
STAGE IN TIJDEN VAN CORONA_
ERVAAR JIJ ALS STUDENT HBO-V/BMH RISICO’S OP JE STAGE VANWEGE BESMETTINGSRISICO DOOR COVID-19?

Moet je onbeschermd werken met coronapatiënten of patiënten met verdenking 
op corona?

Behoor jij of een huisgenoot tot de risicogroep?

Voor jou zijn de gezondheidsrisico’s dusdanig hoog dat het advies van de opleiding is om te stoppen* op deze stageplek. Ga hierover in gesprek met je 
contactdocent en werkbegeleider.JA
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JA

JA

JA

NEE

NEE

Ga in gesprek met je werkbegeleider en contactdocent en kijk samen wat er mogelijk is binnen je stage om gezondheidsrisico te voorkomen, bijvoorbeeld 
op een andere plek in de organisatie. Als het gezondheidsrisico voor jou te groot blijkt, is het advies van de opleiding om te stoppen* op deze stageplek.

Volg de richtlijnen van het RIVM en neem contact op met je contactdocent. Overleg met je stagebegeleider of er een coronatest voor jou beschikbaar is.  
Als je op je stage wordt verwacht terwijl jij de angst ervaart mensen te besmetten, neem dan contact op met je contactdocent. Er kan in overleg besloten 
worden dat je langer thuisblijft. 

Bespreek je competenties (kennis, inzicht, attitude, vaardigheden) met je werkbegeleider en contactdocent. Verleen pas zorg aan zorgvragers met een 
(potentiële) coronabesmetting als je jezelf voldoende competent voelt.

Bespreek mogelijke twijfels en zorgen met je collega’s en werkbegeleider en zoek samen naar oplossingen. Neem ook contact op met je contactdocent. 
Als het gezondheidsrisico voor jou te groot blijkt is het advies van de opleiding om te stoppen* op deze stageplek.

Bespreek dit conflict van plichten met je werkbegeleider en contactdocent. Voor jou zijn de risico’s binnen je thuissituatie mogelijk dusdanig hoog dat in 
overleg besloten kan worden om te stoppen* op deze stageplek. Ga  hierover in gesprek met je contactdocent en werkbegeleider.

Heb jij klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus?

Voel jij je voldoende competent om te zorgen voor zorgvragers met een 
(potentiële) coronabesmetting?

Heb jij vertrouwen in het beleid binnen jouw stage-omgeving t.a.v. het gebruik 
van beschermende middelen?

Heb jij zorgtaken in je privésituatie die op geen enkele wijze door anderen 
overgenomen kunnen worden? 

Je blijft stagelopen bij je stage-instelling. Je blijft gedurende je stageperiode alert op risico’s en maakt indien nodig opnieuw 
afwegingen.  

Naast je fysieke veiligheid moet er op je stageplaats ook sprake zijn van een voldoende en veilig leerklimaat.  
Heb je hier zorgen over? Volg dan de onderstaande stappen. 

Je stage binnen de huidige stageplek wordt beëindigd*. Bespreek dit samen met je contactdocent en met je werkbegeleider. 
Breng je slb’er op de hoogte. Met de senior slb’er maak je indien nodig een maatwerkformulier voor de vervolgroute van je 
studie. 

Het kan zijn dat je alsnog twijfels hebt over het oplopen en/of verspreiden van Covid-19 op je stage. Het gaat nu over je persoonlijke afweging waarbij je met ondersteuning van je contactdocent en/of studieloopbaanbegeleider een afweging maakt op basis van:  

• De verantwoordelijkheid voor je patiënt/collega’s/de samenleving, die passend is bij je rol als stagiaire 
• Het risico dat je ervaart voor de verspreiding van Covid-19 zowel op je stage als in je privésituatie
• Het gezondheidsrisico dat je ervaart voor jezelf 
• De consequenties die je ervaart bij het stoppen met je stage

Besluit je door te gaan met je stage? 

ZIJN DE LEERCONDITIES BINNEN JOUW HBO-V/BMH STAGE VERANDERD DOOR DE UITBRAAK VAN HET CORONAVIRUS (COVID-19)?

Kun je alle voorgenomen leerdoelen uitvoeren?

Heeft je werkbegeleider tijd en ruimte om jou te begeleiden? 

Overleg met je werkbegeleider en contactdocent of je jouw doelen bij kunt stellen passend bij de nieuwe situatie en passend bij de competenties 
behorend bij de stage. Blijkt het onmogelijk om te werken aan de benodigde competenties binnen je huidige stageplek dan kan in overleg besloten 
worden je stage hier te beëindigen*. NEE
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Bespreek met je werkbegeleider wat je nodig hebt om te kunnen leren en vraag of het haalbaar is voor haar / hem om dit te leveren. Maak hierover 
concrete afspraken met elkaar. Betrek zo nodig jouw contactdocent als het gesprek met je werkbegeleider niet resulteert in voldoende begeleiding. 
Blijkt het onmogelijk om voldoende begeleiding te krijgen binnen je huidige stageplek, dan kan er in het uiterste geval besloten worden je stage hier te 
beëindigen*. 

Je draagt de verantwoordelijkheid voor je patiënten om pas zorg te verlenen als je daar voldoende competent voor bent. Is dit niet het geval, verleen de 
betreffende zorg dan niet! Maak ontbrekende competenties bespreekbaar met je werkbegeleider en je contactdocent en kijk hoe je deze kan ontwikkelen.

Bespreek met je werkbegeleider wat er nodig is om je stage wél te kunnen behalen. Maak een plan met concrete acties waar je aan gaat werken en 
bespreek dit plan met je werkbegeleider en contactdocent.  Blijkt het onmogelijk voor jou om de benodigde competenties gedurende deze stageperiode 
te ontwikkelen en te laten zien, dan kan het betekenen dat je de stage niet behaalt. Met je slb’er maak je een plan voor het vervolg van je studie.

Het is goed dat je dit aanvoelt. Dit komt overigens veel voor en hoort bij ons werk. Maak het bespreekbaar met je werkbegeleider en eventueel je 
contactdocent en/of slb’er. Gebruik hiervoor ook de reflectiebijeenkomsten. Als je geen ruimte neemt of voelt om deze ervaring te delen kan er (morele) 
stress ontstaan en kan je klachten krijgen. 

Doe jij zelfstandig dingen tijdens je stage waar jij je (nog) niet voldoende 
bekwaam in voelt?

Hebben jij en je werkbegeleider vertrouwen in het behalen van je stage?

Je kan verder met je stage waarbij je werkt aan de benodigde competenties.  
Je blijft gedurende de stageperiode alert op veranderingen van je leercondities.

MAAK JE DINGEN MEE WAAR JE  
EEN NAAR GEVOEL VAN KRIJGT? 
 
Hierbij kan je denken aan gevoel van falen, machteloosheid, 
frustratie, verontwaardiging, schuldgevoel, spanning of 
verdriet.  

*STOPPEN OP JE STAGE? NEEM CONTACT OP MET HET PRAKTIJKBUREAU 
VOOR EEN EVENTUELE (DOOR)START BINNEN EEN ANDERE AFDELING OF 
ORGANISATIE.  
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