AANMELDINGSFORMULIER STAGE

Datum:

Naam, voornaam kandidaat (kandidate)……………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………….
Emailadres: …………………………………………………………………………………
Telefoon,GSM: …………………………………………………………………………………....................
Geboorteplaats & - datum: ………………………………………………………………..

Naam opleiding:……………………………………………………………………………………

maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge

Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade

Adres:……………………………………………………………………………………….
Tel.……………………………
Email - adres:…………………………………………………………………………….
Contactpersoon opleiding:…………………………………………………………………………

……………………………………….(naam) , volgt momenteel het…………..opleidingsjaar
richting……………………………………………………………….. en wenst stage te lopen in de periode van
……………………tot …………………..201..

Hoeveel uren stage moet u presteren vanuit de opleiding ?………………………
Per week: ……………………………………….
Op welke dagen van de week loopt uw stage: …………………………………………………..
…………………………………………….
Wanneer is de lesdag (stage vspw):………………………………………………

Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker (vzw De Kade)
Campus Spermalie
Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge
tel.: 050 340 341, fax: 050 33 73 06, e -mail: bc-spermalie@de-kade.be, www.de-kade.be
bank BE39 4700 1802 2119

Voorkeur afdeling:
( 1ste en 2de keuze aankruisen, het overzicht op p.4 kan u daarbij helpen)
1. De minderjarigenzorg (algemeen)
keuze 1

keuze 2

Afdeling
De lagere afdeling voor kinderen met een visuele beperking
(wegwijs-LAVI) (3-12jaar)
De secundaire afdeling voor jongeren met een visuele beperking (wegwijs - SAVI)
(12-20 jaar)Afdeling Taal.com voor
3-12 jaar
dove of slechthorende
kinderen en jongeren
Afdeling Taal.com voor dove 12-20 jaar
of slechthorende kinderen en
jongeren
Afdeling De Haven: 3-20 jaar:
Voor kinderen en jongeren met een meervoudig auditieve en/of visuele beperking
Afdeling De Puzzel voor jongeren met een autisme-spectrum-stoornis : semiinternaat – 12 jarigen
Afdeling De Puzzel voor jongeren met een autisme-spectrum-stoornis (12-18 jaar)
Afdeling Wegwijs: weekend- en vakantiewerking Iris
Afdeling de Haven: weekend- en vakantiewerkingen
De Boei en de Zandkorrel

2. De volwassenenwerking: Bezigheidstehuis en Dagactiviteitencentrum
keuze 1

keuze 2
- Klaver Vier (volwassenen met een ernstige meervoudige beperking)
Oostkamp
- Ginkgo (volwassenen met complex meervoudige beperking en bijzondere noden)Oostkamp
- De Vlier (volwassenen met een ernstige meervoudige visuele beperking)Oostkamp
-‘t Wit Huis ( volwassenen met een meervoudige visuele beperking)
Loppem

Opleiding vorig schooljaar ……………………………………………………………………..
Behaalde resultaat ………………………………………………………………………………
Uw vorige stageplaats(en):
stageplaats:……………………………………leeftijdsgroep…………periode………
stageplaats:……………………………………leeftijdsgroep…………periode…….
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Persoonlijke informatie
* Verblijfsadres gedurende de stage: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………tel. of GSM: …………………….
* Hoe verplaatst u zich?
( indien met de auto, graag merk en nummerplaat)……………….............................
* Bent u
- ingeënt tegen Hepatitis B? …………..
- in het bezit van een medisch attest dat u immuun verklaart om te werken bij gebruikers die drager
zijn van het Hepatitis B virus
.....................................................................................................................................
* Bijzondere vaardigheden of interesses die eventueel bruikbaar kunnen zijn op de aangevraagde
stageplaats.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* Van welke vereniging(en) bent u lid (geweest) ?
………………………………………………………………………………………………
* Hobby’s? ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

* Hebt u verwanten bij bewoners of personeel?
………………………………………………………………………………………………….
Hebt u eventueel nog opmerkingen of aanvullingen?
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Plaats……………………………….
Datum………………………………….

Handtekening
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BC Campus Spermalie
-21 jaar (minderjarigenzorg)
AFDELING WEGWIJS
Personen met
een visuele beperking

AFDELING
TAAL.COM
Personen met
een auditieve beperking

lagere afdeling Kleuters en
kinderen met
enkelvoudige of
meervoudige visuele
beperking
LAVI

Doven - slechthorenden

secundaire afdeling voor
jongeren met een
enkelvoudige – of
meervoudige beperking
SAVI

Jongeren in de
secundaire afdeling

Peuters, kleuters en
kinderen in de
lagere afdeling

IRIS
Weekend- en vakantiewerking

AFDELING
DE HAVEN:
Personen met
een meervoudige
beperking en
doofblinden

AFDELING DE PUZZEL
Personen met
autismespectrumstoornissen

Kinderen en jongeren
met een meervoudige
auditieve en/of visuele
beperking
(bijkomende
problematiek: fysische
en of/ mentale
beperking en/of
autisme)

Semi-internaat:
- 12 jarigen

Jongeren(12-18) met een
autisme spectrum
stoornis (ASS)

De Haven
Weekend- en
vakantiewerking
De Boei en
De Zandkorrel

+ 21 jaar (volwassenenzorg)
Campus OOSTKAMP
Klaver vier
4 leefgroepen
voor volwassen
personen
Met auditiefmentale beperk.
auditiefautistische
beperking
auditief-visuele
beperking
visueel-mentale
beperking.

De Vlier
3 leefgroepen voor
volwassen personen met
een visueel-mentale
beperking

Extramurale zorg
Thuisbegeleiding Perspectief
Voor personen met communicatieve
en auditieve beperking

Gingko
Volwassenen met complex
meervoudige beperking en
bijzondere noden

Thuisbegeleiding Accent voor
personen met visuele beperking

Azalea
beschermd wonen voor
personen met een
auditief mentale
beperking

Campus
LOPPEM
’t Wit Huis
32
volwassen
personen
met een
visueel
mentale
beperking

Geïntegreerd onderwijs (GON)
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