
 

 

Verklaring van de wVerklaring van de wVerklaring van de wVerklaring van de werkgevererkgevererkgevererkgever    / / / / stagestagestagestageverlenende verlenende verlenende verlenende organisatieorganisatieorganisatieorganisatie    bij bij bij bij de de de de deeltijdopleiding deeltijdopleiding deeltijdopleiding deeltijdopleiding     

HBOHBOHBOHBO----VerpleegkundeVerpleegkundeVerpleegkundeVerpleegkunde 

 

 

De werkgever /  het management van de stageverlenende organisatie verklaart dat de praktijksituatie van de 

student voldoet aan bovenstaande eisen. 

 

 

Volledige naam student:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening student (met blauwe pen): 

 

 

 

 

Volledige naam werkgever / het management van de stageverlenende organisatie:  

 

 

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

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening werkgever / het management van de stageverlenende organisatie (met blauwe pen): 

 

 

 

 

Organisatie stempel: 

(wanneer er geen organisatie stempel aanwezig is dan dit formulier printen op officieel briefpapier van de organisatie): 

EisenEisenEisenEisen    ja/neeja/neeja/neeja/nee    

Bij de start van de opleiding heeft de student een arbeidscontract of stageovereenkomst 

met een organisatie voor gezondheidszorg (bijv. algemeen ziekenhuis, een organisatie voor 

geestelijke gezondheidszorg / ouderen-zorg / zorg aan verstandelijk gehandicapten of 

thuiszorg organisatie.) 

 

Het arbeidscontract of de stageovereenkomst van de student heeft een omvang van 

(gemiddeld) minimaal 20 uur per week. 

 

Gedurende de opleiding faciliteert de werkgever / stageverlenende organisatie de student 

om leer- en toetsopdrachten van de opleiding te verrichten zoals in de onderwijs- en 

examenregeling en bij de modules van de opleiding is beschreven.  

 

De student krijgt binnen de eigen praktijksituatie de mogelijkheid om zijn functioneren in 

de CanMEDS rollen (zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve 

professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional/kwaliteitsbevorderaar) 

te ontwikkelen naar het eindniveau (NLQF niveau 6) Bachelor of Nursing (V&VN, 2012). 

 

De student wordt tijdens de uitoefening van de leer- en toetsopdrachten begeleid door een 

vaste werkbegeleider en hij/zij is een HBO verpleegkundige.  

 

Op je leerwerkplek kom je in aanraking met patiëntproblemen uit alle vier de domeinen 

van de kernset patiëntenproblemen: lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal. 

 

 

De werkbegeleider heeft goed zicht op de activiteiten van de student in relatie tot de 

competenties (behorende bij de CanMEDS rollen) die hij binnen de opleiding gaat 

verwerven. 

 


