
STAGE 3e jaars (Zorg & Welzijn) 
In het derde leerjaar vmbo lopen de leerlingen drie weken stage. Dit in 
overeenstemming met het inrichtingsbesluit van het Ministerie van Onderwijs. 
 
De stageperiode: drie weken,  6 t/m 24 mei 2019    (32-35 klokuren per week, 
verdeeld over 5 dagen)  
 
De stage wordt op school ondersteund door het intersectorale programma Zorg en 
Welzijn. De stage is onderdeel van het beroepsvoorbereidende programma. De 
leerling krijgt een LOB opdracht, die tijdens de stage gedaan dient te worden. 
 
Binnen de verzorging kun je kiezen uit verschillende stagerichtingen: 
bejaardenverzorging (in verzorgingstehuis of verpleeghuis), ziekenhuis 
kinderverzorging (in kinderdagverblijf, peuterspeelzaal),-basisschool, 
gehandicaptenzorg, kapsalon,  schoonheidssalon,  tandartsassistent(e) 
apothekersassistent(e), horeca etc. 
 
Doel van de stage 

● Het vormen van een beeld over de geschiktheid voor een bepaalde 
beroepsrichting in het bijzonder 

● De leerlingen een beeld geven van het functioneren op een werkplek in het 
algemeen 

 
 
 
 
Naam: ……………………………….…….................................................. Klas: .............. 
 
 
 
STAGEPLEK: 
 
Naam bedrijf/instelling: ...…………………..................................................................... 
 
Soort stageplek: ……………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………........................................................................................................... 
 
Postcode/plaats: .....………………….............................................................................. 
 
Telefoon: ......................................................................................................................... 
 
Ik heb gesproken met: Hr./Mevr. ………………………………………….(achternaam!) 
 
E-mailadres: ……............................................................................................................ 

 
 

 

Lever dit formulier, samen met het volledig ingevuld contract, in bij de mentor  
 

voor 12 april  
 



                                     aan Oriëntatie - en 
Begeleiding 

 
 
Stage-informatie  
 
In de bovenbouw van Veurs Voorburg gaan de leerlingen  op stage, dat wil zeggen dat 
de leerlingen gedurende die weken niet het normale lesprogramma volgen, maar bij 
bedrijven- en/of instellingen aan het werk gaan. De leerlingen krijgen opdrachten van 
hun stageadres en van school. De uitwerkingen worden verzameld in hun stagemap. 

 
 
 

Doel van de stage 
● De leerlingen een beeld geven van het functioneren op een werkplek; 
● Het vormen van een beeld over de geschiktheid voor een bepaalde 

beroepsrichting; 
● De leerlingen opdrachten te laten maken, die rechtstreeks gevolgen hebben 

voor hun eindexamen. Het is voor hen van het grootste belang dat ze de 
periode voldoende afsluiten. 

 
In het vierde leerjaar lopen de leerlingen drie weken stage. Binnen Zorg en Welzijn 
loop je drie weken in de Zorg of drie weken bij Welzijn stage. Bij Economie en 
Ondernemen is dat hetzelfde,  drie weken in de Handel of  drie weken in de 
Administratie.  Bij Dienstverlening en Producten is er een vrije keuze van je stage. 
De leerlingen moeten tussen de 32-35 klokuren per week stage lopen. 
 
 
Periode: 6 t/m 24 mei 2019 
 
 
 
Stageadressen 
Voor de adressen moeten de leerlingen zelf zorgen. Het is van groot belang dat 
de leerlingen snel een stageplek regelen. Veel scholen in Den Haag en 
omstreken hebben stages in hun programma en zijn dus op zoek naar een 
adres.  
 
Voor het regelen van je stageplek, moet je gebruik maken van de achterkant van deze 
brief en volledig ingevuld aan je mentor geven. 
 
 
Voor informatie en vragen: Mw. G. Robbers (rob@veursvoorburg.nl) 
                                           Hr. E. Metz (met@veursvoorburg.nl) 
                                           Decanen Veurs Voorburg, tel. 070-4199220 

 


