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Nieuwsbrief 

 

Het einde van 2022 nadert 

en we gaan bijna starten met 

de 2e helft van dit lesjaar. 

Inmiddels is de indeling 

bekend gemaakt en is er dus 

bekend hoeveel stagiairs er 

gaan komen. We hopen dat 

er een goede match 

gevonden is. Het 

stagebureau wenst iedereen 

vast een goed uiteinde van 

het kalenderjaar! 

 
 

Inhoud 

Stagebegeleidersbijeenkomst 

Stagebegeleiderscursus 

Uitleg accreditatiepunten 

Beschikbaarheid sept 2023 

Nieuws van het stagebureau 

Kerstvakantie 

 
 

Contactgegevens 

 

Stage.fysiotherapie@hva.nl 

 06-28954657 

 

Stagebegeleidersbijeenkomst 
De bijeenkomst van 17 november is goed bezocht. Na wat korte informatie vanuit het 

stagebureau hebben we wat zaken besproken zoals stage en een dienstverband, hoe het nu 

loopt met de junior stage, etc. In de bijgevoegde notulen leest u over alles wat we besproken 

hebben. 

Komend jaar staat er nog een stagebegeleidersbijeenkomst op het programma. De datum is 1 

juni 2023 (17:00-18:00) en hij zal weer worden gecombineerd met de Professional in the Lead 

bijeenkomst (19:00-22:00). Inhoudelijke informatie volgt later.  

T.z.t. vindt u hier meer informatie en een aanmeldlink.  

 

Stagebegeleiderscursus   

Komend jaar volgt nog een keer een stagebegeleiderscursus. De cursus bestaat uit zes fysieke 

bijeenkomsten van drie uur en een aantal uren zelfstudie. Voor deze cursus zijn respectievelijk 

26 (KNGF) en 20 (SKF) accreditatiepunten te behalen. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt 

van eerder opgedane ervaringen als stagebegeleider en deze is bedoeld om de 

begeleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen. 

De eerste cursus zal op zes dinsdagochtenden van 9.00 uur tot 12.00 uur plaatsvinden op de 

volgende data: 14 en 21 februari, 14 en 23 maart en 11 en 25 april 2023. 

Docenten zijn Simon van Vliet, René van Oosten en Jaap van den Berg.  

Wij vragen u zich alléén in te schrijven wanneer u zeker bent van deelname en alle dagen 

aanwezig kunt zijn. Verder werken we op volgorde van inschrijving (vol = vol). Graag digitaal 

opgeven voor maandag 9 januari 2023 via deze pagina. Na de deadline ontvangt u de 

definitieve bevestiging en benodigde materialen voor de cursus. 

Uitleg accreditatiepunten 
Vorig jaar is er door het KNGF een wijziging doorgevoerd t.a.v. het verwerken van de 

accreditatiepunten voor het begeleiden van stages. Kijk voor de volledige procedure op deze 

pagina. Hier vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.  

Sinds oktober zijn de KNGF en SKF samen gegaan onder de naam Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 

Op hun website lees je er meer over. 

 

 

mailto:Stage.fysiotherapie@hva.nl
https://www.hva.nl/stagebureaus/fg/stagebureau-fysiotherapie/huidige-stageverleners/stagebegeleidersbijeenkomst/stagebegeleidersbijeenkomst.html
https://www.hva.nl/stagebureaus/fg/stagebureau-fysiotherapie/huidige-stageverleners/stagebegeleiderscursus/stagebegeleiderscursus.html?origin=v65sKwNASAywrnWu9JgZXQ
https://www.hva.nl/stagebureaus/fg/stagebureau-fysiotherapie/huidige-stageverleners/huidige-stageverleners.html?origin=v65sKwNASAywrnWu9JgZXQ
https://www.hva.nl/stagebureaus/fg/stagebureau-fysiotherapie/huidige-stageverleners/huidige-stageverleners.html?origin=v65sKwNASAywrnWu9JgZXQ
https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/actueel/2022/een-gezamenlijk-accreditatiebureau.html


 

              

 

Beschikbaarheid en plaatsingsproces voor September 2023 
In januari ontvangt u van ons de gebruikelijke inventarisatie mail, waarin we u vragen om 

uw beschikbaarheid en voorkeur op te geven voor de periode september 2023 – februari 

2024. Indien u niet reageert op de inventarisatie, dan gaan we er van uit dat u niet 

beschikbaar bent.  

Tussen het moment van inventarisatie en de daadwerkelijke plaatsing, zit een aanzienlijke 

periode. In deze periode maken we de beschikbaarheid kenbaar aan studenten, geven zij 

voorkeuren op met motivatie en start voor het stagebureau het matchingsproces. Dit kost 

tijd, want alle motivaties en stagehistorie van de student worden hierin meegenomen. 

Mocht je tussentijds twijfelen of je wel een student krijgt, neem dan even contact met het 

stagebureau op. Zij kunnen een goede inschatting doen. 

In onderstaand schema zie je ons globale tijdspad voor de stages en plaatsing. 

 

Nieuws vanuit het stagebureau 

Wij zijn bezig met het opzetten van een evaluatie-cyclus om onze processen te 

optimaliseren. Uw mening is hierbij belangrijk. Aan het eind van elke stage vragen we u om 

de digitale vragenlijst die we u toesturen voor ons in te vullen. Met deze input willen we 

kritisch kijken naar onze processen en communicatie. Vast bedankt voor uw hulp hierbij! 

Verder wilden we melden dat onze gewaardeerde collega Ruth een nieuwe uitdaging heeft 

gevonden binnen de HvA. Ruth is jarenlang een bekend gezicht geweest op het stagebureau 

en we gaan haar missen. De sollicitatieprocedure voor een vervanger loopt. 

Kerstvakantie 

Het stagebureau is gesloten tijdens de kerstvakantie van zaterdag 24 december 2022 t/m 

zondag 8 januari 2023. 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een fantastisch 2023! Ook dit jaar weer heel erg 

dank voor de fijne samenwerking! 

 

 

Marjolijn Kooistra 

Stagecoördinator 

Ruth van Arendonk 

Stagebureaumedewerker 

Helleke Demmers 

Stagebureaumedewerker 


