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Programma 
 
15.00 uur: Welkom door Mirjam Dijkhuizen, stagecoördinator 
 
15.10 uur: Presentatie door opleidingsmanager bachelor Verloskunde Willemijn Eekhof;  
 
Studeren in Corona tijd 
Een korte terugblik op een jaar studeren tijdens de corona-crisis. Wat was moeilijk voor studenten 
maar ook zeker wat heeft het ons en studenten geleerd? Wat kunnen we behouden en waar kijken 
we naar uit om achter ons te laten? 
 
15.30 uur: Start ronde 1 
 
Keuze uit 
 
Toetsen in de Toekomst binnen de bachelor Verloskunde Rotterdam 
Door: Ans Pellikaan-van Limbeek 
Inkijkje in de manier waarop we toetsing in het vierde jaar op termijn vormgeven. We nemen u in 
vogelvlucht mee in de ontwikkeling van toetsing binnen de opleiding verloskunde en wat dit 
betekent voor studenten, docenten en de stagebegeleiders. 
 
Transformationeel Leiderschap binnen de bachelor Verloskunde Rotterdam 
Door: Leonie Welling 
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op Transformationeel Leiderschap. Dit richt zich op 
verandering, waarbij de leider met een inspirerende visie medewerkers extra motiveert. Dat leidt 
tot een beter resultaat op de lange termijn, maar vraagt meer van de leidinggevende. Met een 
transformationele stijl spreekt een leider de intrinsieke motivatie aan. Dat is een belangrijke 
competentie in samenwerkingsverbanden met het oog op multidisciplinaire werkafspraken en 
protocollen. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhrivg.m9.mailplus.nl%2Fnct10355559%2FGtn4wpwbgacDF3x&data=04%7C01%7Ck.l.nederlof%40hr.nl%7C14d650632e7e486a767308d896b5c53e%7Cca6fbace7cba4d538681a06284f7ff46%7C1%7C0%7C637425054733155634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2Fkd0wZkflJG2gtACMspwFJEQ1cEvHC%2BQaIBnrF%2BbUQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.va-r.nl%2F&data=04%7C01%7Ck.l.nederlof%40hr.nl%7C14d650632e7e486a767308d896b5c53e%7Cca6fbace7cba4d538681a06284f7ff46%7C1%7C0%7C637425054733165628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FYpLePfRu5YWARlF8EyyDLivm52uEqKVCiXxPU63OwI%3D&reserved=0


Is mijn student op niveau? 
Door: Team stage bachelor Verloskunde 
Herkent u  dit? Er komt een 4e jaars verloskundige in opleiding (VIO) stagelopen, ze kan nog geen 
intake afnemen zonder spiekbriefje, moet nog veel verrichtingen halen en heeft nog maar 15 partus 
begeleid. HELP, hoe pakt u dit aan? 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we kort in op de visie van de bachelor Verloskunde Rotterdam op het 
leren in de praktijk en de rol van stagebegeleider en student voorafgaand en tijdens het leren in de 
praktijk (de stage). Daarna gaan we in gesprek met elkaar over hoe de stagebegeleider het meest 
optimaal kan aansluiten bij de beginsituatie van de student. 
 
Het ISeeYou project – een onderwijs- en onderzoeksproject voor eerstejaars studenten bachelor 
Verloskunde Rotterdam 
Door: Yvonne Kuipers 
Tijdens deze presentatie worden de leerervaringen van eerstejaars studenten in het ISeeYou project 
en het rendement voor de beroepspraktijk met u gedeeld. Daarnaast wordt ingegaan op de 
aansturing van de studenten voor het project. U krijgt inzicht in waarom studenten bepaalde vragen 
stellen tijdens hun generieke stages door inzichten en leerervaringen die opgedaan zijn in het 
project en het ondersteunend onderwijs.  
 
16.15 uur: Pauze 
 
16.30 uur: Start ronde 2 
 
Keuze uit 
 
Toetsen in de Toekomst binnen de bachelor Verloskunde Rotterdam 
Door: Ans Pellikaan-van Limbeek 
Inkijkje in de manier waarop we toetsing in het vierde jaar op termijn vormgeven. We nemen u in 
vogelvlucht mee in de ontwikkeling van toetsing binnen de opleiding verloskunde en wat dit 
betekent voor studenten, docenten en de stagebegeleiders. 
 
Transformationeel Leiderschap binnen de bachelor Verloskunde Rotterdam 
Door: Leonie Welling 
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op Transformationeel leiderschap. Dit richt zich op 
verandering, waarbij de leider met een inspirerende visie medewerkers extra motiveert. Dat leidt 
tot een beter resultaat op de lange termijn, maar vraagt meer van de leidinggevende. Met een 
transformationele stijl spreekt een leider de intrinsieke motivatie aan. Dat is een belangrijke 
competentie in samenwerkingsverbanden met het oog op multidisciplinaire werkafspraken en 
protocollen. 
 
Is mijn student op niveau? 
Door: Team stage bachelor Verloskunde 
Herkent u  dit? Er komt een 4e jaars verloskundige in opleiding (VIO) stagelopen, ze kan nog geen 
intake afnemen zonder spiekbriefje, moet nog veel verrichtingen halen en heeft nog maar 15 partus 
begeleid. HELP, hoe pakt u dit aan? 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we kort in op de visie van de bachelor Verloskunde Rotterdam op het 
leren in de praktijk en de rol van stagebegeleider en student voorafgaand en tijdens het leren in de 
praktijk (de stage). Daarna gaan we in gesprek met elkaar over hoe de stagebegeleider het meest 
optimaal kan aansluiten bij de beginsituatie van de student. 
 
 



Het ISeeYou project – een onderwijs- en onderzoeksproject voor eerstejaars studenten bachelor 
Verloskunde Rotterdam 
Door: Yvonne Kuipers 
Tijdens deze presentatie worden de leerervaringen van eerstejaars studenten in het ISeeYou project 
en het rendement voor de beroepspraktijk met u gedeeld. Daarnaast wordt ingegaan op de 
aansturing van de studenten voor het project. U krijgt inzicht in waarom studenten bepaalde vragen 
stellen tijdens hun generieke stages door inzichten en leerervaringen die opgedaan zijn in het 
project en het ondersteunend onderwijs 
 
17.15 uur: Afronding door Mirjam Dijkhuizen 
 
17.30 uur: Einde 
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