BEOORDELINGSFORMULIER KLINISCHE STAGES GENEESKUNDE
Naam en voornaam student:
Stageperiode (maand en jaartal) :
Opleidingsjaar : 1ste - 2de – 3de – 4de jaar master
Naam Diensthoofd/Stagemeester :
Naam ziekenhuis en stagedienst:
Gemiddelde arbeidsduur tijdens de stageperiode:
Deelname aan wachtdiensten (zo ja, aantal vermelden):
Opting out van toepassing: ja/nee
Aantal dagen afwezig:
- verlof (met aanvraagformulier):
- ziekteverlof (met medisch attest):
- examen:
- andere:
Gelieve het stagesecretariaat er onmiddellijk van op de hoogte
te brengen als een student afwezig is zonder te verwittigen.
Zie ommezijde voor toelichting

Eindbeoordeling :

Alle stages zijn voltijds
(behalve voor de prede
specialisten huisarts, 4
master).
- maximaal 5 dagen verlof
tijdens een stageperiode
van 4 weken
- maximaal 2 dagen verlof
tijdens een stageperiode
van 2 weken
- verlof dag voor en dag van
een eventueel examen

Appreciatie

Beroepskennis

De student heeft in de
zomermaanden juli,
augustus en september één
maand verlof.
Tijdens de andere
zomermaanden loopt de
student voltijds stage en
mag hij/zij geen verlof
opnemen (behalve voor
een eventueel examen).

Punten
/20

(omvat Kennis en Vaardigheden)

Beroepsattitude

/20

(omvat Inzet, Interesse, Stiptheid, Houding tov patiënten en andere zorgverleners)
Namen van de stagebegeleiders andere dan de stagemeester :
……………………………………………………………………………………………………………………….

Feedback
-

Bemerkingen van de stagebegeleider(s) voor de student (sterktes, aandachtspunten, verbeterpunten,
tekortkomingen, ….)
Geef toelichting bij uitzonderlijke/uitstekende of onvoldoende appreciatie.

Naam en handtekening van de student
(bijschrijven gelezen en goedgekeurd)

Naam, stempel en handtekening van de stagemeester

...............................................................

.....................................................................................

Het volledig ingevulde originele beoordelingsformulier wordt opgestuurd naar het stagesecretariaat (p/a
Faculteitssecretariaat, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel) en wordt eveneens gemaild (stagegk@vub.ac.be) of gefaxt
(02/477.41.59) voor een snelle administratieve verwerking. Het formulier dient ten laatste 1 maand na het einde van de
stageperiode aan het secretariaat bezorgd te worden.
De student bewaart een kopie in zijn/haar stagemap. De stagemeester bewaart een kopie in zijn/haar persoonlijk archief.

APPRECIATIE STUDENT VOOR DE VERSCHILLENDE COMPONENTEN VAN HET FUNCTIONEREN
1. BEROEPSKENNIS APPRECIATIE MET OMZETTING NAAR PUNTEN:

Appreciatie

UITZONDERLIJK/
UITSTEKEND

ZEER GOED

GOED

VOLDOENDE

VOLDOENDE MET
TEKORTEN

ONVOLDOENDE/
ONAANVAARDBAAR

VOLDOENDE MET
TEKORTEN

ONVOLDOENDE/
ONAANVAARDBAAR

KENNIS
VAARDIGHEDEN
GLOBAAL KENNIS
2. BEROEPSATTITUDE MET OMZETTING NAAR PUNTEN:

Appreciatie

UITZONDERLIJK/
UITSTEKEND

ZEER GOED

GOED

VOLDOENDE

INZET
INTERESSE
STIPTHEID
HOUDING TOV PATIËNTEN
HOUDING TOV ANDERE
ZORGVERLENERS
GLOBAAL ATTITUDE

OMZETTINGSTABEL VAN APPRECIATIE NAAR PUNTEN

Appreciatie

Graad

Omzetting naar
punten

Uitzonderlijke
student

GSO

>18

Uitstekende
student (< 5%)

GSO

18/20

Zeer goede
student (<20%)

GO

16 – 17/20

Goed,
meerderheid van
de studenten

O

14 – 15/20

Voldoende, onder
het gemiddelde

V

12 – 13/20

Voldoende met
tekorten

V

10 – 11/20

Onvoldoende,
risico voor de
patiëntenzorg

8 – 10/20

Onaanvaardbaar,
gevaar voor de
patiëntenzorg

< 8/20

KENNIS: De student kent ziektebeelden, pathofysiologie, waarde van
diagnostische middelen en therapie …
VAARDIGHEDEN: De student beheerst de relevante vaardigheden voor de
discipline …
… op het niveau van een gemiddelde eerstejaars HAIO of ASO
De beroepshouding van de student is van die aard dat iedereen de student als
voorbeeld kan nemen, een ideaal rolmodel.
van de studenten, bijna op het niveau van een gemiddelde eerstejaars HAIO of
ASO
De beroepshouding van de student is van die aard dat iedereen de student als
voorbeeld kan nemen, een goed rolmodel.
… op het niveau boven het gemiddelde van een student geneeskunde
De beroepshouding van de student is van die aard dat ze voor alle medewerkers
gewenst is.
… op het niveau van een gemiddelde student geneeskunde
De beroepshouding van de student is van die aard dat er geen problemen zijn,
maar dat er geen onderscheid is met het gemiddelde.
onder het niveau van een gemiddelde student geneeskunde, met één of twee
zwakheden, maar voldoende om geen gevaar voor de patiënt te betekenen
De beroepshouding van de student is van die aard dat ze voor verbetering
vatbaar is, maar het goede functioneren niet hindert.
onder het niveau van een gemiddelde student, met meerdere zwakheden,
geneeskunde, maar voldoende om geen gevaar voor de patiënt te betekenen
De beroepshouding van de student is van die aard dat ze het goede functioneren
hindert zonder gevaar voor de patiëntenzorg, maar vermoedelijk remedieerbaar is.
Ernstige tekorten, onvoldoende, maar remediëring is mogelijk zodat hij/zij zonder
gevaar voor patiëntenzorg de vervolgopleiding zal kunnen aanvatten.
Onproffessionele beroepshouding, maar remediëring lijkt nog mogelijk.
Meerdere ernstige tekorten, onvoldoende om met vertrouwen en zonder gevaar
voor patiëntenzorg de vervolgopleiding aan te vatten, zonder uitzicht op tijdige
remediëring.
Onaanvaarbare beroepshouding, zonder uitzicht op tijdige remediëring.

