
Stationsproef in de HBO5-opleiding 

Verpleegkunde in SITO 7 campus 

Stuivenberg 
Het is maandag 18 juni, 14 uur... "Nog één minuut" hoor ik een mannenstem zeggen. 

Een schel fluitgeluid volgt. Ik sta niet meer op het station... Ik zit in de turnles. Ik ben 

getuige van de stationsproef OSCE (objective structured clinical examination) in SITO 7 

campus Stuivenberg, in de HBO5-opleiding verpleegkunde. 

  

Stationsproef? 
Een stationsproef, vraagt u zich af? Inge Biot - projectverantwoordelijke - vertelt over deze nieuwe 

manier van evalueren. “Een stationsproef of OSCE-station is een manier om studenten op een 

competentiegerichte manier te evalueren.  

Het is eigen aan deze wijze van evalueren dat men een levensechte omgeving creëert waarin de 

studenten realistische cases krijgen.  

In deze setting kunnen diverse gedragsindicatorengeëvalueerd worden zoals communicatie, 

gesprekstechnieken, uitvoeren van handelingen aan de hand van procedures, etc." 

Waarom? 
Inge Biot vertelt hoe het het doorheen de jaren duidelijk werd dat het voor studenten niet altijd 

evident is om de aangeleerde materie geïntegreerd toe te passen, terwijl dit in de praktijk 

vanzelfsprekend wel wordt gevraagd. De stationsproef is een methodiek om gedragsindicatoren 

geïntegreerd te bevragen.  

Het is geen evidentie om basismaterie, verworven in een eerste module, ook vast te houden in 

latere modules. 

Aan de hand van de stationsproef en het bijhorend themaboek worden studenten hiertoe 

gesensibiliseerd en gemotiveerd om hun kennis en vaardigheden vast te houden. 

Hoe? 
De stationsproef voor de studenten van de HBO5-opleiding verpleegkunde bestaat uit acht 

levensechte situaties. Hierbij creëert men een levensgetrouwe omgeving waarbij studenten een 

case krijgen waarin ze vooropgestelde competenties kunnen tonen. Er zijn steeds twee 

observatoren aanwezig die de op voorhand bepaalde gedragsindicatoren evalueren zoals 

communicatie, uitvoeren van vaardigheden aan de hand van procedures en scoren op een 

scorelijst. 

Voor iedere case krijgen de studenten in totaal 12 minuten uitvoeringstijd, gevolgd door twee 

minuten tijd voor feedback, waarop ze vervolgens - na fluitsignaal - doorschuiven naar een volgend 

lokaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de lokalen wacht hen dan bijvoorbeeld een dementerende dame die dient bedaard te worden 

omdat ze wil vertrekken: 

 
 

Of een jonge dame die is flauwgevallen: 

 
 

 

 



Een dame op 'spoed' met zeer veel pijn omwille van een diepe snijwonde: 

 
 

Iemand die een EKG aangelegd krijgt: 

 
 



Wonden krijgen de beste verzorging: 

 
 

En er worden zelfs dokters uit hun bed gebeld omwille van kortademige patiënten: 

 

 



Voordelen 
Meerwaarde van een stationsproef: 

 Elke student voert dezelfde opdracht uit bij dezelfde examinator onder dezelfde 

omstandigheden. Hetgeen niet geldt voor andere levensechte situaties zoals bijvoorbeeld 

stagemomenten.  

 De studenten worden objectief, aan de hand van een eenvormige checklist en door meerdere 

observatoren geëvalueerd. 

 De studenten kunnen de cases uitvoeren in een veilige omgeving. Eventuele fouten hebben 

geen fysieke of emotionele gevolgen voor de patiënten. 

 En de studenten krijgen onmiddellijk feedback, hetgeen van het evaluatiemoment ook een 

leermoment maakt. 

Spannend? 
Al is het voor de studenten vanzelfsprekend een spannende onderneming. Zoals dat immers wel 

vaker gaat bij evaluatiemomenten. 

Echter omwille van het feedback-karakter van deze evaluatievorm kan deze 

buiten summatief (summatieve evaluatie is gericht op resultaatbepaling, het toekennen van een 

getuigschrift of diploma en/of plaatsing, oriëntering en selectie van leerlingen/studenten en vindt 

meestal plaats op het einde van het leerproces) ook formatief (met formatieve evaluatie wordt een 

tussentijdse vorm van evaluatie bedoeld, die de basis vormt voor de optimalisering van het 

onderwijsleerproces: het leerproces van de leerlingen/studenten enerzijds en het onderwijzen van 

de leraar/docent anderzijds) worden ingezet. 

 

Inge Biot vertelt hoe in SITO 7 de stationsproef op dit moment vooral formatief werd ingezet, maar 

de doelstelling zeker is om deze summatief te maken. Een voorbeeld van hoe de stationsproef 

permanent kan geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

Contact 

 

SITO 7 Verpleegkunde 

Campus Stuivenberg 

Lange Beeldekensstraat 267 

2060 Antwerpen 

www.sito7.be 

Contactpersoon: Inge Biot 
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