
 
 
 

PROCEDURE: Aanvraag stages thuiszorg voor leerlingen secundair onderwijs 
verzorging schooljaar 2020-2021 

________________________________________________________________ 
  

1. Voor het schooljaar 2020-2021 wordt een nieuwe manier van werken uitgetest, dit meer concreet 

om leerlingen de kans te geven ook in september ’20 stage te lopen, om alzo de spreiding van de 

stages te bevorderen.  

2. Zo kan iedere school via de website www.uni-form.be en voor maximaal 2 leerlingen een aanvraag 

indienen, dit tot 10 juli 2020, 12u.  De leerlingen waarvoor men de aanvraag indient, zijn 

leerlingen die in september ’20 wensen stage te lopen.  

3. Via Uniform worden de diensten op 10 juli ’20 op de hoogte gebracht.   Diensten brengen op liefst 

op 3/8/’20 (en uiterlijk op 24/8) scholen én Uniform (annick.boelen@limburg.be ) op de hoogte 

van de leerlingen die in september stage kunnen lopen.  

4. Voor alle andere leerlingen (en de mogelijk niet in september “geplaatste” leerlingen) blijft de 

“werkwijze” onveranderd.  

5. Scholen doen hun aanvraag per leerling (ook voor de niet in september geplaatste leerlingen) 

thuiszorg voor vrijdag 4 september ’20, 12u via de website www.uni-form.be. 

6. Uniform verwerkt de aanvragen en verstuurt de aanvragen naar de diensten uiterlijk op vrijdag 4 

september 20u. 

7. Vrijdag 18 september worden de scholen (met Uniform in cc) op de hoogte gebracht door de 

diensten: 

a. welke leerlingen zijn toegewezen aan een stageplaats; 

b. welke leerlingen niet zijn toegewezen aan een stageplaats; 

c. via Uniform worden de niet-geplaatste leerlingen geïnventariseerd en deze lijst wordt 

overgemaakt aan VIVO.   VIVO bezorgt deze lijst dan aan de diensten. 

8. Diensten zoeken vervolgens – tot 25 september – een plek voor de nog niet geplaatste leerlingen, 

later ingeschreven leerlingen, …   Zij brengen de scholen en Uniform op de hoogte.  

9. Leerlingen die na 4 september instappen, kunnen op dezelfde manier worden ingegeven via de 

website. Uniform verstuurt de aanvragen naar de diensten en zij onderzoeken of inplannen nog 

mogelijk is. 

10. Leerlingen die stoppen met hun studie: 

a. voor 18-9: onmiddellijk melden aan Uniform: annick.boelen@limburg.be. Uniform bezorgt 

deze info aan de diensten. 

b. vanaf 18-9 de toegekende stageplaats rechtstreeks afmelden bij de dienst die stageplaats 

aanbiedt.           

Criteria: 

1. Aanvraag gebeurt enkel voor leerlingen van 7  Thuis-en Bejaardenzorg.  

2. Stage aanvragen in Limburg gebeuren uitsluitend via het invuldocument op de website. 

3. De school doet slechts 1 aanvraag per leerling. 

4. De stages starten vanaf maandag 28 september ’20 (behalve voor de max. 2 leerlingen 

per school die reeds in september stage lopen).  
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