
Afspraken studenten 

1. Eerste stagedag:  

• Student toont doelstellingen spontaan telkens wanneer zij 
met een andere vrvr/vpk moet werken  

• student heeft onthaalformulier /copy arbeidsgeneesheer 
bij op eerste stagedag en geeft dit af aan de 
verantwoordelijke stagementor. Dit moet in orde zijn op 
dag 1 van de stage. Indien niet in orde -> student mag 
geen stage doen en zal naar huis gestuurd worden. Op de 
urenlijst, die op het studentenbord uithangt, moet 
aangeduid worden dat ze naar huis gestuurd zijn. De 
gemiste stagedag zal later ingehaald worden. 

• student leest de introductie brochure voor de aanvang van 
de stage  

 

2.Rondleiding op J10-Opvang door het team: 

• Anja stelt een stagementor of vrvr/vpk verantwoordelijk 
voor de eerste opvang en rondleiding op de afdeling .-
>Rondleiding indien alle studenten aanwezig zijn! 

• Gedurende de ganse stageperiode zullen ‘alle’ teamleden 
aandacht hebben voor ‘alle’ studenten die aanwezig zijn 
op dienst dwz: indien je een andere student tegenkomt in 
de dienstgangen of lokalen informeer je kort bij de 
student of alles in orde is. De bedoeling is dat studenten 
zich opgenomen voelen in de groep . 

• Alle teamleden gaan op een correcte en beleefde manier 
om met de studenten. 

 



3.Feedbackformulieren : 

• Student geeft spontaan het feedbackformulier af.  
• Indien studenten geen formulier geven op het einde van 

de stage dag dan wordt door de verantwoordelijke 
vrvr/vpk een ‘vervangend formulier’ opgemaakt en 
getekend met vermelding ‘geen feedbackformulier 
ontvangen’ 

• Teamleden geven onmiddellijk feedback tijdens de 
uitvoering van de zorgen. Er zal ook steeds mondelinge 
feedback zijn bij het geschreven feedbackformulier.  

• Ook negatieve feedback en aandachtspunten duidelijk 
communiceren naar de student. 

• Positieve punten zeker benadrukken 
• Feedbackformulieren aftekenen met naam vrvr/vpk en 

niet met paraf 
• Feedback ivm procedures/technieken-> techniek van de 

andere collega’s niet afbreken 
  

4. Technieklijsten 

• Op het studentenbord zullen technieklijsten komen te 
hangen met een duidelijke weergave wat elke student 
mag uitvoeren op dat specifieke moment van de opleiding 
(1ste, 2de jaar, HBO VPK,…) 

5.Werkplanning en organisatie: 

• Voor aanvang van het werk, dus na de briefing planning 
opmaken met student en prioriteiten stellen. 

• meer waarom-vragen stellen aan studenten en 
doorvragen 



  

6. Briefing :  

• per 3 kanten(kant 1+2)(kant3+4)(kant 5+6) , drie 
briefingsgroepen tijdens elk briefingsmoment. Student die 
de bellen uitdoet tijdens de briefing , krijgt van de 
verantwoordelijke vrvr/vpk opnieuw een tweede briefing 
na het uitdoen van de bellen  

 

7. Beloproepen : 

• De student doet de bellen uit per kant(kant 1+2) (kant 
3+4)(kant5+6) 

 

8. Pauzemomenten ’s morgens en ’s middags:  

• Student neemt gelijktijdig met de begeleidende 
vroedvrouw pauze.  

 

9. Avondpauze :  

• Studenten gaan eten van 17u15 tot 17u45! 
• Het avondmaal wordt  uitgedeeld door teamleden J10, 

NIET door studenten  
• Als studenten na de pauze terug op dienst zijn ruimen zij 

de plateaus af en doen de bellen uit per kant. 
• Indien meer als 2 studenten -> pauze in de refter! 
• Indien er maar 1 student is mag deze boven blijven maar 

de student  zal niet opdraaien voor alle beloproepen . 


