
 

 Registratie leerw erkplek binnen een baan 
ILS - Deeltijd  

 
Beste student, 

 

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 een stagecontract tekent én je toestemming van je studieloopbaanbegeleider (slb) hebt. 
Met dit formulier kun je dit alles in een keer regelen! 

 

Vul dit formulier volledig in, onderteken en print 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 of de school voor voldoende begeleiding kan zorgen. 

 

Meer Informatie over de stages vind je op onze site. 
Stagekaarten en beoordelingsformulieren vind je hier. 

 

Met vriendelijke groet, Bureau Extern. 

 

 

Studentgegevens 

Voor- en achternaam: _    _  _  _M / V 

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 _ _ 

mailto:bureau-extern@han.nl
http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/test/documenten/


 

  
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 (verplicht tbv rechten, plichten en verzekering!) 

Behorende bij de mantelovereenkomst voor stages van studenten ILS, ALO-HAN, LGW-HAN en DBKV-
ArtEZ gesloten tussen de School, ILS, ALO-HAN, LGW-HAN en DBKV-ArtEZ. Deze overeenkomst is in te 
zien op www.bureau-extern.nl > Studenten > Algemeen over stages > Stagecontracten. 
 

Ondergetekende, 
 

  _ _ _   (naam student) 
 

  _ te _   (adres) 
 

  _ _ _   (telefoonnumer) 
 

  _ _ _   (emailadres) 
 

 

- student ILS / ALO-HAN / LGW-HAN / DBKV-ArtEZ, (doorhalen) 

- student als bedoeld in artikel 1.1 van de mantelovereenkomst, 
- die een stage zal lopen van het type waarvoor hij in onderhavig formulier een stageplaats 

aanvraagt bij de instelling die hem door Bureau Extern wordt toegewezen, 
verplicht zich door ondertekening van deze verklaring tot naleving van de verplichtingen die voor 
hem/haar voortvloeien uit bovengenoemde mantelovereenkomst tussen ILS / ALO-HAN / LGW-HAN / 
DBKV-ArtEZ en de school waar de student stage zal lopen. 
 

Ondertekening door student: 
 

 

  _(datum) _ _ (handtekening) 
 

 

 

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. 

 
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!) 

 

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