Beste werkveldpartners,
Middels deze brief willen wij jullie informeren over de stageplanning van de bacheloropleiding tot verpleegkundige
voor periode februari - juni 2022 èn een dringende oproep doen om samen tekorten aan stageplaatsen op te
lossen.
Wij waarderen jullie betrokkenheid en inzet bij onze studenten. Ondanks de hectische periode waarin onze
partners zich nu bevinden, is het fijn om te merken dat alle stages doorgang vinden en dat er vanuit de goede
intentie om opleiden te continueren wordt meegedacht in mogelijkheden. Dit voorkomt studievertraging bij de
studenten en draagt bij aan de huidige- en toekomstige uitstroom van onze hbo-verpleegkundigen. Dank
daarvoor!
Tegelijkertijd merken wij dat er voor de periode februari – juni 2022 in totaal minder stageplaatsen worden
aangeboden of dat opgegeven stageplaatsen worden teruggetrokken. Het niet of onvoldoende kunnen bieden
van begeleiding op de stageplaats is hierin het meest genoemde argument. Concreet komen wij het volgende
aantal stageplaatsen tekort:
•
praktijkleren 1 (PL1), periode 3
: 65 plaatsen
•
praktijkleren 2 (PL2)
: 15 plaatsen
•
praktijkleren 3 (PL3)
: 0 plaatsen
•
praktijkleren 4 (PL4)
: 16 plaatsen
Evaluaties van onze noodmaatregelen tijdens de eerste coronagolf leren dat het annuleren van de PL1 stage en
die achterstand inhalen in PL2, nauwelijks haalbaar bleek. Voor zowel studenten, partners in het werkveld als
docenten is dit als een te hoge belasting ervaren. Dit is dan ook een noodgreep die wij niet wensen in te zetten.
Daarom vragen wij jullie om nogmaals binnen de organisaties te kijken of er (extra) studenten geplaatst kunnen
worden. Tegelijkertijd ontwikkelen wij alternatieven voor als de stageplanning niet rond komt. De hoogste prioriteit
ligt bij de PL1 stageplaatsen aangezien daar de tekorten het grootst zijn. Eén alternatief is om de studenten die
geen stageplaats hebben in periode drie eerst onderwijs aan te bieden en pas in periode vier, vanaf 25 april, op
PL1 stage te laten gaan. Dit heeft tot gevolg dat er in periode vier meer PL1 stageplaatsen nodig zijn. Dit vraagt
extra begeleiding op de stageplaats, tegelijkertijd zijn er goede ervaringen met het inzetten van (reeds
ingewerkte) studenten tijdens hun PL3 en PL4 stage. Wij hopen dan ook dat wanneer er voor periode drie in
februari geen extra PL1 stageplaatsen gecreëerd kunnen worden, jullie extra PL1 plaatsen beschikbaar stellen in
periode vier. Uiteraard vernemen wij daarnaast ook graag jullie ideeën als jullie mogelijkheden zien voor
alternatieven. Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met Bertie de Cauwer van ons stagebureau via
b.decauwer@fontys.nl of via telefoonnummer 0622694174.
Conform RIVM en Fontysbeleid gaan al onze onderwijsactiviteiten vooralsnog door en proberen wij zoveel als
mogelijk rekening te houden met de beleidskeuzes van onze werkveldpartners. Toch merken wij dat er door de
toenemende aantallen coronabesmettingen veel vragen bij ons binnenkomen ten aanzien van de stages. Bij
vragen of onduidelijkheden over de stages en studenten kun je contact opnemen met de docent praktijkleren van
de instelling. Hij of zij denkt graag mee met de mogelijkheden of ondersteuningswensen voor de desbetreffende
student(en). De docenten praktijkleren zijn gevraagd om intensief contact te houden met de studenten en jouw
organisatie. Mochten er daarnaast ook nog andere vragen zijn, of als jullie suggesties voor ons hebben, mail dan
naar fhmg-corona@fontys.nl.
Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd. Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de commissie praktijkleren en het stagebureau,
Marloes van den Broek
Teamleider Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

