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1. WELKOMSWOORD

Beste student

Een stage is een verkenningstocht en een hele uitdaging.
Om deze boeiende opdracht tot een goed einde te brengen, willen we dat je je thuis voelt in
onze organisatie. Deze onthaalbrochure kan je alvast wegwijs maken.
Aarzel niet je diensthoofd tijdens de komende weken aan te spreken met al je vragen. We
willen er immers SAMEN met jou het beste van maken.

Van harte welkom!

Joeri Fabry
Algemeen Directeur

Isabelle Picard
Zorgmanager
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2. VOORSTELLING
De Salvator Welzijnscentrum vzw bestaat uit:
A. Salvator
B. Salvator
C. Salvator
D. Salvator

Woon- en zorgcentrum
Assistentiewoningen
Herstelverblijf
Kortverblijf

A. Salvator Woon- en zorgcentrum
Het Salvator Woon- en zorgcentrum heeft een capaciteit van 288
woongelegenheden, waaronder:
 123 rustoordbedden
 155 RVT-woongelegenheden

Het woon- en zorgcentrum richt zich zowel naar valide, semi-valide, dementerende als zwaarzorgbehoevende bejaarden.
De volgende verblijfsformules zijn mogelijk:
 RUSTOORD (ROB)
In het woon- en zorgcentrum kunnen valide bejaarden verblijven. Zij kunnen deelnemen
aan diverse activiteiten, een dagelijkse eucharistieviering, … Het verplegend, verzorgend
en paramedisch personeel tracht de zelfredzaamheid van deze bewoners te verhogen en
hen te stimuleren tot zelfzorg.
 RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS (RVT)
In het Salvator woon- en zorgcentrum kunnen zwaar zorgbehoevende bejaarden
verblijven. Een multidisciplinair team staat in voor de totaalzorg van deze bewoners.
 AFDELING VOOR BEWONERS MET DEMENTIE
Het Salvator woon- en zorgcentrum biedt eveneens een aangepaste begeleiding voor
ouderen met dementie en hun familie. Onze centra voor bewoners met dementie, Bohesa
en Home, zijn specifiek gericht naar de opvang, verzorging en comfortzorg van bewoners
met dementie:
•
•
•
•
•
•

’t Hoveke
’t Muzeke
De Dreef
Heuvel
Boomgaard
Sahara

HOME
BOHESA
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B. Salvator Assistentiewoningen
Bestaande uit 77 assistentiewoningen.
Wonen in een assistentiewoning betekent beschermd maar toch zelfstandig wonen, met een
kwaliteitszorg op maat, georganiseerd op basis van de wens en de nood van iedere resident.

C. Salvator Herstelverblijf
Salvator Herstelverblijf bestaat uit 60 erkenningen en wil een brugfunctie vormen tussen
ziekenhuis en thuiszorg. Patiënten die het ziekenhuis moeten verlaten maar nog niet voldoende
hersteld zijn om terug te keren naar de thuissituatie, kunnen hier terecht. De thuissituatie
wordt in orde gebracht tijdens het verblijf in het herstelverblijf. Op deze manier kan de cliënt
terugkeren naar een veilige en georganiseerde thuissituatie. Het gaat om een tijdelijk verblijf
van maximum 30 dagen per kalenderjaar, éénmaal verlengbaar met 30 dagen. Leeftijd speelt
geen rol.

D. Salvator Kortverblijf
Het Salvator kortverblijf bestaat uit 10 kamers. De formule voor kortverblijf biedt tijdelijke
opvang en verzorging aan personen van wie de mantelzorg tijdelijk niet beschikbaar is door bv.
ziekte, behoefte aan rust of vakantie,… Ook wie tijdelijk niet zelfstandig kan wonen, kan
terecht in een centrum voor kortverblijf.
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3. OPDRACHTSVERKLARING
In de Salvator Welzijnscentrum vzw willen we onze bewoners een aangenaam woon- en
leefklimaat bieden. Onze medewerkers trachten het de bewoner zo aangenaam mogelijk te
maken. Het vraagt een enorm enthousiasme en tevens een op elkaar afgestemde visie om deze
opdracht 'samen' waar te maken.
In onze opdrachtverklaring hebben we uitgeschreven hoe we onze opdracht willen realiseren.
Deze opdrachtverklaring werd in samenspraak met de raad van beheer, de directie en alle
medewerkers uitgewerkt.

Wij, directie en medewerkers van het woon- en zorgcentrum,
geloven dat God oneindig goed is.
Vanuit dit geloof willen wij aan elke bejaarde die zorg nodig heeft
een nieuwe thuis bieden door hem/haar met optimale zorg te omringen.
Wij willen dit realiseren:
door de kwaliteit van de zorg voortdurend te evalueren en te verbeteren
- door een dienstverlening te bieden met hoofd, handen en hart
door respect te tonen voor elke unieke mens en diens fundamentele gelijkwaardigheid
- door de oudere en zijn familie en de collega’s als mens nabij te zijn
- door aandacht te hebben voor zingeving via o.m. een pastorale werking
- door oog te hebben voor de totale mens en zijn omgeving.
-

-

Wij willen samenwerken, als medewerkers aan éénzelfde opdracht,
in een sfeer van collegialiteit en gelijkwaardigheid.
Wij waarderen de unieke bijdrage van elke betrokkene.
Alle belanghebbenden kunnen een steentje bijdragen aan onze opdracht via een participatief
beleid.
Wij, directie en medewerkers van het WZC Salvator,
engageren ons vanuit onze christelijke inspiratie
om naar het voorbeeld van Christus – de Salvator –
de goedheid en menslievendheid van God uit te dragen.
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4. HET SALVATOR WOON- EN ZORGCENTRUM IN CIJFERS
4.1 BEWONERS
Cijfers 2016


gemiddelde leeftijd bewoners:
- bij opname:
WZC: 84.7j
Centr. voor bew. met dementie: 83j
-

bij uittrede:
WZC: 80.85j
Centr. voor bew. met dementie: 85.05j



gemiddelde verblijfsduur:
- WZC: 18.2 maanden
- Centr. voor bew. met dementie: 13.1 maanden



aantal nieuwe bewoners in 2016:
- 108 opnames

4.2 MEDEWERKERS
In totaal werken er in onze vzw op 01/01/2016: 274 personeelsleden. 9,12% van onze
medewerkers zijn mannen, 90,88% zijn vrouwen.
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5. WERKEN IN ONZE VZW
Om een aangenaam woon- en leefklimaat voor onze bewoners te realiseren staat een team van
beroepskrachten ter beschikking: verpleging, verzorging, logistieke medewerkers,
kinesitherapie, logopedie, ergotherapeuten en animatoren. Deze directe zorgverleners worden
ondersteund door logistieke en administratieve personeelsleden, het onderhoud- en
keukenpersoneel, technische dienst, pastorale dienst, boekhouding, sociale dienst enz.
Alle medewerkers vind je hierna terug in het organogram (zie volgende pagina). Voor elke
functie in het organogram werd ook een functieomschrijving opgemaakt. Deze
functieomschrijving is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over ieders plaats in de organisatie
en de werkverhouding met andere functies, het hoofddoel van de functie en de bijhorende
taken en opdrachten.
Hieronder vind je een overzicht van de verantwoordelijken en hun functie binnen de Salvator
Welzijnscentrum vzw:
Directie
Algemeen Directeur:

Dhr. Joeri Fabry

Zorgmanager :

Mevr. Isabelle Picard

Verpleging en verzorging – hoofdverpleegkundigen
▪

WZC:
Afdeling 0 - Huisplein, Hoeveplein:

Mevr. Nele Ingels

Afdeling 1 - Binnenhofplein, Bosplein:

Mevr. Wendy Hilven

Afdeling 2 - Safariplein, Savanneplein:

Mevr. Ann Petré

▪ Afdeling voor bewoners met dementie:
Afdeling ’t Hoveke
Afdeling ’t Muzeke

Home

Afdeling De Dreef

Mevr. Sonja Peeters

Afdeling Boomgaard
Afdeling Heuvel

Bohesa

Afdeling Sahara

Mevr. Marleen Vos

▪ Herstelverblijf:
Afdeling Heide & Kempen: Mevr. Milenka Van De Velde
▪ Assistentiewoningen:
Mevr. Milenka Van De Velde
▪ Kortverblijf:
Mevr. Milenka Van De Velde
▪ Mobiele equipe:
Mevr. Valerie Lenskens
▪ Nachtdienst:
Mevr. Valerie Lenskens
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Andere
Coördinerend en raadgevend arts:

Dr. Vanlandegem

Diensthoofd ergotherapie/animatie/logopedie:

Mevr. Martine Dreesen

Diensthoofd logistieke dienst/technische dienst:

Mevr. Mercy Jamile

Diensthoofd keuken:

Dhr. André Craeghs

Diensthoofd kinesitherapie:

Dhr. Frederik Maris

Diensthoofd kappers:

Mevr. Ariane Bonneux

Pastorale medewerkster:

Zr. Maya Verdonck

Personeelsadministratie:

Mevr. Linda Houbey/Sandra Rouget

Verantwoordelijke vrijwilligers:

Mevr. Carla Hegmans

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Hanne Boutsen

5.1 ORGANOGRAM
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6. ONTHAAL VAN STUDENTEN
6.1 DOOR DIENSTHOOFD/AFDELINGSHOOFD
-

De student ontvangt ten laatste op de eerste dag van de stage een onthaalbrochure.

-

De student wordt de eerste werkdag door het diensthoofd/afdelingshoofd
verwelkomd. Het diensthoofd geeft een korte rondleiding binnen de vzw en geeft de
praktische uitleg over de werkzaamheden op de afdeling.

-

De student krijgt een kastje toegewezen in de kleedkamer.
De kleedkamers van de meisjes en jongens studenten bevinden zich in de kelder. De
student dient zelf voor een hangslot te zorgen om het kastje af te sluiten.
De kleedkamers van de meisjes en jongens studenten die in het herstelverblijf staan,
bevinden zich in het herstelverblijf en zijn afsluitbaar met een sleutel.

-

De student ontvangt, tegen betaling van 20€ waarborg, een badge die hem/haar
toegang geeft tot de lokalen in de Salvator Welzijnscentrum vzw waar toegang voor
studenten toegestaan is. De jongens studenten ontvangen samen met de badge
eveneens de sleutel van hun kleedkastje (voor het HV).

-

Het diensthoofd is de centrale figuur wat betreft de dagelijkse begeleiding, opvolging en ondersteuning. Indien je vragen of problemen hebt kan je altijd bij
haar/hem terecht.

6.2 DOOR MENTOR
-

Elke student krijgt de eerste stagedag een stagementor toegewezen. De stagementor
is een collega verpleegkundige of verzorgende die de opleiding “Stagementorschap”
volgde. Zij/hij zal jou extra aandacht geven. Indien de stagementor VP of ZK niet ter
beschikking is, krijg je een andere collega toegewezen. Ook in andere functies, zoals
ergo, logistieke dienst, sociale dienst enz, zal men steeds gekoppeld worden aan een
collega.

-

Zij/hij neemt jou mee op de afdeling, geeft je heel wat praktische uitleg en tips en
voert de taken samen met de student uit. Ook houdt zij/hij toezicht op het doen en
laten van de student en doet de evaluaties.

-

Bij je mentor kan je steeds terecht voor praktische vragen i.v.m. de taken op de
afdeling en voor ondersteuning.

-

Je mentor zal eveneens de nodige informatie, vragen en eventuele opmerkingen
doorgegeven aan het diensthoofd zodat jij als student van dichtbij kan worden
begeleid en opgevolgd.
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7. KWALITEITSVOLLE ZORGVERLENING
Het kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen verplicht alle voorzieningen in de
welzijnssector om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Het is de bedoeling om op een
meer systematische wijze om te gaan met kwaliteit van zorg en dienstverlening. Aan de
hand van werkgroepen en verbeterprojecten trachten we onze zorgverlening zo goed als
mogelijk uit te werken, te evalueren en bij te sturen.


het kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek kan men via de PC raadplegen. De schriftelijke versie bevindt
zich in de noodkast op het gelijkvloers. Het kwaliteitshandboek bevat alle afspraken,
procedures en werkvoorschriften (bv. wat te doen bij overlijden, wat te doen bij MRSA,
hoe verloopt een opname, hoe een alternatingmatras aanvragen, wat te doen bij
klachten,…). Elke medewerker wordt verondersteld dit kwaliteitshandboek te kunnen
hanteren. Lees het dus zeker eens door zodat je weet wat je er allemaal in terug vindt.



De klachtenprocedure
Deze procedure is gebaseerd op een klachtenformulier dat ten allen tijde door het
personeel, de bewoner en/of de familie kan ingevuld worden. Dit formulier vind je terug
in de inkomhal . Elk klachtenformulier wordt nauwgezet opgevolgd en een antwoord
wordt steeds bezorgd aan de indiener.



Werkgroepen en verbeterprojecten:
In het kader van een concreet thema kan een werkgroep worden opgericht of een
project worden uitgewerkt. Het continu verbeteren en handhaven van een kwalitatieve
zorgverlening kan immers enkel door er blijvend aan te werken. Er zijn in onze vzw
verschillende ‘permanente’ werkgroepen actief: “Werkgroep Palliatieve zorg” (PST),
“Werkgroep Dementie”, “Werkgroep Stagementorschap”, “Werkgroep Infectiebeleid”,
“Werkgroep Incontinentiebeleid” en “Werkgroep Levenseinde beslissing”.

7.1 PALLIATIEVE ZORGEN
Palliatieve zorg is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het
wonen, leven en zorg verlenen in het woon- en zorgcentrum.
Palliatieve zorgen is een zorgzaam omringen van de bewoner en zijn
familie op een manier dat zij zich thuis voelen, dat zij met vragen,
angsten, zorgen terecht kunnen bij het personeel dat hen respecteert,
waardeert.
Samenwerking en communicatie tussen de behandelende huisarts, de familie en het
behandelend team zijn onontbeerlijk. Wanneer men bij een terminaal zieke bewoner de
overstap maakt naar een palliatieve zorgverlening wordt dit eerst besproken met de familie, de
behandelende huisarts en het team. Bovendien stimuleren we familieleden om actief te
participeren in de zorgverlening.
In de Salvator Welzijnscentrum vzw trachten we de palliatieve zorgverlening uit te bouwen met
ondersteuning van het palliatief support team (PST). Palliatieve zorgen worden op de eigen
afdeling verleend en niet in een afzonderlijk palliatieve eenheid.
Verzorgenden en
verpleegkundigen worden hierbij ondersteund door het palliatief support team. De leden van dit
team zijn, dankzij een doorgedreven bijscholing, gespecialiseerd inzake palliatieve zorgen. Dit
moet hen de mogelijkheid geven raad en bijstand te verlenen aan collega’s bij vragen i.v.m.
palliatieve zorgen.
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Het palliatief support team werkte een praktisch draaiboek uit voor alle medewerkers van de
vzw. Dit draaiboek vind je terug op alle afdelingen. Het draaiboek is een bundeling van
praktische tips die iedereen kan toepassen binnen de palliatieve zorgverlening. Palliatieve
zorgen is een taak van iedere medewerker. Neem dus zeker het draaiboek op de afdeling eens
door! De leden van het PST vind je terug in het draaiboek op de afdeling.

8. OVERLEG, INSPRAAK EN PARTICIPATIE
8.1 MEDEWERKERS
8.1.1 TEAMOVERLEG
De koffiepauzes worden aangewend als dagelijkse overlegmoment .
Maandelijks wordt er op de afdeling een teamoverleg gehouden. Iedereen die aanwezig is op de
afdeling neemt deel aan dit overleg. Ook paramedici (ergotherapeut, logopedist, kinesist)
nemen in de mate van het mogelijke deel aan het teamoverleg.
Op het teamoverleg kunnen volgende onderwerpen aan bod komen:
- dagdagelijkse werking van de afdeling
- bewonersbespreking
- bespreken van knelpunten en problemen in het team
- informatie (wijzigingen, vernieuwingen,…) over de globale werking van het WZC,
herstelverblijf en GAW
- bijscholingen
- …
Het verslag van de teamvergadering wordt uitgehangen op de afdeling en moet door alle
teamleden worden ondertekend voor gelezen.
4x per jaar worden teamvergaderingen in samenwerking met de CRA gepland voor de
bewonersbesprekingen. Iedereen die aanwezig is op de afdeling neemt deel aan dit overleg, ook
de paramedici. Hiervan wordt eveneens een verslag opgemaakt.
Minstens eenmaal per jaar is er een algemeen teamoverleg. Alle betrokken medewerkers van de
afdeling zijn dan verplicht aanwezig op het teamoverleg.

8.1.2 ALGEMENE PERSONEELSVERGADERING
Minstens twee maal per jaar wordt er een algemene personeelsvergadering gepland. De
deelname aan deze vergadering is verplicht. Op de algemene personeelsvergadering komen
volgende onderwerpen aan bod:
- Toekomstplannen en nieuwe initiatieven van de vzw
- informatie over de algemene werking van de vzw
- wijziging van bestaande afspraken
- algemene afspraken m.b.t. personeel
- info Herstelverblijf
- …
Het verslag van de personeelsvergadering wordt ad valvas uitgehangen.
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8.1.3 RESPECTEREN VAN HET BEROEPSGEHEIM
Onze medewerkers, studenten en vrijwilligers komen door hun professionele relatie met de
bewoners en hun omgeving in aanraking met heel wat persoonlijke en vertrouwelijke
informatie. Discretie en tact zijn hier sleutelbegrippen.
Zij zijn allen gebonden door het beroepsgeheim. Dit zowel tijdens als na de
tewerkstelling/stage.
Wat verstaan we onder beroepsgeheim ? (cfr. Art.458, strafwetboek)
Alle personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te
maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete.

8.1.4 INTERNE VERTROUWENSPERSOON VOOR MEDEWERKERS
Problemen en conflicten op het werk zijn niet vreemd. Vroeg of laat worden we hier allemaal op
een of andere manier mee geconfronteerd. Dit kan gaan van woordenwisselingen, roep- en
scheldgedrag, opmerkingen over je uiterlijk of kleren, naar je gluren of aanraken, stress, burn-out
of depressieve klachten, …
Wanneer je problemen of ongewenst gedrag (pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag)
tegenkomt op het werk kan je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat
individuele medewerkers, die geconfronteerd worden met conflicten of problemen op het werk,
ondersteunen.

Werkwijze
Je kan altijd je eigen leidinggevende aanspreken bij moeilijkheden. Soms wil je echter graag in
vertrouwen met een onafhankelijk persoon praten. Dan kan je bij de vertrouwenspersoon terecht.
Zij luistert, adviseert en ondersteunt de medewerker bij het vinden van de juiste oplossing. Dit kan
gebeuren door middel van het voeren van gesprekken, een interventie bij een andere persoon of
een verzoeningspoging.
Je kan de vertrouwenspersoon bereiken via onderstaande gegevens. Vanuit het eerste contact
zullen verdere afspraken gemaakt worden.

Vertrouwelijkheid
Je kunt de vertrouwenspersoon in vertrouwen opzoeken. Zij is namelijk gebonden aan het
beroepsgeheim. Wanneer je de vertrouwenspersoon contacteert, wordt de werkgever niet op de
hoogte gesteld. Zij zal pas iets doen met jouw verhaal wanneer je daar zelf om vraagt. Een
bezoekje aan de vertrouwenspersoon verplicht je dus ook niet tot verdere stappen.

Wie
Hanne Boutsen
Psycholoog Salvator Herstelverblijf
Tel.: 7148
e-mail: hanne.boutsen@salvatormundi.be

12

8.2 BEWONERS EN FAMILIE
8.2.1 BEWONERSRAAD
Deze raad bestaat uit bewoners van het rusthuis en zij
vertegenwoordigt alle bewoners. De leden brengen regelmatig een
bezoekje op de afdelingen om te vragen of de bewoners zich thuis
voelen, of ze tevreden zijn. In hun vergaderingen bespreken zij de
activiteiten in het rusthuis, initiatieven die de sfeer en de kwaliteit
binnen de Salvator Welzijnscentrum vzw kunnen bevorderen.

8.2.2 FAMILIERAAD
Deze raad bestaat uit familieleden van de bewoners. Zij bespreekt de algemene werking van het
rusthuis, niet de individuele bewoner. De familieraad werkt nauw samen met de directie en met
de diensthoofden. Zij komen op regelmatige tijdstippen samen, minimum 4 keer per jaar. De
verslagen van deze vergaderingen worden uitgehangen, zodat alle bewoners geïnformeerd
worden over de besprekingen.
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9. PRAKTISCHE REGELINGEN
9.1 WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?
De zieke student verwittigt zo snel als mogelijk (telefonisch) de Salvator Welzijnscentrum vzw.
D.w.z. tijdens de kantooruren bel je naar de vzw (011/27.29.21) en verwittig je het
diensthoofd van de afdeling waar je stage loopt.

9.2 PERSOONLIJKE VOORWERPEN
Elke student krijgt tijdens de eerste werkdag een kastje toegewezen in de kleedkamers. De
student zorgt dat naam en hangslot op het toegewezen kastje komt (zelf te zorgen voor een
hangslotje om de kast af te sluiten). De jongens studenten krijgen een sleutel om hun kastje af
te sluiten. Laat persoonlijke en waardevolle voorwerpen achter in je kastje.
Bij het einde van de stage zorgt de student dat naam en slot van het kastje verwijderd worden.
Voor de jongens studenten: de naam verwijderen en de sleutel afgegeven.
Indien bij het einde van de stage het kastje niet wordt leeggemaakt, zal de directie de opdracht
geven om het kastje te ontruimen.
Het gebruik van GSM’s op de afdeling is niet toegelaten, laat je GSM dus in de kleedkamer!

9.3 WERKKLEDIJ
De student gebruikt eigen werkkledij (of van de school) indien mogelijk. Eventueel wordt door
het WZC werkkledij ter beschikking gesteld voor de student. Deze kledij moet bij het einde van
de stageperiode terug bezorgd worden aan de personeelsdienst.
De student zorgt zelf voor aangepast schoeisel.

9.4 PAUZES
Elke medewerker kan één koffiepauze van 15 minuten nemen op de afdeling. De uren en de
duur van de lunchpauze wordt in samenspraak vastgelegd met de school. De lunchpauze wordt
genomen in het cafetaria. De studenten dienen een eigen lunchpakket mee te brengen.

9.5 PARKEERMOGELIJKHEDEN
Indien je met de wagen naar het werk komt, kan je deze parkeren op de daarvoor voorziene
plaatsen op de personeelsparking.

9.6 ROOKBELEID
De plaatsen waar gerookt mag worden door het personeel en de studenten zijn beperkt tot de
patio, de personeelsingang van het herstelverblijf, de helling aan de personeelsingang (voor het
rookverbodsbord) en het terras van de cafetaria (wanneer deze geopend is). Roken kan enkel
voor of na uw dienst en tijdens de NIET-betaalde pauzes.

9.7 STAGE-UREN:
De stage-uren van de studenten worden tussen 6u45 en 22u ingepland.
De stage-uren van de nachtdienst worden tussen 21u15 en 7u ingepland.
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10. EVALUATIE VAN DE STAGE
We willen er werk van maken om de studenten een leerrijke en aangename stage te laten lopen
in onze vzw. Daarom vinden we het belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om hun
stage in onze vzw te evalueren. Jullie opmerkingen en suggesties kunnen we dan gebruiken om
het stagegebeuren hier in huis te evalueren, te verbeteren en bij te sturen.
Op het einde van je stageperiode krijg je vanuit de school een evaluatieformulier (voor de
studenten verpleging). Zou je zo vriendelijk willen zijn dit formulier in te vullen en het terug te
bezorgen aan je stagebegeleider van de school. We danken je alvast voor je medewerking.

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan beantwoordt je
diensthoofd of stagementor deze graag!
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