
 

 

Informatiebrief bij de capaciteitsaanvraag Hogeschool Utrecht 2018-2019  

 

Vernieuwde website Robopstage  
De nieuwe website Robopstage:  www.robopstage.nl  is gereed. Op de homepage van de website 

kunt u het volgende vinden: 

Plaza 

U kunt rechtsboven in inloggen met uw eigen wachtwoord op plaza bij het tabje: login plaza voor de 

geplande stages in uw organisatie .  

Het ROB 

Onder dit tabje staan alle gegevens van het ROB en de stagebureaus  

De Scholen  

Onder het tabje scholen staan de bij het ROB aangesloten scholen. Elke school heeft hier zijn eigen 

informatie over bereikbaarheid en andere gegevens over BPV- voorbereiding en begeleiding. Mist u 

zaken laat het ons weten.   

De stagebedrijven 

Onder het tabje stagebedrijven ziet u alle betrokken stagebedrijven die ook in Plaza een inlog 

hebben. Wit u meer informatie aanvullen over uw organisatie?  Dat is mogelijk. Wij horen het graag!   

Activiteitenkalender 

Aan de linkerzijde op de Homepage ziet u een activiteitenkalender met informatie over geplande 

activiteiten in de regio. Organiseert u zelf een activiteit in de regio waarbij u collega’s van 

samenwerkende zorgorganisaties en/ of scholen wilt informeren dan kunt u dat bij ons melden.  

 

Februari Instroom 
Dit jaar zijn er voor het eerst ook deeltijd studenten gestart in februari. Deze studenten lopen PL1 of 

een combinatiestage 1+2. De PL1 stage zal plaatsvinden in periode A. De combinatiestage PL1+2 

vindt plaats in periode AB.   

 

Tweedejaars 
Zoals u wellicht weet is er dit jaar een grote groep studenten met de opleiding gestart. Vanaf 

september zitten deze studenten in hun tweede studiejaar. Dat betekent dat we voor deze groep 

een groot aantal stageplaatsen nodig hebben. We zouden het erg op prijs stellen als u voor één of 

meerdere tweedejaars een stageplaats beschikbaar zou willen stellen. Mocht u vragen hebben over 

hoe een dergelijke stage vormgegeven kan worden, dan kunt u contact opnemen met één van de 

stagecoördinatoren (voor mailadressen zie de wervingsbrief). 

 

http://www.robopstage.nl/

