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Stage evaluatieformulier       

 

 
 

 

Naam student: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Stageperiode: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Locatie/dagen: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Begeleider locatie: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Contactgegevens 
begeleider: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 
  Aanvinken wat van toepassing is 

Aspecten 

 

Zeer 

goed 

Goed Voldoende Onvoldoende 

1. Houding student:     

Komt op tijd     

Komt afspraken na     

Heeft een verzorgd uiterlijk     

Meld zich volgens de regels af, met 
geldige reden. (belt en niet via andere 
social media) 

    

Gebruikt correct taalgebruik     

Gaat zorgvuldig om met gevoelige 

informatie 

    

Leergierige houding, stelt vragen     

Is enthousiast     

Neemt actief deel aan team 
vergaderingen 

    

Is niet vaak ziek,      

2.Kennis en samenwerking 
 

    

Is op de hoogte van pedagogisch beleid     

Neemt initiatief     

Stelt zich betrokken/collegiaal op     

Vraagt om feedback en kan hier goed 
mee om gaan 

    

Kan zijn/haar mening op juiste wijze 
onder woorden brengen/onderbouwen 

    

Toont interesse in de ander en luistert 
actief 

    

Draagt bij aan een prettige groepssfeer     

Communiceert op leeftijd van het kind     

     

I. Beoordeling van de student 
In te vullen door de begeleider van de stage verlenende locatie 
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Let op! De student heeft recht op een 2 wekelijks gesprek. Noteer tijdens dit gesprek alles en laat 
de student notuleren, zodat je kunt controleren of alle gegeven informatie goed is ontvangen. 
Bij vragen of onduidelijkheden neem contact op met de praktijkopleider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dagritme groep en kindschema Zeer 
goed 

Goed  Voldoende Onvoldoende  

Hij/zij weet wat het dagritme is     

Helpt mee met klaarzetten van elke 
activiteit/materialen 

    

Toont initiatief in uitvoering dagritme     

Toont interesse in het kind     

Weet wat de behoeften zijn van elk kind     

Weet waar alle spullen liggen en hoeft hier 
niet naar te vragen 

    

4.Veiligheid hygiëne en omgeving     

Neemt initiatief tot schoon houden van 
omgeving 

    

Ziet wat er moet gebeuren(denk aan 
vaatwasser, wasmachine etc.) 

    

Houdt rekening met de gevaren, zoals hete 
thee, scharen op hoogte etc. 

    

Corrigeert kinderen bij gevaarlijke situaties     

5.Aanpak en begeleiding kinderen     

Toont interesse in elk kind     

Neemt initiatief in activiteiten met kinderen     

Praat op kind hoogte met kinderen     

Durft kinderen te corrigeren     

Heeft interactie met ouders over het kind     

Neemt iniatief in activiteiten tot de kinderen, 
denk aan voorlezen, knutselen, muziek en 
zag etc. 

    

Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
Loopt een stage niet zoals het zou moeten breng de praktijkopleider altijd op de hoogte. Bij 
ingevulde onvoldoendes zal de praktijkopleider contact opnemen. 
 


