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Vraag aan de zaal!

Wat is binnen jullie organisatie het doel om 
stagiaires op te gaan leiden?

Hoe verloopt een reguliere stage of te wel 
een meeloopstage bij jullie organisatie?



Doel ELT

(Aankomend) 
Verpleegkundigen 

in de TZ 
ontwikkelen zich 
tot Professionals 

Die werken vanuit
een

onderzoekende
houding

En zijn gericht op 
best mogelijke zorg

voor cliënt en 
mantelzorg. 

Deze VP werken
samen met alle 

zorgbetrokkenen, 
en zij ontwikkellen
VP Leiderschap. 

Basis van de zorg
vormt Positieve

Gezondheid

en de eigen regie 
van de cliënt staat

centraal. 

De VP werken
vanuit de normen
en waarden van 

de beroepsgroep. 

Tegelijk monitoren 
zij hun eigen 

gezondheid via 
Beroepsvitaliteit. 

Hun drive is samen 
met alle 

betrokkenen 
blijven leren en 

ontwikkelen.



Generatie verschillen



ELT sluit aan bij generatie Z

Voorkeur voor een flexibele werkstijl

Weinig op met hiërarchie en autoriteit iedereen is gelijk!

Zijn ondernemend

Werken met termijndoelen lijkt een betere werkvorm te zijn dan methodisch 

werken.



Wat wordt er van een ELT stagiaire 
verwacht

Kritisch

Onderzoekend

Eigen regie kunnen pakken

Samenwerken

Buiten de lijntjes denken en handelen



STUDENTEN AAN HET 
WOORD Filmpje



Uitgangspunten ELT

Positieve gezondheid

Beroepsvitaliteit

Beroepscode



Staat ELT 

als een

huis?



Leren en 
resultaten

 Student geeft aan wat zijn leerwens is, hierbij
zijn de vereiste uitkomsten leidend

 Vereiste uitkomst MBO-V: Examens, zelf
ontwikkelde opdrachtenals voorwaarde

 Vereiste uitkomst HBO-V: Leeruitkomsten, zelf
ontwikkelde opdrachtenals voorwaarde



Resultaten uit 

het verleden 

en heden



Bijeenkomsten

ELT
1. Groot ELT met alle betrokkenenen event gasten

2. Klein ELT met alleen studenten van één opleiding

en docent

3. Gemengd ELT met HBOV en MBOV en docenten

4. Minisymposium aan het einde van de stage



Nieuw dit jaar!

 Onderzoek door HBO-V studenten naar het leerplezier en 
effectiviteit van het ELT. 

 Koploper actie leernetwerk

 Koploper Extramuraal leerteam: innovatieve stage in de thuiszorg | 
Actie Leer Netwerk

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/extramuraal-leerteam-stage-thuiszorg/


Stelling

 ELT bevordert de kwaliteit van verpleegkundig

 ELT bevordert klinisch redeneren

 ELT heeft een flexibele werkomgeving nodig 



Vragen over 
het 
inhoudelijke 
verhaal? 


