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Wat: uitvraag stageplaatsen 

Voor wie: derdejaars BMG-studenten 

Bij wie: bijv. bij een zorg- of onderzoeksinstelling, zorgverzekeraar, 

consultancybureau of de overheid 

Waarom: bijdragen aan de professionele ontwikkeling van studenten èn 

nieuwe inzichten in uw vraagstukken

Hoe lang: 4-5 maanden / 2,5 - 4 dagen per week

Start: januari of september

Uitvraag stageplaatsen
Heeft uw organisatie afstudeerstages voor onze studenten? Ons 

doel is een win-win situatie: onze studenten brengen tijdens 

hun afstudeerstage hun kennis en vaardigheden in praktijk; uw 

organisatie krijgt antwoorden op een voor u relevant vraagstuk. 

Vorm
Als afsluiting van de opleiding loopt een student stage bij een 

organisatie, bijvoorbeeld een zorginstelling, zorgverzekeraar, 

consultancybureau, onderzoeksinstelling of de overheid. 

Tijdens de stage moeten de studenten de geleerde kennis en 

vaardigheden in de praktijk brengen.

Kenmerken
De stage-instelling formuleert, al dan niet in samenspraak 

met de student, een afstudeeropdracht. Deze moet in een 

vroeg stadium door de universiteit worden goedgekeurd. De 

afstudeeropdracht moet de student relevante werkervaring bieden. 

De afstudeeropdracht voldoet in ieder geval aan de kenmerken in 

de tabel hiernaast. 

Verplichte kenmerken Voorbeelden 

De student kan het onderwerp 

van de afstudeeropdracht 

inbedden in de weten-

schappelijke literatuur en/

of actuele gedocumenteerde 

beleidsvraagstukken 

binnen het terrein van de 

gezondheidswetenschappen

Discussies over kwaliteit 

van de gezondheidszorg 

(accreditatie, veiligheid), 

implementatie van innovatie, 

vergoeding van geneesmiddelen, 

patiëntparticipatie

De student moet minimaal een 

van de in de opleiding geleerde 

onderzoeksvaardigheden 

(kwantitatief, kwalitatief, 

ontwerp) toepassen bij 

uitvoering van de opdracht

Bronnen zoeken, interviews 

doen, een vragenlijst uitzetten, 

analyseren van beschikbare data

De afstudeeropdracht moet 

(in geanonimiseerde vorm) 

gepresenteerd kunnen 

worden op een symposium 

voor medestudenten en 

stagebegeleiders van andere 

organisaties

Maken van een poster over 

de uitkomsten van het 

afstudeeronderzoek en geven 

van een mondelinge presentatie



Contact
E stage@eshpm.eur.nl

T +31 10 408 8555

Meer informatie 

http://bit.ly/aanbiedenstage

Afstudeeropdracht

Docenten van ESHPM geven inhoudelijk en methodologisch 
advies bij de afstudeeropdracht

De stage-instelling verzorgt de dagelijkse begeleiding van de 
stagiair (zowel inhoudelijk als methodologisch)

Intervisie en coaching (georganiseerd) vanuit ESHPM

De stage-instelling biedt de student gelegenheid om mee 
te lopen in de organisatie en ondersteunt de student bij de 

ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden

Meelopen

Duur
Voor de stage zijn 54 dagen gereserveerd. De student besteedt het 

grootste deel van de stage aan de afstudeeropdracht (50 dagen). 

De overige stagetijd (4 dagen) is gereserveerd voor de persoonlijke 

en professionele ontwikkeling. Studenten maken, in overleg 

met de stage-instelling, een plan hoe zij die tijd willen besteden. 

Voorbeelden zijn: meelopen met een manager, projectleider of 

business controller of bijeenkomsten bijwonen die niet direct 

raakvlak hebben met de eigen afstudeeropdracht.

Periode
Het afstudeerproject wordt voor het eerst aangeboden in de 

tweede helft van academisch jaar 2019-2020 (januari-juni 

2020). Vervolgens wordt het afstudeerproject twee keer per jaar 

aangeboden: startend in september of januari.

Begeleiding vanuit ESHPM
Tijdens de stage krijgt de student begeleiding vanuit zowel ESHPM 

als de stage-instelling. De begeleiding vanuit ESHPM is in de eerste 

plaats gericht op methodologische en inhoudelijke ondersteuning. 

Daarnaast zullen intervisie en coaching bijeenkomsten worden 

georganiseerd om de studenten te helpen bij hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. 

Begeleiding vanuit de stage-instelling
De stage-instelling verzorgt de dagelijkse begeleiding van de 

student. Elke student krijgt een stagebegeleider in de instelling. 

Hiermee is gemiddeld eens per week overleg. De stagebegeleider 

beoordeelt de voortgang en kwaliteit van de tussentijdse 

producten. De stagebegeleider en eventuele collega’s waarmee de 

student samenwerkt zijn onze ogen en oren om de professionele 

houding van de student te beoordelen. Daarnaast geeft de stage-

instelling de student de gelegenheid om mee te lopen in de 

organisatie. De stage-instelling mag zelf bepalen of de student een 

stagevergoeding krijgt.

Output
ESHPM stelt geen eisen aan de output van de afstudeeropdracht; 

dit is de verantwoordelijkheid van de stage-instelling. Voorbeelden 

van output zijn: een rapport, presentatie, discussiestuk, (concept) 

wetenschappelijk artikel. 

Interesse?
Heeft u een leuke afstudeeropdracht voor een van onze 

studenten en zoekt u iemand die met een frisse blik uw 

vraagstuk oplost? Neem dan contact met ons op. Want 

bijdragen aan de succesvolle professionele toekomst van  

een student, dat wil toch iedereen.

De afstudeerstage in het kort

 www.facebook.com/erasmuseshpm

 @eshpm_eur

  www.linkedin.com/company/ 

erasmus-school-of-health-policy-&-management

Toepassen van kennis en academische 
vaardigheden in een voor de 

stage-instelling relevant vraagstuk

Ontwikkeling persoonlijke en 
professionele vaardigheden

Ervaring opdoen 
in de beroepspraktijk
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