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Als je naar het buitenland gaat voor stage is het van belang dat jij je als student verdiept 
in de cultuur, politiek, economie en maatschappelijke situatie van het land waar jij naar 

toegaat. 

 
Het verslag 

Het verslag bevat maximaal 20 pagina’s (exclusief titelblad en bronvermelding). Het 

verslag moet met een voldaan zijn afgesloten. 

 

Criteria waaraan het verslag moet voldoen. 
 
Beschrijf in de inleiding een motivatie voor de gekozen stageplaats. 
Beschrijf de stageplaats (instelling, afdelingen, ligging en de doelgroep van zorg) 

Beschrijf het land waar hij/zij stage gaat lopen.  

Beschrijf het model van Madeleine Leininger gezien vanuit het land waar de 
student stage gaat lopen en verklaart het model en integreert dit naar de 
stageplaats, met daarbij het gezondheidssysteem (o.a. het verzekeringssysteem)  
Beschrijf hoe de verpleegkundige beroepsuitoefening er uit ziet in het land (opleiding, 
taken en verantwoordelijkheden), hoe in dat land de opvattingen over "zorg"  (het 

zorgconcept) zijn en hoe de relaties van de verpleegkundigen met de arts en de familie 
van de patiënt zijn. 

Beschrijf de cultuur van het land/ de bevolkingsgroep waar stage gelopen gaat worden 

Verwerk de minimaal 300 gelezen pagina’s literatuur in het verslag (APA richtlijnen) 

Geen reisbrochures of vakantie sites. 
Maak gebruik van literatuur( zie bijlage 1) om de cultuuraspecten in beeld te 

krijgen? 

Ga met experts (zie bijlage 2) in gesprek over het land, de cultuur en de invloeden 

daarvan op de zorg? En neem dit mee in jouw verslag wat jij nodig hebt voor jouw 

stage in het buitenland.  
 
 

Inleveren verslag 

Maak een afspraak met de docentcontactpersoon buitenlandse stage over de datum 

van het inleveren van het verslag. Deze wordt met voldaan /niet voldaan 

beoordeeld. Bij niet voldaan zal de student binnen een week het verslag ter 

beoordeling aanbieden. 

 
Veel plezier met het schrijven van het verslag, 

 
Simone Egberts en Ine van Wijlen  
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Bijlage 1 

Deze literatuursuggesties zijn afhankelijk van het land waarin je stage loopt. 

 Culturele, psychosociale, somatische en spirituele aspecten van de mens 
met een andere culturele achtergrond 

 Levensverhalen en dialoog 

 Literatuurstudie over het land waar je stage gaat lopen. 

 Gezondheidszorg systemen en de rol, status en functie van 
de verpleegkundige binnen dit systeem 

 Rituelen bij geboorte, huwelijk en sterven 

 Kijk op psychiatrische patiënten en mensen met een handicap. 
 
 

Literatuurlijst: 
1. Hofstede ,G; Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen 

Uitgever; Contact 

2. Horst van der, Hans: De lage hemel, Nederland en de Nederlanders 

verklaard (de Engels versie: The low sky, understanding the Dutch) 

Uitgever: Scriptum 

3. Scheffer, Paul Het land van aankomst 

4. Tullemans, Harry: 

5. Visser, Marijke; Jong, Anneke de, 2005 Cultuur en zorg: een 
interculturele benadering van zorg in de verpleging 

6. Warman, Marilyn, 2005, 'What!??' : aspects of Dutch culture that can cause 

friction 

7. Warman, Marilyn; Tilma, Janneke, ([2000) Wrijfpunten: cultuurverschillen 
als  bron van irritatie 

8. Werner, David; Bower, Bill, 1982 Helping health workers learn : a 

book of methods, aids, and ideas for instructors at the village level 

9. Werner, David; Thuman, Carol; Maxwell, Jane, 1993 Where there is no 

doctor : a  village health care handbook 
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Bruikbare websites: http://fontys.internationaal.nl 

http://www.wereldexpat.nl/nl/typischNL/nederlandinbeeld_video_foto/  

http://www.minbuza.nl/en/welcome/pictures  

http://en.wikipedia.org/wiki/The_netherlands  http://www.nuffic.nl/international-

students/about-holland/why-study-in-holland  http://www.nuffic.nl/international-

students/preparation-stay/preparing-your-stay  http://studentbase.nuffic.nl/ 

http://www.nuffic.nl/international-students/news-events/news-  archive/2007/day-

of-the-international-student-attended-by-1-700-international-  student 

http://www.forum.nl/  http://www.pharos.nl/ 

 

http://fontys.internationaal.nl/
http://www.wereldexpat.nl/nl/typischNL/nederlandinbeeld_video_foto/
http://www.minbuza.nl/en/welcome/pictures
http://www.minbuza.nl/en/welcome/pictures
http://en.wikipedia.org/wiki/The_netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/The_netherlands
http://www.nuffic.nl/international-students/about-holland/why-study-in-holland
http://www.nuffic.nl/international-students/about-holland/why-study-in-holland
http://www.nuffic.nl/international-students/preparation-stay/preparing-your-stay
http://www.nuffic.nl/international-students/preparation-stay/preparing-your-stay
http://studentbase.nuffic.nl/
http://www.nuffic.nl/international-students/news-events/news-archive/2007/day-of-the-international-student-attended-by-1-700-international-student
http://www.nuffic.nl/international-students/news-events/news-archive/2007/day-of-the-international-student-attended-by-1-700-international-student
http://www.nuffic.nl/international-students/news-events/news-archive/2007/day-of-the-international-student-attended-by-1-700-international-student
http://www.nuffic.nl/international-students/news-events/news-archive/2007/day-of-the-international-student-attended-by-1-700-international-student
http://www.forum.nl/
http://www.pharos.nl/
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Bijlage 2 
 
 

Andere activiteiten die jezelf nog kunt ondernemen om je voor te bereiden op je 
stage naar het buitenland 

Wij noemen hieronder een aantal mogelijke activiteiten. Het moge duidelijk zijn: 

deze lijst is aan te vullen met eigen initiatieven. 

Mogelijke activiteiten: 
 
 

 Contacten met andere studenten 

 Bepaalde documentaires 

 Bepaalde instanties 

 Meelopen met expert in het werkveld 

 Gesprek met ervaringsdeskundige mantelzorger 

 Gesprek met patiënt of cliënt 

 Bevragen van een patiëntenorganisatie 

 Congres bezoeken 

 Excursie ondernemen 
 
 

Andere mogelijkheden: 
 Artsen zonder grenzen 

 Child war 

 Forum te Utrecht 

 Havenziekenhuis te Rotterdam 

 Het Europese parlement: Brussel 

 Ontmoeting met docenten en studenten van andere hogescholen 
en universiteiten uit Europa. 

 Ontmoeting met studenten die in het buitenland stage hebben gelopen 

 Pharos te Utrecht 

 Tropen museum te Amsterdam 

 Volkerenmuseum te Leiden 

 Workshop met de buitenland-afdeling van de GGD 


	Oktober 2019
	Het verslag
	Criteria waaraan het verslag moet voldoen.
	Beschrijf in de inleiding een motivatie voor de gekozen stageplaats.
	Inleveren verslag
	Bijlage 1
	Literatuurlijst:
	Bijlage 2
	Andere mogelijkheden:

