
Wij vragen je bijdrage aan de Stage van een HBO-V student in het keuzevak “Praktijkondersteuner”  

Wij hopen dat het jou als praktijkondersteuner leuk lijkt om je enthousiasme voor je vak over te 

brengen op een jonge HBO-V student. Zodat al tijdens de studie hun aandacht voor het werkveld van 

de POH in de huisartspraktijk wordt getrokken en zij zich kunnen oriënteren op de 

professionalisering van de POH. 

 

De HBO-V gaat in het vierde jaar, twee keuzevakken aanbieden: POH 1 (zorg voor patiënt met DM2) 

en POH 2 (zorg voor patiënt met Astma/COPD en CVRM). Beide keuzevakken omvatten tien weken 

met twee lesdagen (DI en DO) per week.  

Gedurende zeven weken daarvan, gaan ze twee dagen per week stagelopen. 

24 studenten hebben gekozen om vanaf eind augustus de POH-1 doen.  

De éne dag loopt, kijkt en doet de stagiaire met jou als POH mee. Dus consulten (DM2) bijwonen en 

in toenemende mate onder jouw supervisie hierin participeren. Zodat je in de zevende week het 

consult van de stagiaire kunt beoordelen.  

De tweede dag, neemt de stagiaire zelf het initiatief om mee te lopen met specialisten op het brede 

gebied van de zorg voor patiënten met DM2: Diabetesverpleegkundige, Doktersassistente, Huisarts, 

Diëtiste, Podoloog, POH Ouderenzorg, POH GGZ. Al of niet binnen jouw praktijk.  Deze stagedag kan 

de stagiaire interviews doen, huisbezoek bij patiënten, bestuderen materiaal uit de praktijk. De 

stagiaire werkt hier zelfstandig aan.  

 

Wat wordt er van jou gevraagd:  

 Zin om je enthousiasme uit te dragen 

 Instructie geven, de student mee laten kijken en onderdelen van je consulten (DM2) laten 

overnemen onder jouw supervisie 

 Aan het einde van elke “POH-gebonden” stagedag feedback geven 

 Beoordeling van de stage in de zevende week aan de hand van duidelijke 

beoordelingscriteria 

 Beoordeling van een consult (DM2) in de zevende week. (Tijdens de schooldagen worden alle 

ins en outs van de Diabeteszorg onderwezen. Het consult wordt uitgebreid geoefend met 

medestudenten en simulatiepatiënten. Vóórdat de student het consult voor de beoordeling 

mag gaan doen, is door de docent een “go” gegeven)   

 

Wij hopen van harte, dat je bereid bent om deze stage te begeleiden.  

Wij zien uit naar jullie reactie.  

 

Namens de teams HBO-V en Praktijkondersteuning Hogeschool Inholland 

Melusine Koning, coördinator 

tel 0612937508 

Melusine.koning@inholland.nl     
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