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Voor- en achternaam:

WZC en afdeling waar je stage liep:

School, studierichting en studiejaar:

Welke informatie mis je in de onthaalbrochure?

Op welke manier werd je begeleid bij het aanpakken van jouw leerdoelen?
Ben je daar tevreden over?

Wat loopt volgens jou goed op de afdeling naar begeleiding van studenten toe?

Wat loopt volgens jou minder goed op de afdeling naar begeleiding van studenten toe?

Kreeg je voldoende leerkansen?

Zijn er zaken die je wou oefenen en waar je niet toe bent gekomen? Wat is, denk je de reden 
hiervan?

Ben je geïnteresseerd in een studentenjob? Zo ja, vul de inlichtingsfiche in en geef ze af aan de 
hoofdverpleegkundige.

Dank voor de samenwerking.

Evaluatieformulier 
stage in WZC De Foyer

Bezorg na de stage het ingevulde 
evaluatieformulier aan de hoofdverpleegkundige.

Maak mij los uit deze brochure.
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Naam: 
Straat en huisnummer: 
Gemeente en postcode: 
Geboortedatum:     Geboren te: 
Gsm:           Telefoon: 
E-mailadres: 
Opleiding:   
Welk jaar zal je je opleiding beëindigd hebben? 
Rijksregisternummer:      Kopie identiteitskaart: ☐ ▢ JA☐  ▢ NEEN
Bankrekeningnummer: 

Waar vraag je vakantiejob aan?
▢In de zorg:  ▢ Ik wil op elke dienst vakantiejob doen
   ▢ Weverbos: ▢ Braem  ▢ Vlier
   ▢ Zilvermolen:  ▢ Tulp  ▢ Roos
   ▢ Zilversterre: ▢ Gainsbourg        ▢ Fitzgerald
               ▢ Glorieux
   ▢ Ik wil ook nachtdiensten doen

 ▢ In de logistieke diensten: ▢ Ik wil op elke dienst vakantiejob doen
     ▢ Poetsdienst
   ☐   ▢ Keuken
   ☐   ▢ Technische dienst

Periode
▢ Herfstvakantie 20….  ▢ Krokusvakantie 20….
▢ Kerstvakantie 20 ….  ▢ Weekendwerk
▢ Juli:        van .…./…./……   tot    …./…./……
▢ Augustus:      van .…./…./……   tot    …./…./……    
▢ September:    van  .…./…./……  tot    …./…./……   

Niet te vergeten: voeg een kopie student@work en inschrijvingsbewijs school toe.

Stage evaluatie (in te vullen door diensthoofd):

Aanvraag 
vakantiejob

Maak mij los uit deze brochure.


