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VZW SPOREN - STAGEAANVRAAG     ingevuld op     /     /        

         door: 

Stage in afdeling:  

Stagebegeleider Sporen:  

Stageperiode: van . . / . .  / 20 . .      tot     . .  / . .  / 20 . .    (graag exact invullen: dd/mm/jjjj)  

Stagiair:  

naam:      voornaam: 

geboortedatum:    geboorteplaats:   

Rijksregisternummer:  

thuisadres:       

tel.nr.  

kot-adres:  

mail:  

(STUDENTEN e-mail adres noteren) 

Opleiding:  

naam opleidingsinstituut:  

afdeling:  

jaar:  

stagebegeleider (‘mentor’) opleiding:  

tel.nr. 

mail:  

Noodzakelijke administratie: 

 volledig ingevulde stage-aanvraag Sporen (dit document)  

 bewijs goed gedrag en zeden (model 2) 

 stagecontract school (document school) 

 medisch attest (afgeleverd door school) 

 beroepsgeheim 

 gedragscode ICT 

 Indien stage in de Pas of het Traject: gedragscode camerabewaking oudebaan 
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VZW SPOREN - BEROEPSGEHEIM 

Document voor vzw Sporen 

 

Hierbij verklaar ik,      , stagiair van de opleiding    

            ,  

stageperiode van       /      /           tot       /      /         , dat  ik door de verantwoordelijken van 

vzw SPOREN gewezen ben op het feit dat ik tijdens mijn stage in contact zal komen met 

vertrouwelijke informatie en op elk moment, zowel tijdens als na mijn stage, gehouden ben aan 

het beroepsgeheim.  

Ik verklaar hierbij dan ook mij steeds aan dit beroepsgeheim te zullen houden. In geval dit niet 

correct zou verlopen, wordt de stagebegeleiding van mijn opleiding hiervan verwittigd en kan 

mijn stage dadelijk stopgezet worden.  

Handtekening:  

 

stagiair        voor vzw SPOREN:  

 

 

datum:        datum:  
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VZW SPOREN - BEROEPSGEHEIM 

Document voor stagiair 

 

Hierbij verklaar ik,      , stagiair van de opleiding    

            ,  

stageperiode van       /      /           tot       /      /         , dat  ik door de verantwoordelijken van 

vzw SPOREN gewezen ben op het feit dat ik tijdens mijn stage in contact zal komen met 

vertrouwelijke informatie en op elk moment, zowel tijdens als na mijn stage, gehouden ben aan 

het beroepsgeheim.  

Ik verklaar hierbij dan ook mij steeds aan dit beroepsgeheim te zullen houden. In geval dit niet 

correct zou verlopen, wordt de stagebegeleiding van mijn opleiding hiervan verwittigd en kan 

mijn stage dadelijk stopgezet worden.  

Handtekening:  

 

stagiair        voor vzw SPOREN:  

 

 

datum:        datum:  
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Risicoanalyse m.b.t. stages vzw Sporen 

 

Stages in vzw Sporen kunnen plaats vinden in: 

- Eén van de afdelingen te Heverlee of Leuven (de Zwier, het Traject, ’t Zij-Huis, de Pas) 

- Eén van de afdelingen te Hoeilaart (Klimop, de Pijl, Studio 3) 

- Afdeling Reisburo–Roulot of WarenThuis 

- Dienst Thuisbegeleiding Leuven (DTL) en/of Crisishulp aan Huis (CAH) 

- De centrale diensten: administratie, staf, directie 

Meer info over de werking van de verschillende afdelingen op https://www.sporen.be. 

 Beschrijving van de activiteiten op deze stageplaatsen 

Afdelingen Sporen: 

- actief participeren aan het leefgroepswerk  

- actief participeren aan de begeleidingen aan huis bij de gezinnen 

- actief participeren aan dagactiviteiten voor jongeren 

- actief participeren aan overleg en organisatie 

 Risicoanalyse 

Al deze stageplaatsen worden beschouwd als stageplaatsen met risicohoudende activiteiten 

waarvoor er voorafgaandelijk een gezondheidstoezicht nodig is. De risicoanalyse voor 

stagiairs is dezelfde als die voor de vaste medewerkers.   

Onderwerpingstypes 

1. Risico voor beroepsziekten 

3. Contact met voeding    (niet van toepassing voor DTL en CAH) 

5. Minderjarige     (indien -21 jaar)   

Risico’s 

- 3.2 Biologisch agens van groep 2: o.a. hepatitis A, hepatitis B, cytomegalovirus, rubella, 

varicella, parvovirus B19, (toxoplasmose enkel zo contact met zand van zandbakken, 

jonge katten,…) 

- 4.2.1.2. Was- en schoonmaakproducten  (niet van toepassing voor DTL en CAH) 

- Agressie  

Aangewezen inentingen 

- Tetanus 

- Hepatitis B 

- Rubella en bof zijn aan te bevelen  

  

  

Aan alle opleidingsinstituten die 

vragen om studenten stage te laten 

lopen in één van de afdelingen van 

vzw Sporen. 
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Opmerkingen:   

- Wij willen er bij de opleidingsinstituten op aandringen om al vanaf de aanvang van de 

opleiding het nodige te doen via het medisch schooltoezicht om de inentingen Hepatitis 

B bij het Fonds voor beroepsziekten aan te vragen en de vaccins te plaatsen (zoals dit 

ook reeds gebeurt in de opleidingen van verpleegkundigen, bejaardenverzorgers en 

kinderverzorgers).  Indien er pas gestart wordt met deze inentingenreeks op het moment 

dat de studenten aan hun stage beginnen, kunnen we nooit een maximale bescherming 

garanderen; de duur van de inentingenreeks is immers langer dan de duur van de stage.  

- Zwangerschap dient onmiddellijk gemeld te worden aan de directie.   

- Een goede handhygiëne is steeds noodzakelijk ter preventie van de overdracht van 

infectieziekten   

- De studenten dienen stipt alle onderrichtingen van de gedragscode te volgen zoals 

beschreven in het ‘agressiepreventiebeleid’, dat hen overhandigd wordt bij de aanvang 

van de stage.   

   

Contactpersoon: 

Elke Schillebeeckx  

coördinator personeel  

016 38 76 07  

elke.schillebeeckx@sporen.be  
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