
1 fte op 40 studenten
Een poule van stagebegeleiders

Bij het MBO College West van ROC van Amsterdam werken ze momenteel aan een poule van
stagebegeleiders voor eerstejaarsstudenten van de opleidingen zorg. Aan het begin van schooljaar ‘21/’22 is
dit project gestart. Het ROC leidt nieuwe zorgprofessionals op. De afgelopen jaren is het gezien het
personeelstekort in de zorg steeds moeilijker om eerstejaarsstudenten te plaatsen op een stageplek in de
zorg. Eerstejaarsstudenten hebben intensieve begeleiding nodig en de eerste kennismaking met het
werkveld is heel erg belangrijk. Om de studenten voor de lange termijn te behouden is het dus belangrijk
dat ze goed worden ondersteund in de stage. Vandaar dat het MBO een poule van stagebegeleiders opzet:
dit zijn begeleiders die volledig worden ingezet voor de persoonlijke begeleiding op locatie. De leerbedrijven
worden zo ontzorgt en houden ruimte over voor de vakinhoudelijke begeleiding. Op deze manier leiden de
school en het leerbedrijf de studenten gezamenlijk en toekomstgericht op.

I N T E N S I E V E S TA G E B E G E L E I D I N G
Het plan is om in totaal voor 10 fte aan
stagebegeleiders te werven voor de poule. Hier zijn ze
momenteel nog mee bezig. Uit eerste ervaringen
blijkt er veel animo te zijn, bijvoorbeeld vanuit
zorgprofessionals die na jaren ervaring eens vanuit de
onderwijskant willen bijdragen aan de kwaliteit van
zorg, of zorgmedewerkers die het werk in de praktijk
fysiek niet goed meer aan kunnen. Zij krijgen een
contract bij het ROC van Amsterdam en gaan op pad
naar de leerbedrijven waar de studenten stage lopen.
Op voorhand doorlopen ze een verkort traject
‘praktijkbegeleider’.

De hoofdtaak van de stagebegeleiders uit de poule is
om de studenten van persoonlijke begeleiding tijdens
de stage te voorzien. Hiervoor krijgen ze maar liefst 40
studenten per fte toebedeeld. Dit komt gemiddeld uit
op 1 uur begeleiding per student per week, maar de
daadwerkelijke frequentie zal worden afgestemd met
het leerbedrijf en de student. In ieder geval is het plan
dat stagebegeleiders de studenten minstens ééns per
14 dagen op locatie spreken.

Best practices stagetekorten in de zorg 

Daarnaast fungeren de begeleiders als eerste
aanspreekpunt voor de leerbedrijven. Het voordeel is
dat leerbedrijven dan maar één aanspreekpunt
hebben voor alle stagiair(e)s van het MBO College
West. Daarmee zou de verbinding met het leerbedrijf
gemakkelijker moeten worden en de stages van de
studenten uiteindelijk succesvoller op lange termijn.

Het MBO is momenteel bezig met de werving van
leerbedrijven voor de nieuwe vorm van
stagebegeleiding. Zo zijn ziekenhuizen geschikt voor
de intensievere vorm van stagebegeleiding vanwege
de complexere situaties waar de studenten in de
praktijk mee te maken kunnen krijgen. Maar ook met
name kleinere leerbedrijven waar ze graag méér
stagiair(e)s zouden willen plaatsen, maar wat
vanwege begeleidingscapaciteit lastig is, zijn passend.



A A N D A C H T S P U N T E N
 De nieuwe vorm van stagebegeleiding vergt een

verandering van werkwijze en taakverdeling op
school. Goede afspraken over de verdeling van
taken, onder andere tussen docenten en stage-
begeleiders, is hierbij van belang.

 Duidelijke communicatie over de stagebegeleiding
naar de leerbedrijven is cruciaal, zeker nu er nog
verschillende vormen van stagebegeleiding naast
elkaar zullen lopen.

 Binnen het leerbedrijf moeten de taken van de
stagebegeleider goed worden afgebakend: deze
betreffen uitsluitend de persoonlijke begeleiding
van de stagiair(e)s en geen andere uitdagingen op
het gebied van opleiden.

V E R W A C H T E  S U C C E S FA C T O R E N
 Aan de hand van het onderzoekstraject beoogt het

MBO het project goed te evalueren. Op die manier
streven ze ernaar de poule van stagebegeleiders
uiteindelijk zo effectief mogelijk in te richten.

 De intensieve vorm van stagebegeleiding en
bijbehorend onderzoekstraject leggen de knel-
punten in de praktijk van stages bloot. Zaken die
normaal pas aan het licht komen wanneer het al
(te) hoog is opgelopen, worden nu vroegtijdiger en
beter zichtbaar.

 Met de poule van stagebegeleiders beoogt het
ROC een structurele oplossing voor de stage-
tekorten te bieden. Het opzetten duurt wellicht
wat langer maar in plaats van ad hoc brandjes te
blussen, zullen de inspanningen op langere termijn
meer opleveren.

P R O J E C T G G D
Naar aanleiding van de coronapandemie is het ROC
van Amsterdam, in co-creatie met de GGD, de
Gemeente Amsterdam en het SBB, in 2020 gestart
met een project. Hoewel dit project losstaat van de
poule van stagebegeleiders zoals deze nu wordt
opgezet, is het idee achter de stagebegeleiding
vergelijkbaar: alle stagiair(e)s bij de GGD worden
intensief en op locatie door één stagebegeleider van
school begeleidt. Het betreft 20 studenten van de
opleiding dokters-assistent die onder andere bij test-
en vaccinatielocaties worden ingezet, en hierin dus
intensief worden begeleid door één begeleider van
het MBO College West. De ervaringen bij de GGD zijn
erg goed: mede door de intensieve begeleiding vanuit
school was het mogelijk de stages ondanks de roerige
(corona)tijden in goede banen laten verlopen.

Best practices stagetekorten in de zorg 

O N D E R Z O E K S T R A J E C T

Het MBO College West voert gelijktijdig een
onderzoekstraject uit, genaamd ‘Meer dan begeleiden
alleen’. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de MBO
agenda van de Gemeente Amsterdam. Gedurende het
schooljaar worden drie groepen studenten gevolgd:
studenten die reguliere stagebegeleiding ontvangen,
studenten die worden begeleid door één van de
stagebegeleiders uit de poule en tot slot studenten
die een andere vorm van intensieve begeleiding
krijgen, bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand. In
het onderzoek worden de studieloopbaanbegeleiders,
studenten, en het leerbedrijf ondervraagd om goed
vast te kunnen leggen wat de inspanningen
opleveren. Uiteindelijk wordt het onderzoeksrapport
gebruikt als evaluatie van het project.

C I J F E R S O P E E N R I J
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