Praktische informatie voor stagebegeleiders
Informatie over de opzet en onderdelen van de stage van aios M&G.

Startgesprek
De stage begint met een startgesprek waarin de stage en het
definitieve stageplan besproken wordt met de aios. In
principe moet het stageplan klaar en goedgekeurd zijn voor
de start van de stage zodat de aios vlot aan de slag kan gaan.

Kennismaken
Idealiter vindt voor de start van de
stage een eerste kennismaking
plaats. Daarbij wordt afgestemd
over de leerdoelen, sterke en
zwakke kanten van de aios, epa’s,
praktijkopdracht(en), kpb’s, stageopdracht en taken.
Er worden afspraken en een
voorlopige planning gemaakt. De
aios verwerkt dit in zijn stageplan.
Eventueel kan de stagebegeleider
contact opnemen met de vorige
opleider van de aios.

vorige stage

Evaluatiegesprek
In het evaluatiegesprek wordt de voortgang
van de aios ten aanzien van het stageplan
besproken. Ligt de aios op schema? Wat gaat
goed? En wat kan beter? Er worden afspraken
gemaakt over het vervolg van de stage.

Eindgesprek
In het eindgesprek wordt de gehele stage besproken. Het
stageverslag, de bevindingen van de stagebegeleider en
eventuele collega’s en de aios zelf zijn onderwerp van
gesprek. Ook wordt de beoordeling besproken en het
beoordelingsformulier verder ingevuld en ondertekend.

Praktijkleren
Het meest belangrijk is natuurlijk het praktijkleren. Nadat de aios zich heeft georiënteerd in de organisatie gaat hij of zij aan de slag. De
aios kijkt mee met de stagebegeleider en collega’s, voert taken uit en werkt aan praktijkopdrachten. Tijdens de stage voert de aios een
aantal opdrachten uit waarbij de handelingen van de aios worden geobserveerd, beoordeeld en besproken. Daarnaast hebben de
stagebegeleider en de aios wekelijks een begeleidingsgesprek.

De aios schrijft
een kort verslag
van het gesprek.

De aios schrijft
een kort verslag
van het gesprek.

huidige stage
(3 mnd bij fulltime dienstverband)

Stageverslag
Vóór het eindgesprek levert de aios
het stageverslag in. Het verslag wordt
voor het eindgesprek gelezen. Een
deel van het beoordelingsformulier
kan nu al ingevuld worden.

nieuwe stage

