, zal het 
team nauw samenwerken met zijn referenten en zo de continuïteit van 
de reflecterende praktijk verzekeren.  

 
� In geval van afwezigheid van de referentieverpleegkundige zal het 

team de studenten onthalen volgens de gekregen instructies. 
 
� Door actief te luisteren en beschikbaar te zijn, zal het team een dis-

crete en objectieve band verzekeren tussen de student en de referent. 
 
� Het team zal de student begeleiden rekening houdend met zijn statuut, 

zijn opleidingsgraad en zijn culturele en sociale verschillen. 
 
� Het team moet er voor zorgen dat er coherentie is in zijn houding en 

zijn communicatie met de student wanneer ze het hebben over de ver-
zorgingsfilosofie van de eenheid. 

 
� Hun verantwoordelijkheid blijft behouden in het delegeren en supervi-

seren van de toevertrouwde taken aan de student. 

DE PLICHTEN 

DE RECHTEN 

☺ Het team wordt ingelicht van de stagedoelstellingen van de student 
om zijn begeleiding hierop af te stemmen. 

 
☺ Het team krijgt hierbij de steun van de begeleidingsreferenten en zijn 

hoofdverpleegkundige. 
 
☺ Het team zal betrokken worden bij de evaluatie van de stage van de 

student. 
 
☺ Het team zal feedback krijgen van het verloop van 

de stage om de kwaliteit van de omkadering van de 
studenten te verbeteren binnen de afdeling.  



DE RECHTEN 

☺ Hij heeft recht op onvoorwaardelijke steun van zijn team en 
zijn hoofdverpleegkundige. 

 
☺ Hij geniet erkenning voor zijn expertise en het belang van 

zijn rol van zijn gelijken. 
 
☺ Zijn mening zal gevraagd worden bij de organisatie van de 

stages in zijn verpleegafdeling (aantal studenten, studierich-
ting, duur van de stage, …). 

 
☺ Zijn uurrooster zal aangepast worden aan de nood van be-

geleiding van de studenten in zijn verpleegafdeling. 
 
☺ Hij zal actief deelnemen aan de overlegvergaderingen tus-

sen de scholen en de stageoorden. 
 
☺ Hij heeft recht op permanente vorming om zijn expertiseni-

veau op peil te houden. 
 
☺ Reflecterende praktijk zal gebeuren in open communicatie 

en wederzijds respect en dit zowel van zijn gelijken als van 
de studenten. 

 
 
☺ Hij mag verwachten dat de student zijn 

opleiding in handen neemt. 
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DE PLICHTEN 

� Hij zal aanwezig zijn bij aanvang van de stage om de student 
te onthalen en indien dit niet het geval is, zal hij dit gedele-
geert hebben aan een collega. 

 
� Hij zal de richtlijnen waarop het onthaal dient te gebeuren 

doorgeven aan zijn vervanger. 
 
� Hij zal de nodige informatie verschaffen aan de student om-

trent het begrip van de specificiteiten en het functioneren van 
de dienst. 

 
� Hij zal nagaan of de student zijn stagedoelstellingen opges-

teld heeft en zal hem begeleiden om deze te realiseren. 
 
� Hij zal de student taken toewijzen in functie van zijn oplei-

dingsniveau. 
 
� Hij zal zijn kennen en kunnen doorgeven binnen een reflec-

terende praktijk. 
 
� Hij zal optreden als bemiddelaar bij conflict. 
 
� Hij zal de link zijn tussen zijn hiërarchie 

(hoofdverpleegkundige, diensthoofd, stafmedewerker) en de 
stagebegeleider. 

 
� Hij zal zijn rol als expert op peil houden door permanente 

vorming. 
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