
 

Stage POH-s 

In module H-5 van de opleiding staat alle informatie omtrent de stage van de POH-s uitgebreid 

beschreven. Deze module wordt bij aanvang van de opleiding op de digitale leeromgeving geplaatst. 

 
De kenmerken van de stage in het kort: 
 
1. De student dient, naast de 28 cursusdagen, gemiddeld 8 uur per week stage te lopen, 

gedurende de looptijd van de opleiding. Dit kan ook vanuit een relevante werkplek zijn. De 
opleiding heeft een stageovereenkomst ontwikkeld, die zowel door de student als de 
stagebegeleider wordt ingevuld en ondertekend. 
 

2. De stagebegeleider is een huisarts of een (ervaren) POH-s  De stagebegeleider kan gemiddeld 
1 uur per week tijd vrijmaken voor de begeleiding. 

 
3. De stagebegeleiding bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 

 Het voeren van gesprekken; kennismakingsgesprek, voortgangsgesprekken, korte 
praktijkbeoordelingen, tussenbeoordeling, eindbeoordeling. 

 Het beoordelen van een twee consulten en/of video-opname 
 Werkinstructie 

 
3. De student stelt een stagewerkplan op. Aan de hand van 7 competentiegebieden formuleert 

de student leerdoelen. 
 
4. De student laat in de stage, een toenemende mate van zelfstandigheid in het werk zien. In 

het begin ‘meelopen’, daarna onder toezicht werken, vervolgens onder supervisie zelfstandig 
de functie van de POH-s uitvoeren. 

 
5. Vanuit de opleiding heeft iedere student een vaste docentbegeleider (coach). Deze begeleidt 

de student vanuit de opleiding bij het opstellen van het stagewerkplan, de voortgang en 
treedt op als contactpersoon voor de stageplek. 

 
6. Zowel de student als de stage verlenende huisartspraktijk kunnen een stagevergoeding 

aanvragen bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) informatie hierover is te 
vinden op: www.ssfh.nl/vergoedingen,.  
Voor studenten is er een mogelijkheid beroep te doen op een subsidie via 
http://www.kansberoepen.nl/. De overheid investeert in arbeidsmarktkansen en geeft zo 
mensen die ingeschreven staan bij het UWV, of werken als zelfstandige de gelegenheid om 
hier tot 31 december 2017 gebruik van te maken. 

 
 
 
Inholland Academy, februari 2017 
 
 

http://www.ssfh.nl/vergoedingen
http://www.kansberoepen.nl/

