
Vacature 

Stagiair(e) verpleegkunde Revalidatie Friesland 

 
Voor de stageperiode vanaf februari 2022 zijn wij op zoek naar enthousiaste MBO of HBO verpleegkunde 

studenten. Wij bieden een stageplek waarbij je in staat wordt gesteld te leren en te ervaren hoe het is om 

met patiënten te werken in de revalidatiezorg. Een oud stagiaire beschreef haar stageperiode bij Revalidatie 

Friesland als volgt: ”Binnen Revalidatie Friesland krijg je het gevoel geen stagiaire te zijn, maar een 

beginnend professional”  

 

In onze behandelteams werken professionele medewerkers interdisciplinair met elkaar samen, waarbij de 

patiënt centraal staat. Patiënten die na de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval zijn opgenomen 

in onze kliniek in Beetsterzwaag worden met veel inzet ondersteund door ervaren zorgprofessionals op vier 

verschillende verpleegafdelingen: 

 

1. Afdeling Volwassenenrevalidatie 

Op de afdeling Volwassenenrevalidatie worden volwassenen behandeld met niet aangeboren hersenletsel 

(NAH). Daarnaast liggen hier ook patiënten met amputatie, trauma’s en post- COVID klachten. Het doel is 

om zoveel mogelijk te herstellen van deze aandoeningen waarbij de patiënt centraal staat en regie neemt in 

zijn of haar eigen revalidatietraject. 

 

2. Afdeling Volwassenenrevalidatie chronische pijn 
Op afdeling Volwassenenrevalidatie chronische pijn worden patiënten behandeld met chronische pijn. 

Hierdoor is de zorg meer mentaal dan fysiek gericht. Het doel is om te leren leven met de chronische pijn. 

Naast deze klachten kunnen ook psychische klachten een rol spelen. 

 

3. Leerafdeling volwassenenrevalidatie  
De leerafdeling is een interdisciplinaire klinische afdeling waarop volwassen patiënten met onder andere 

niet-aangeboren hersenletsel zijn  opgenomen. Deze afdeling wordt compleet gerund door studenten! Het 

team bestaat daarbij uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en 

verpleegkundigen die allemaal net als jou ook in opleiding zijn. Onder begeleiding van een management in 

de zorg student,  professionals en docenten geven de studenten samen met de patiënt vorm aan het 

revalidatietraject. 

Hoe ziet jouw stage op de leerafdeling eruit? 
De eerste weken word je volledig ingewerkt, rond de tiende week van je stage ga je samen met je 

medestudenten de afdeling runnen. Daarnaast werk je samen met zeer ervaren professionals en ga je 

kwalitatief goede zorg bieden aan mensen in hun revalidatietraject. Op de leerafdeling werk je hoofdzakelijk 

met patiënten met neurologische aandoeningen.  

 

Je werktijden zijn van 7:00 – 15:30 of van 14:30 – 23:00. De eerste 4 weken word je alleen doordeweeks 

ingepland daarna zal je ook in de weekenden stagelopen. Omdat het in het weekend niet altijd haalbaar is 

om met het openbaar vervoer op tijd te komen kan het handig zijn om een auto tot je beschikking te hebben.  

 
4. Afdeling Kinderrevalidatie 

Op de afdeling Kinderrevalidatie  worden kinderen tot en met 18 jaar behandeld met NAH. Naast het 

verpleegkundig handelen op deze afdeling komt hier ook een stuk pedagogisch handelen bij kijken. Ook op 

deze afdeling neemt de patiënt zelf de regie, daarin kan de ouder of verzorger en duidelijke rol hebben.  

 



Wat bieden wij jou? 
Een meewerkstage in een dynamische leer- en werkomgeving. Waarbij je gaat ervaren wat werken in de 

revalidatiezorg als verpleegkundig professional inhoudt. Daarnaast is er voldoende ruimte om jezelf te 

ontwikkelen als beginnend professional. Verder bieden wij je een bruto stagevergoeding van €400,- bij 36 

uur per week. 

 

Wat verwachten wij van jou? 
Wij verwachten van jou dat je een teamplayer bent die zowel mondeling als schriftelijk goed kan 

communiceren. Daarnaast verwachten wij dat jij een proactieve en leergierige houding hebt met  interesse in 

de revalidatiezorg. Fries spreken is een pré maar geen must. In verband met de vroege diensten is het niet 

altijd haalbaar om met het openbaar vervoer op tijd te komen en is het handig om een rijbewijs te hebben en 

een auto tot je beschikking. 

 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 28 oktober 2021 via het formulier op onze website www.revalidatie-

friesland.nl/werken-bij/stages/  en geef hierbij ook aan op welke van de vier afdelingen je het liefst wilt 

komen stagelopen en waarom. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze vacature kan je 

contact opnemen met Marjan Bakker (leerafdeling) of Marte de Boer, beide eerst verantwoordelijk 

verpleegkundigen, te bereiken via het algemene telefoonnummer 088 580 1580. Op basis van de brieven en 

de cv’s maken we een eerste selectie van kandidaten die we uitnodigen voor gesprekken op 2 november 

voor de kinderrevalidatie en 4 en 5 november voor de volwassenenrevalidatie. 
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