HBO Verpleegkundige stagemogelijkheden bij de GGD Hollands Noorden
Wat bieden wij?

De GGD HN biedt per schooljaar 3 stageplaatsen aan HBO-v stagiaires van Hogeschool Inholland

Alkmaar. Met deze school zijn vaste afspraken gemaakt over het aantal stageplaatsen. Helaas kunnen
wij geen stageplaatsen bieden aan HBO-v stagiaires van overige scholen.

De stageplaatsen worden ingevuld via de stagecoördinator van Hogeschool Inholland Alkmaar.

Het gaat om de volgende stageplaatsen.
-

1 stageplaats voor een 1e jaars HBO-v student bij de Jeugdgezondheidszorg.

Dit betreft een snuffelstage 8 weken met als doel een eerste kennismaking met GGD HN en

dan vooral de afdeling jeugdgezondheidszorg. De stagiaire heeft na deze stage een beeld van
wat de preventieve jeugdgezondheidszorg is en wat zijn de werkzaamheden van een

jeugdverpleegkundige zijn. Voor deze snuffelstage is geen uitgebreid stageprogramma

omschreven. De stagiair wordt minimaal in de gelegenheid gesteld om mee te kijken tijdens de
verschillende contactmomenten 0-19 jaar bij de verschillende disciplines en waar mogelijk

-

meelopen met andere afdelingen binnen GGD HN,.

2 stageplaatsen voor 4e jaars HBO-v studenten bij de Jeugdgezondheidszorg. Dit betreft een
afstudeerstage van 20 weken. Tijdens deze stage werkt de student aan een scriptie en het
opdoen van praktijkervaring in de Jeugdgezondheidszorg.

Heb je interesse?

Volg jij je opleiding bij Hogeschool Inholland Alkmaar en heb je interesse om als 1e jaars- of 4e jaars

student bij ons stage te lopen? Zo ja, dan kun je dit aangeven bij de stagecoördinator van Hogeschool
Inholland Alkmaar om dit kenbaar te maken.

Graag geen rechtstreeks contact opnemen met GGD HN over deze stageplaatsen.
Dag meelopen mogelijkheden bij de GGD Hollands Noorden
Wat bieden wij?

De GGD HN biedt de mogelijkheid om een dag mee te lopen bij de Jeugdgezondheidszorg. Je kunt
hiervoor een verzoek indienen.

GGD HN bekijkt of en wat de mogelijkheden voor een dag meelopen zijn.
Voorwaarden

De GGD HN biedt per schooljaar 8-10 keer de mogelijkheid een dag mee te lopen . De voorwaarden op
een rij:
-

Je volgt een opleiding ten behoeve van de gezondheid en/of ontwikkeling van kinderen en/of

-

Je volgt een opleiding in ons werkgebied.

ouders daarvan.

In onderstaand schema per discipline de opleidingen/disciplines die in aanmerking komen, een
overweging kunnen zijn of per definitie al niet in aanmerking komen voor een dag meelopen.
Bij hieronder niet genoemde disciplines/opleidingen worden de mogelijkheden binnen GGD HN
bekeken.
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Heb je interesse of wil je meer informatie?

Heb je interesse in een dag meelopen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD HN of wil je meer informatie,
dan kan je dit mailen naar sollicitaties@ggdhollandsnoorden.nl.

