Maandag 16 maart 2020

Besluit BOL BPV domein Zorg en Welzijn
Beste werkveld collega,
Vanuit het Nova College proberen we je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle zaken die
betrekking hebben op de consequenties van het Corona virus, met betrekking tot de stages en het
opleiden.
We ontvangen van zowel studenten als de BPV organisaties veel vragen over de voortgang van de
stages. Met deze notitie informeren we je over de besluiten die we genomen hebben op grond van
de informatie die nu bekend is. Het kan zijn dat er de komende dagen op andere plekken besluiten
genomen worden die vragen om aanpassing. Daar zullen we je dan zo snel mogelijk van op de
hoogte stellen.
We gaan ervanuit dat jullie alles in het werk stellen om de begeleiding van stagiairs te borgen en hen
te beschermen tegen het uitvoeren van handelingen waar zij niet toe bevoegd zijn. De komende
dagen zullen wij de studenten informeren hoe zij de opleiding ipv op school, op afstand kunnen
volgen. Dit houdt in dat zij geacht worden opdrachten te maken en stof tot zich te nemen net als in
andere schoolweken. Zij zijn dus niet alle dagen beschikbaar voor stage. Ga uit van de afgesproken
stage-uren in overleg met de student ingeroosterd.
Indien stagebedrijven aangeven dat stagiairs niet welkom zijn wordt er geen vervangende BPV plaats
gezocht.
Voor alle opleidingen zorg en welzijn geldt dat de praktijk oriëntaties vervallen.
Hieronder volgt het besluit omtrent stagelopen voor studenten van de beroepsopleidende leerweg
(BOL) per opleiding voor de periode van 16 maart tot 6 april 2020 (Zoals dat naar hen toe is
bekendgemaakt):
Verzorgende- IG en de combinatie opleiding VZ-IG/MZ
1e en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e jaars studenten gaan waar mogelijk * naar stage. Dit betekent in veel gevallen dat je geen
bijbaantje in een andere zorginstelling ernaast mag hebben in verband met besmettingsgevaar. Voor
sommige BPV plaatsen geldt zelfs dat je helemaal geen bijbaan mag hebben. Stem dit af met jouw
stagebedrijf.

Maatschappelijke Zorg
(persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg en specifieke doelgroepen 3 en 4
1e en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen

betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e jaars studenten gaan waar mogelijk * naar stage. Dit betekent in veel gevallen dat je geen
bijbaantje in een andere zorg/welzijnsinstelling ernaast mag hebben in verband met
besmettingsgevaar. Voor sommige BPV plaatsen geldt zelfs dat je helemaal geen bijbaan mag
hebben. Stem dit af met jouw stagebedrijf.

Verpleegkunde
1e en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e en 4e jaars studenten gaan waar mogelijk * naar stage. Dit betekent in veel gevallen dat je geen
bijbaantje in een andere zorginstelling ernaast mag hebben in verband met besmettingsgevaar. Voor
sommige BPV plaatsen geldt zelfs dat je helemaal geen bijbaan mag hebben. Stem dit af met jouw
stagebedrijf.
Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn
1 en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
Sociaal werk
1 en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e jaars studenten gaan waar mogelijk * naar stage. Dit betekent in veel gevallen dat je geen
bijbaantje in een andere zorg/welzijnsinstelling ernaast mag hebben in verband met
besmettingsgevaar. Voor sommige BPV plaatsen geldt zelfs dat je helemaal geen bijbaan mag
hebben. Stem dit af met jouw stagebedrijf.
(Gespecialiseerd) Pedagogisch medewerker 3 en 4
1e en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen

doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e jaars studenten gaan waar mogelijk* naar stage. Een groot deel van de KO en BO zijn gesloten of
hanteren andere openingstijden en opvang op andere locaties. Stem dit af met jouw stagebedrijf.

Assistenten gezondheidszorg
Tandartsassistent hiervoor zijn de stages stopgezet op verzoek van de stagebedrijven.
Apothekersassistent
1 en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e jaars studenten gaan waar mogelijk * naar stage. Dit betekent in veel gevallen dat je geen
bijbaantje in een andere zorginstelling ernaast mag hebben in verband met besmettingsgevaar. Voor
sommige BPV plaatsen geldt zelfs dat je helemaal geen bijbaan mag hebben. Stem dit af met jouw
stagebedrijf.
Doktersassistent
1 en 2e jaars studenten gaan niet naar stage.
We stimuleren het om vrijwilligerswerk te gaan doen de komende weken. Je hebt niet voor niets
gekozen voor het leren van een beroep in zorg/welzijn. Het zou mooi zijn als je iets zou kunnen
betekenen voor mensen in je omgeving die daar behoefte aan hebben. Denk aan boodschappen
doen, een wandeling maken of andere activiteiten ondernemen. Je bent vrij om met je stageplaats te
overleggen of je (eventueel op afstand) iets voor hen kunt betekenen.
3e jaars studenten gaan waar mogelijk * naar stage. Dit betekent in veel gevallen dat je geen
bijbaantje in een andere zorginstelling ernaast mag hebben in verband met besmettingsgevaar. Voor
sommige BPV plaatsen geldt zelfs dat je helemaal geen bijbaan mag hebben. Stem dit af met jouw
stagebedrijf.

* Voor alle studenten geldt; volg de richtlijnen van het RIVM indien je hoest, niest, verkouden bent
en koorts hebt ga je niet naar je stageplaats toe. Indien je stageplaats aangeeft dat je geen stage kunt
lopen ga je niet naar stage.

