
De organisatie van meeloopdagen 
 

Studenten gaan bij  elkaar in de keuken kijken aantal dagen met elkaar mee te lopen.  
De dagen staan in het teken van kennismaken met elkaar en de doelgroep, een eerste oriëntatie op 
het thema en het onderzoeken, analyseren en presenteren van de bevindingen.  
 
De bedoeling is dat studenten elkaar de locatie laten zien waar ze stage lopen. De ene dag loopt een 
student mee met een medestudent en een andere dag omgekeerd. Aantal dagen kan wisselen, 1 
meeloopdag per locatie lijkt voldoende. Zijn er 2 locaties aan de transmurale BPV-opdracht 
verbonden, dan betekent dat 2 meeloopdagen, zijn er drie locaties verbonden dan betekent dat 3 
meeloopdagen. 
 
Naast de meeloopdagen  kunnen nog 1 of 2 extra bijeenkomsten gepland om aan de opdracht te 
werken als duo of trio. Een begeleider is daarbij aanwezig. Studenten moeten met elkaar afstemmen 
waar zij elkaar ontmoeten. 
 
Aandachtspunten 

- Bij de start van de transmurale BPV-opdracht is duidelijk of er meeloopdagen worden ingepland 
en wanneer  

- Leg deze data en locatie bij de start van de opdracht al vast  

- Laat roosteraar meeloopdagen inplannen en de student niet meenemen in de dagplanning 

- Bij de meeloopdagen hoort een voorbereidingsopdracht:  

 Neem zelf contact met elkaar op om afspraken te maken over hoe laat en waar jullie elkaar 
op de meeloopdagen treffen.  

 Zorg zelf voor randzaken zoals uniform etc. tijdens de meeloopdagen en regel dat vooraf 
regelen met de medestudent met wie je meeloopt. 

 Inventariseer vóór de uitwisseling bij de medewerkers van de eigen stageafdeling wat 
collega’s graag willen weten van de andere afdeling en wat zij vinden van de vraagstelling die 
je gaat onderzoeken. Bevraag de medewerkers hoe transmuraal opleiden leeft binnen de 
afdeling.  

 Het is belangrijk dat je de afdeling meeneemt in de uitvoering van je onderzoek of project. 
Denk daarom vooraf goed na hoe jij de afdeling hierover kunt informeren?  

 Voor MBO-studenten: Bepaal hoe je het project kunt integreren in je stage opdrachten. 
Welke consortiumopdrachten kun je hier aan koppelen? 

 Voor HBO-studenten: Bepaal hoe je het project kunt integreren in je stage- en 
onderwijsdoelen/opdrachten? Welke rollen en gedragscriteria kun je hier aan koppelen? 

 

 

Stappen Wat/wie Afspraak 
Vaststellen doel Wat moet en kan de student zien, horen, meemaken 

en doen 
 

Contacten 
 

Met wie moet student tijdens meeloopdag contact 
hebben: 

- Cliënt/patiënt  

- Behandelaren 

- Familieleden 

- Paramedische dienst 

- Zorgcollega’s binnen het team 

 



- ----- 

- …… 
 

Meelopen met Studenten leiden elkaar rond binnen de eigen 
organisatie  

 

Begeleiding tijdens 
meeloopdag 
 

- Praktijkopleider,  

- werkbegeleider  

- …. 

 

Aantal meeloopdagen 
(in uren) per organsiatie  

Gemiddeld 2 meeloopdagen, aantal uren en dagen 
kan afhankelijk zijn van de opdracht 

 

Voorbereidingsopdracht 
voor studenten 
 

- Inventariseer voor de uitwisseling bij medewerkers 
van je eigen stageafdeling, wat ze graag willen 
weten van de afdeling waar je gaat kijken, houdt 
rekening met de transmurale opdracht.  

- Bevraag hoe transmuraal opleiden leeft onder de 
medewerkers.  

- Bepaal hoe je het project kunt integreren in je 
stage opdrachten. Welke consortiumopdrachten 
kun je hier aan koppelen? 

- Maak afspraken over  
o samenwerking met elkaar en de begeleiders  
o de terugkoppeling van bevindingen tijdens de 

meeloopdag  
o de start- en eindtijd  meeloopdagen 

- Maak een plan voor hoe je aan de opdracht gaat 
werken en verwerk dit in je BPV-werkplan.  

- Introduceer je medestudent bij collega’s en regel 
vooraf randzaken zoals een uniform 

 

Inroosteren van 
meeloopdagen 

- Meeloopdagen van studenten  laten inplannen 
door roosteraar  

- Bij het meelopen staan de studenten niet in de 
(dag)planning 

 
 
 

 


