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Dit beleid is aanvullend aan de reguliere stage- en opleidingsregelingen van Prinsenstichting.  

  

Voor stagiaires en leerlingen gelden dezelfde richtlijnen als voor de medewerkers van Prinsenstichting.  

- Zie de ‘beslisboom inzet zorgmedewerker’ op de Corona-virus pagina van intranet wanneer er wel en niet gewerkt kan worden bij klachten.  

- Alle medewerkers houden zich aan de algemene geldende hygiëne richtlijnen: 

o Zorgvuldig en regelmatig handen wassen  

o Geen handen geven 

o Hoesten en niezen in de elleboog 

o Papieren zakdoekjes gebruiken 

- Medewerkers werken zoveel als mogelijk bij één woon- of dagbestedingsgroep.  

- Medewerkers blijven op de hoogte van alle richtlijnen rondom corona door de coronapagina op Prinsenplein te raadplegen en de coronanieuwsbrieven 

te lezen.   

Leerlingen 
Leerlingen zijn in dienst van Prinsenstichting en daarmee medewerkers van Prinsenstichting. Leerlingen kunnen weer deelnemen aan de lessen van hun 

opleiding. 

Stagiaires 
Stagiaires zijn niet in dienst van Prinsenstichting. Prinsenstichting volgt daarom het beleid van de opleiding van waaruit zij stage lopen. De opleidingen zijn 
weer gestart in aangepaste vorm. Het is nu ook mogelijk om stage te lopen bij Prinsenstichting en naar de opleiding te gaan. De stagiaire hoeft hier geen 
keuze meer in te maken.  

Snuffelstage  

Normaliter komen stagiaires de eerste twee weken van november stage lopen op een groep om te beoordelen of deze stage wat voor hen is. Prinsenstichting 

kiest ervoor om dat dit schooljaar niet door te laten gaan. Hier wordt voor gekozen om vermenging en wisselend contact zoveel als mogelijk tegen te gaan.  

Stagiaires met een bijbaan 

Stage bij Prinsenstichting en het hebben van een bijbaan is geen probleem. Het is wel heel belangrijk dat de stagiaire hier verantwoord mee omgaat. Dit 

houdt in dat alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht worden genomen en dat men alert is op corona gerelateerde klachten. De stagiaire informeert de 

leidinggevende direct als hij/zij onverhoopt toch in contact is geweest met of heeft gewerkt op een locatie met een bewezen covid-19 besmetting. Zo houden 

we de risico’s op eventuele verspreiding zo klein mogelijk. 


