
 

 Registratie leerw erkplek binnen een baan 
2de graads Lerarenopleiding - Deeltijd  

 

Dit formulier alleen gebruiken indien jouw stageschool een mantelovereenkomst heeft met de HAN. 
 
Je hebt een baan in het onderwijs en wilt deze als leerwerkplek inzetten. Dit is mogelijk indien je 
je leerwerkplek registreert (bij Bureau Extern). Je dient een getekend stagecontract aan te 
leveren én toestemming van je studieloopbaanbegeleider (slb). Met dit formulier kun je dit alles 
in één keer regelen! 

 
Vul dit formulier volledig in en onderteken het. Laat ook je slb tekenen en mail het daarna aan bureau-
extern@han.nl (Zet de slb in de cc van deze mail!).  
Bureau Extern controleert vervolgens of de school akkoord is en voor voldoende begeleiding kan zorgen. 

 
Meer Informatie over de stages vind je op onze website: www.bureau-extern.nl 

Studentgegevens 

Voor- en achternaam: _    _  _  _ 

Studentnr:    Geboortedatum:      

Woonadres: _    _  _      

Postcode:  _Plaats:   _      

Mobiele nr.: _  E-mail:    _ _ @student.han.nl 

Ik ben deeltijdstudent voor het VAK: _ _  _    

Ik ga de volgende stage lopen: WPL1 / WPL2 / WPL3 (omcirkel het juiste antwoord)*  

In het studiejaar:                                              in periode: 1  /  2  /  3  /  4  (omcirkel het juiste antwoord) 

* Je kunt slechts één stagetype tegelijkertijd lopen. Je kunt pas een nieuwe stage starten als je voor de vorige geslaagd bent. (zie ook stagekaart). 

 
Ik ben werkzaam op een school en wil deze school als stageplaats inzetten. 

 

Naam school:  _ _ Locatie :  _ 

Straat:   _ _  Plaats: _      

Naam stagecontactpersoon:     E-mail:  _ 

Naam wpb  (=verplicht):    _ E-mail: _ _ 

Hoe groot is je aanstelling? Tot wanneer loopt je aanstelling?    

In welk(e) vak(ken) geef je les? _In welke klassen _ _ 
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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. 
 

Verklaring Student ten behoeve van Mantelovereenkomst   

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 www.bureau-extern.nl  

  

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:     
 
 
 

Aanwijzing voor student: Maak een kopie van de Verklaring Student en neem die mee bij je eerste bezoek 
aan de school. Er zijn scholen die een afschrift van deze verklaring van je willen ontvangen. 

http://www.bureau-extern.nl/


 
De studieloopbaanbegeleider bepaalt of je studievorderingen zodanig zijn dat je met een bepaalde stage mag starten. 

 

Verklaring studieloopbaanbegeleider 

Naam slb: _ _    

Geeft bovengenoemde student toestemming te starten met bovengenoemde stage (binnen een baan). 

 
Handtekening slb: _ _ _   

 
Mail dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar bureau-extern@han.nl (zet in de c.c. je studieloopbaanbegeleider!) 
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