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Registratie leerwerkplek binnen een baan 

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW) en Onderwijsondersteuner 

Gezondheidszorg en Welzijn (OGW) 

 

Je hebt een baan in het onderwijs en wilt deze als leerwerkplek inzetten. Dit is mogelijk indien 

je je leerwerkplek registreert bij Bureau Extern. 

  

Vul dit formulier volledig in en laat het ondertekenen door je studieloopbaanbegeleider. Mail het 

ingevulde en ondertekende formulier vervolgens naar bureau-extern@han.nl.  

  

Studentgegevens  

 

Naam: 

Studentnummer: 

E-mailadres: 

 

Semester: 1 / 2 / 1+2 (streep door wat niet van toepassing is) 

Studiefase: (streep door wat niet van toepassing is) 

propedeuse (KL en BB) / hoofdfase (MZA, MGO, KB en minor) / afstudeerfase (OO en OL)  

 

Schoolgegevens  
 

Naam school:      Locatie: 

Plaats: 

Naam contactpersoon:     E-mailadres: 

Naam wpb:      E-mailadres: 

 

Studentverklaring   

 

De HAN verwacht dat voor elke stage een contract gesloten wordt, ook als je een baan op een school 

hebt. Daarom is het invullen van onderstaande verklaring verplicht  
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De ondergetekende  

Naam:  

Studentnummer:    

Hierna aan te duiden als de “Student”  

  

Neemt het volgende in aanmerking  

• De Student volgt een opleiding aan HAN-Academie Educatie / HAN-ALO / DBKV-ArtEZ, (doorhalen wat 

niet van toepassing is) Hierna ‘de HBO-Instelling’; 

• De Student wenst in het kader van voornoemde opleiding stage te lopen bij een stageverlenende 

organisatie (hierna: de “Stageverlenende Organisatie”);  

• De Opleiding heeft met de School uniforme afspraken gemaakt over rechten en verplichtingen die 

tussen de Student en de School zullen gelden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 

mantelovereenkomst (hierna: de “Mantelovereenkomst”);   

• De Student heeft de Mantelovereenkomst kunnen inzien op de website van Bureau Extern. 

  

En verklaart als volgt  

1.1  De Student verklaart kennis te hebben genomen van alle rechten en verplichtingen die de  

Student dient na te leven voortkomend uit de Mantelovereenkomst tussen de HBO-instelling en 

de Stageverlenende organisatie.  

1.2  De Student verklaart zowel jegens de Stageverlenende organisatie School als jegens de HBO-

instelling alle uit de Mantelovereenkomst voor de student voorkomende rechten en 

verplichtingen te aanvaarden en na te komen en verklaart expliciet kennis te hebben 

genomen van het handelen inzake privacy.  

 

Ondertekening door de Student:  

Handtekening:    

Datum:     

  

 

Ondertekening door de studieloopbaanbegeleider  

 

Naam studieloopbaanbegeleider (slb): 
  
geeft bovengenoemde student toestemming te starten met bovengenoemde stage (binnen een 
baan).  

  
Handtekening:    

Datum:     
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