
 

   
 

Protocol Eindbeoordeling Stage 
 
De beoordeling van de stage bestaat uit twee onderdelen, het functioneren in de praktijk en het 
stageverslag. Beide onderdelen moeten voldoende zijn om de stage te halen. De eindbeoordeling 
dient helder geformuleerd te zijn en resulteert in het oordeel onvoldoende / voldoende / ruim 
voldoende / goed.  
 
Stageverslag (deel 1 en deel 2)  
De student schrijft het stageverslag in 2 delen. Deel 1 wordt ingeleverd na de tussentijdse evaluatie, 
deel 2 wordt ingeleverd na de eindevaluatie met de stagebegeleider. Het verslag moet voldoen aan 
alle criteria die genoemd worden in de checklist en compleet zijn. Over het stageverslag geeft de 
stagecoach een oordeel aan de hand van de rubric waarin de volgende punten worden getoetst: 

- Kritische reflectie op persoonlijke leerdoelen en competenties van de opleiding 
- Visievorming 

Restrictie: Er mogen geen onderdelen in de linkerkolom (onvoldoende) van de rubric zitten.  
 
Functioneren in de praktijk 
De beoordeling van de praktijk wordt gedaan aan de hand van een aantal bronnen, deze vinkt de 
stagecoach aan op het eindbeoordelingsformulier. Belangrijke bronnen zijn de stagematrices die de 
stagebegeleider invult voorafgaand aan de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie. De stagematrix 
is gericht op de ontwikkeling van de student. Aan de hand van de richtlijnen per leerjaar komt de 
stagebegeleider uit op een advies voor de beoordeling van het praktijkdeel. Het toekennen van de 
beoordeling is relatief, dat wil zeggen in relatie tot de fase van de opleiding. De uiteindelijke 
beoordeling van het praktijkdeel wordt vastgesteld door de stagecoach, op basis van het advies van 
de stagebegeleider en de andere geraadpleegde bronnen. Hieronder vallen de bevindingen van de 
stagecoach naar aanleiding van het lesbezoek, de lesopzetten en de intervisieverslagen.  
 
Herkansing 
Indien de student het verslag niet op tijd inlevert of in het geval van een onvoldoende voor het 
verslag, kan de student opgaan voor de herkansing. Indien het functioneren in de praktijk wordt 
beoordeeld met een onvoldoende, dient de student de gehele stage op een andere stageplek 
opnieuw uit te voeren. 
 
Terugkoppeling eindresultaat stagebegeleider 
De stagecoach informeert de stagebegeleider over de eindbeoordeling van de stage van de student.  


