FAQ - veel gestelde vragen - Stagebureau
Q: Ik zoek een maatschappelijke stage.
A: het is helaas niet mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen. Het doel van de
maatschappelijke stage is het doen van vrijwilligerswerk. Dat wordt in het ziekenhuis gedaan door
de UVV. Voor alle andere taken hebben we professionals in dienst.
Q: Ik zoek een stage voor de opleiding tot doktersassistent.
A: er zijn stagemogelijkheden voor de opleiding tot doktersassistent. We hebben vaste afspraken met
het Nova College in Haarlem. Zij hebben de eerste keus in de stageplaatsen. Als deze niet worden
opgevuld door het Nova College, dan worden cursisten van andere opleidingen uitgenodigd voor een
sollicitatie. Bij een match kunnen deze cursisten geplaatst worden.
Q: Ik zoek een stage voor de opleiding.
A: verpleegkundige stages zijn voorbehouden aan cursisten en studenten van onze preferred
partners het Nova College in Haarlem en Hoofddorp, Hogeschool InHolland in Amsterdam,
Hogeschool Leiden en Hogeschool van Amsterdam. Daarmee worden alle beschikbare
verpleegkundige stageplaatsen vervuld. Het heeft daarom geen zin een stageaanvraag in te dienen
als je je opleiding volgt via een ander opleidingsinstituut. Het Spaarne Gashuis geeft jaarlijks het
aantal stageplaatsen door aan de opleidingsinstituten. Via de opleidingsinstituten krijgen wij de
gegevens van de studenten door die bij ons stage komen lopen. Het is dus belangrijk dat je, als je in
het Spaarne Gasthuis stage wilt lopen, bij je opleidingsinstituut aangeeft dat je voorkeur uit gaat naar
stage lopen in het Spaarne Gasthuis.
Q: Ik zoek een verpleeghulpstage in het kader van mijn studie.
A: voor studenten van de UvA , VU en AMC zijn verpleeghulpstages beschikbaar. Voor studenten van
de UvA/AMC in januari, voor studenten van de VU in juni en juli. Verpleeghulpstages op andere
momenten in het jaar zijn niet beschikbaar.
Het Spaarne Gashuis geeft jaarlijks het aantal stageplaatsen door aan de opleidingsinstituten. Via de
opleidingsinstituten krijgen wij de gegevens van de studenten door die bij ons stage komen lopen.
Het is dus belangrijk, als je in het Spaarne Gasthuis stage wilt lopen, je bij je opleidingsinstituut
aangeeft dat je voorkeur uit gaat naar stage lopen bij het Spaarne Gasthuis.
Q: Ik zoek een stage verloskunde.
A: alleen studenten van de verloskundeopleiding van de VAA kunnen stage lopen. Het heeft daarom
geen zin een stageaanvraag in te dienen als je de opleiding volgt via een ander opleidingsinstituut.
Q: Ik zoek een ICT stage.
A: er zijn regelmatig stageplaatsen voor verschillende ICT opleidingen beschikbaar. In eerste instantie
zijn deze voor cursisten van het Nova College, maar ook cursisten van andere opleidingsinstituten
kunnen solliciteren. Na een sollicitatiegesprek wordt er beslist of de stage plaats gaat vinden.
Q: Ik ben middelbare scholier en wil graag meelopen met een arts om mij te oriënteren op mijn
toekomstige studiekeuze, kan dat?
A: nee, dat kan niet. De artsen begeleiden studenten van de geneeskundeopleiding. Daarnaast
hebben we ook te maken met de privacy van de patiënten.
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Q: Ik ben middelbare scholier (HAVO-VWO) en ik wil een dag meelopen in het ziekenhuis, kan dat?
A: nee, dat kan niet. Wel kan je je inschrijven voor 1 van de Open Leerdagen die het Spaarne Gasthuis
jaarlijks organiseert. Voor meer informatie zie de website van je school, de decanen krijgen ruim op
tijd de data waarop de Open Leerdag plaatsvindt.
Q: Ik ben middelbare scholier (VMBO) en moet een arbeidsoriëntatiestage lopen, kan dat?
A: ja, dat kan. Er zijn afspraken met de scholen in de directe omgeving van het ziekenhuis. Die gaan
voor. Als een leerling van een andere middelbare school stage wil lopen, kan dat alleen als de
stageperiode niet samenvalt met de stageperiodes van de scholen waarmee al afspraken zijn. De
stages vinden allemaal plaats binnen het Facilitair Bedrijf. Ook hier geldt de minimale stageduur van
5 werkdagen.
Q: Ik zoek een afstudeerstage.
A: er zijn regelmatig mogelijkheden om een afstudeerstage te lopen. Dit hangt echter geheel af van
het soort opleiding en de mogelijkheid voor een opdracht vanuit het bedrijf. Een goede motivatie kan
de kans op een uitnodiging voor een sollicitatie vergroten.
Q: Ik zoek een stage fysiotherapie.
A: de fysiotherapeuten hebben zelf afspraken met een aantal opleidingen. Alleen als de aanmelding
via de fysiotherapeuten van het Spaarne Gasthuis binnenkomt, wordt de stagiair geplaatst.
Q: I am a foreign student and want to have an internship to come to level with Dutch medical
terminology, so I can work as a (para)medical professional in the Netherlands.
A: no, this is not possible. The number of internship on a yearly basis is thus, that there is no room
for extra internships.
Q: Hoe kan ik mijn stage aanvraag indienen?
A: alleen stageaanvragen, die via het stageformulier op de website van het ziekenhuis zijn gedaan,
worden in behandeling genomen.
Q: Hoe lang kan ik stage lopen?
A: minimale duur van een stage is 5 werkdagen, maximaal is één schooljaar.
Q: Is er een stagevergoeding?
A: De stagiair komt in aanmerking voor een stagevergoeding als de stage in het kader is van een
MBO- of HBO-opleiding, de stage minimaal 144 uur omvat en de stage een verplicht onderdeel is van
de opleiding (CAO Ziekenhuizen). Voor alle andere stages is geen stagevergoeding.
Q: Ik volg geen opleiding (meer), maar wil werkervaring opdoen. Kan dat via een (onbetaalde) stage?
A: nee, tenzij het om een werkervaringsplaats in het kader van re-integratie gaat. Daar hoort ook een
sollicitatie bij.
Q: Mijn vraag voor een stage zit hier niet bij.
A: vul het stageformulier op de website in en het stagebureau neemt contact met je op over de
stagemogelijkheden.
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