
Hoe zorg je voor zo’n groot mogelijk draagvlak bij betrokkenen?  
 Zorg voor goede afstemming en afspraken met en tussen MBO- en HBO- en 

zorgorganisaties/stageplaatsen.  

 

 Probeer met een verruimde blik te kijken en binnen de kaders ruimte te geven voor eigen invulling. 

Biedt studenten voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. 

 

 Er is sprake van een goed werk- en leerklimaat en vanuit de afdelingen voldoende tijd en 

ondersteuning van leidinggevende, P&O, opleiders en praktijkbegeleiders.  

 

 Introduceer de student en de opdracht goed binnen het team en zorg dat de opdracht geïntegreerd 

wordt in het leerproces zodat die als een verrijking voelt en niet als extra werk. Stagiaires worden 

toekomstige zorgcollega’s, er is dus alle redenen om in hen te investeren. 

 

 Laat afdelingen/teams met eigen opdrachten komen of liever nog, laat de student een aantal dagen 

meelopen en kom gezamenlijk tot een passende opdracht. Laat ook docenten meekijken met opdracht 

en uitvoering daarvan  

 

 Laat studenten goed nadenken over meeloopdagen en vooral pro-actief handelen. Plan duo’s tijdens 

meeloopdagen ipv trio's (is organisatorisch makkelijker) 

 

 Houdt bij de eerste meeloopdag rekening met de komst van de student, zodat hij/zij de dag ook 

volledig kan benutten om te kijken, voelen en ervaren hoe het op de andere werkplek is en niet alleen 

met praktische regelzaken bezig is 

 

 Organiseer meeloopdagen voor werkbegeleiders om transmuraal werken ook iets van hen te maken 

en betrokkenheid te genereren 

 

 Maak de opzet van de transmurale BPV-opdracht niet te zwaar voor wat betreft inzet mensen. Maak 

vooral duidelijk wie welke rol heeft en voortrekker is  

 

 Belangrijk is dat er ondersteuning is voor een methodische opzet van de transmurale opdracht, zoals  

het evt. opzetten en uitvoeren van nulmeting, tussentijdse- en eindmeting en rapportage daarvan.  

 

 Om te voorkomen dat afdelingen onderzoeks-moe worden is het raadzaam dat studenten op 

verschillende afdelingen stage lopen en verschillende onderzoeksmethoden en/of 

onderzoeksonderwerpen gebruiken. Er zijn genoeg mogelijkheden om op een creatieve manier data te 

verzamelen, zodat afdelingen niet voortdurend met enquêtes worden overladen. 

 

 Zorg voor goede onderlinge bereikbaarheid via de mail en/of telefoon tussen student,  

begeleiderzorgpraktijk en docent. Maak hierover afspraken. 

 

 Maak onderzoeken en resultaten zichtbaar op kennisdatabank.   

 


