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1. Organisatie en voorbereiding 
Toen ik me aan het oriënteren was op stageplaatsen in het kader van de masteropleiding Klinische 
Psychologie, hoorde ik van een medestudent dat hij zijn stage in Kortenberg zou lopen. Naar 
aanleiding van dat gesprek ben ik de stageverslagen van andere studenten gaan lezen, en ik merkte al 
gauw dat het om een bijzonder goede plek ging waar je zeer zelfstandig, maar ook onder goede 
begeleiding mocht werken. Het was precies wat ik zocht; een kans om zowel persoonlijk als 
professioneel te groeien. Via mailcontact met het diensthoofd Klinische Psychodiagnostiek in de 
kliniek heb ik een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek waaruit direct bleek dat ik was 
aangenomen. Ter voorbereiding ben ik een kamer gaan zoeken, heb ik verzekeringsvoorwaarden 
uitgezocht en heb ik een Erasmusbeurs aangevraagd met hulp van het bureau internationalisering van 
de faculteit psychologie en het bureau studentenzaken van de UvA.  
 
2. Huisvesting 
Een kot vinden in Leuven was niet zo moeilijk. Omdat de meeste kamers verhuurd worden voor een 
heel academiejaar, heb ik via www.kotwijs.be 10 huisbazen aangeschreven met de vraag of ze 
akkoord gingen met een afwijkende huurperiode. Er was inderdaad 1 huisbaas die dit zag zitten. Hij 
heeft me 5 kamers getoond waaruit ik mocht kiezen. Op het kot was “Kotnet” aanwezig. Deze 
internetaansluiting is via een overeenkomst tussen huisbazen en de K.U.Leuven vaak aanwezig in 
studentenhuizen. Hiervoor moet je echter wel ingeschreven staan. Dat bleek eigenlijk heel eenvoudig 
te regelen via het bureau internationalisering van de K.U.Leuven. 
 
3. Dagelijks leven 
Mijn dagelijks leven bestond uit werken op de stage, van 8:30 tot 17:30. Er was een ruime pauze van 
12 tot 13 waarin je in de kantine van het ziekenhuis voor €1,50 een warme maaltijd of soep met 
broodjes kon krijgen. Reizen naar de stageplaats kon met de trein, met de bus of met medestagiaires 
die een auto hadden. Ik nam de bus, gezien de halte zich voor mijn huis bevond. De bus deed er 
meestal 25 minuten over. Een stagedag bestond uit diagnostische en / of therapeutische 
werkzaamheden. In de avonduren las ik vaak nog extra bij. Daarnaast ging ik bij het Leuvens 
Universitair Koor, wat mogelijk was door mijn inschrijving aan de K.U.L. Dit was niet alleen 
muzikaal interessant, maar natuurlijk ook een kans om mensen buiten de stage te leren kennen. Mij 
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viel op dat de gemeenschapszin groter is onder Leuvense studenten dan onder Amsterdamse 
studenten. In Amsterdam staan individualiteit en vrijheid hoog in het vaandel, waar in Leuven het 
meer lijkt te gaan om gemeenschappelijkheid en bescheidenheid. Het beviel mij cultureel gezien 
uitstekend. Ik heb een paar leuke vriendschappen opgebouwd, waarin opvallend meer kon worden 
gezegd dan in het openbaar. Als je eenmaal merkt dat dat verschil in België groter is dan in 
Nederland, begrijp je de cultuur ook beter. Ik had ook een sportkaart via de K.U.Leuven, waardoor je 
je mag inschrijven voor een uiteenlopend sportaanbod. Verder is er in Leuven een rijkdom aan 
instellingen, stichtingen en horecagelegenheden.  
 
4. Samenvatting van de stage 
De dienst Klinische Psychodiagnostiek van het UPC St.-Jozef bestaat uit een team van 10 erkende 
supervisoren, die momenteel ongeveer 30 stagiaires onder hun hoede hebben. De stage bestaat uit drie 
onderdelen, namelijk diagnostiek, behandeling en opleiding. Werkzaamheden van de stagiair bestaan 
uit het bijwonen van teamvergaderingen, psychologische onderzoeken uitvoeren, terugrapportage-
gesprekken voeren en rapporten schrijven, patiënten individueel begeleiden, co-therapeut zijn bij 
groepstherapie, het geven van relaxatie-training of psycho-educatie. De eerste twee dagen van de stage 
zoals die wordt aangeboden binnen de kliniek, zijn twee introductiedagen. Met de therapeutische 
werkzaamheden wordt pas na een maand begonnen. Zo kunnen de stagiaires in de eerste maand 
wennen aan het diagnostische werk, de omgang met patiënten, en überhaupt het reilen en zeilen in de 
kliniek. Na deze maand voeren de stagiaires beide taken tegelijk en (waar mogelijk) zelfstandig uit, 
waarbij in een goede begeleiding door een supervisor per afdeling is voorzien. Daarnaast zijn er 
tweewekelijks seminaries, en is het de bedoeling enige uren per week te besteden aan verdere 
verdieping van kennis met behulp van de medische bibliotheek. Halverwege de stage is er een 
evaluatie waarbij er gesproken wordt over het functioneren van de stagiair(e), die dan het tweede deel 
van de stage weet wat de struikelblokken zijn en welke sterktes daarbij van pas kunnen komen.  
 Wat diagnostiek betreft ben ik ingedeeld op een open opname-afdeling waar mensen met een acuut 
probleem binnenkwamen om te stabiliseren, waarna ze na een korte tijd werden doorverwezen. In 
totaal heb ik 10 psychologische onderzoeken en 3 kleinere onderzoeken uitgevoerd. De 
indicatiestelling vond tijdens de wekelijkse teamvergadering plaats door de psychiater. 
 Voor behandeling ben ik ingedeeld op een nieuwe ambulante afdeling, “Zorgprogramma voor 
volwassenen met ADHD”. Gemiddeld was ik daar ongeveer 10 uur per week aanwezig. Aangezien het 
zorgprogramma tijdens mijn stage nog werd opgestart, bestond er aanvankelijk nog geen structuur 
waarin er sprake was van welomschreven taken die ik kon doen. Het is een ambulante afdeling, wat 
betekent dat patiënten per gesprek betalen. Dit maakte het minder evident dat ik als stagiaire eigen 
patiënten zou krijgen. Mijn supervisor heeft dit opgelost door mij individuele consultaties tussen haar 
en haar patiënten te laten volgen. Daarnaast heb ik zelf 1 patiënt gecoacht. Verder volgde ik een 
psycho-educatiegroep en had ik enige andere werkzaamheden. 
  Mijn belangrijkste leerpunten waren het innemen van mijn rol als psycholoog, de koppeling 
tussen theorie en praktijk en het overwinnen van mijn onzekerheid. Inhoudelijk heb ik geleerd wat het 
is om psycholoog te zijn, hoe je kunt denken over psychische ziekte en gezondheid, welke effecten 
psychotherapie kan hebben in de praktijk, hoe je diagnoses stelt, hoe je het beste kunt omgaan met 
verschillende soorten patiënten. Aan het einde van de stage kan ik zeggen dat ik een eind ben 
gekomen, en dat ik uitgebreid kennis heb mogen maken met het vak. Kortom, mijn mening over de 
stageplaats is dat deze enerzijds zeer uitdagend en veeleisend is, maar dat er anderzijds altijd getracht 
wordt een veilige leeromgeving te scheppen.  
 
5.  Kosten en eventuele bijzonderheden 
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Er is geen stagevergoeding, maar mede dankzij de Erasmus stagebeurs en een maximale lening bij de 
IB-groep was het project financieel goed haalbaar. Ik ging ieder weekend terug naar Nederland, wat 
goed te doen was dankzij een go-pass en later een campus-kaart die je als student van de K.U.L. kunt 
aanvragen. Ik werkte van maandagmiddag tot en met vrijdagochtend, zodat ik twee rustige dagdelen 
had om te reizen naar Nederland. Daarnaast heb ik buskaarten (Buzzy Pass) gekocht. De huur van 
mijn kamer was €295,- en ik had ook nog een huur in Amsterdam van €300,-. De supermarkten in 
België zijn iets duurder dan in Nederland, maar het verschil is niet zo groot. Ik heb voor 7 maanden 
een fiets gehuurd van de stichting “Velo”. Dankzij een Europese verzekeringskaart die je sinds kort 
kunt aanvragen bij je verzekeraar, genaamd de EHIC-kaart, had ik een bewijs dat ook geldig was in 
België. Je kunt met je Nederlandse pas kosteloos pinnen, dit is vaak ook in supermarkten mogelijk, en 
je kotbaas kun je simpel betalen via zijn IBAN-nummer. Het was dus niet nodig om een Belgische 
rekening te openen (dat hoorde ik van sommigen). Voor de stage in Kortenberg zijn er verder geen 
speciale toelatingsvoorwaarden. De stage voldoet aan de BAPD en aan de eisen van de gz-opleiding. 
 
6.  Advies en suggesties voor andere studenten 
De praktische zaken vielen mij uiteindelijk erg mee, ondanks dat ik er van te voren erg gespannen over 
was. Laat je niet door het regelwerk weerhouden om iets dergelijks te doen. Als je naar België gaat, is 
mijn advies om je in te schrijven in de gastuniversiteit, niet alleen vanwege de goede voorzieningen, 
ook psychologisch gezien hoor je er dan echt bij, (is mijn ervaring bij het koor). Het is ontzettend 
leerzaam en interessant om een tijdje in het buitenland te zijn, en zeker deze stageplaats kan ik iedere 
student klinische psychologie aanraden. 
 
7. Woord van dank 
Graag wil ik het Erasmusprogramma, en dan in het bijzonder mevrouw Carine de Wilde, heel hartelijk 
danken voor de zeer goede service en de financiële ondersteuning. Dit heeft mijn stage mogelijk 
gemaakt. Daarnaast wil ik graag mevrouw Anna Weil van het bureau internationalisering van de 
faculteit Psychologie danken voor haar advies en hulp.  
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