
Stagelopen
binnen Amarant

Bij Amarant kun je stagelopen voor je 
BOL (MBO) opleiding of HBO-opleiding 
(voltijd). Je gaat dan als MBO-student in 
de praktijk ervaring op doen. Ook kun je, 
als je een deeltijd of voltijd HBO-opleiding 
volgt, bij Amarant terecht voor een 
betaalde stageplaats. Verder zijn er ook nog 
mogelijkheden voor maatschappelijke stages, oriënterende stages en praktijkopdrachten. We 
verwelkomen je graag!

Op de volgende pagina lees je wat je als stagiair kunt verwachten van Amarant.

Waar werk gelukkig maakt

Vragen over stagemogelijkheden of solliciteren naar een stageplaats? 
Stuur dit naar leren@amarant.nl

Benieuwd wat 
stagiaires Danielle 
Boom en Lieke van 

Heerebeek vertellen 
over hun stages bij 

Amarant? 
Scan de QR codes



Via jouw matchingsformulier ben je gematcht met een voorziening en 
heb je een oriënterend gesprek gehad. Je hebt kennis gemaakt met de 
cliënten en het is een wederzijdse match!

Je krijgt bij de start een algemeen onboardingprogramma. Deze is voor alle nieuwe 
medewerkers van Amarant. Hierin leer je Amarant als organisatie beter kennen. Op 
jouw leerwerkplek is ook een inwerkprogramma. Deze is gericht op kennismaking, 

verbinding en opbouw van werkzaamheden en leeractiviteiten specifiek 
voor jou. Je kunt gebruik maken van het scholingsaanbod van 

Amarant en deelnemen aan intervisie. Je volgt ook scholingen die 
nodig zijn voor jouw voorziening. Je collega’s, de werkbegeleider, 

de manager en de adviseur praktijkopleiding zijn er om jou zo 
goed mogelijk te begeleiden. 

Gedurende je stage sta je als extra collega op de groep. Hierdoor heb je de 
ruimte om mee te kijken, te leren en kennis te maken met het vak en 

de doelgroep. Je werkt altijd onder supervisie van een ervaren collega.  
Je kunt in deze periode al samen met Amarant Werkt bekijken welke 

baanmogelijkheden er zijn. In de weekenden of vakanties lekker aan de slag!

Gefeliciteerd, 
je hebt een 

stageplaats!

Zo word je 
ingewerkt

Student

Collega’s en werkbegeleider

Manager

Adviseur praktijkopleiding

We hebben altijd wel plek voor goede zorgprofessionals! We bespreken 
graag met jou wat de mogelijkheden zijn.

 Afgestudeerd en 
op zoek naar een 

baan?

En nu echt
aan de slag!


