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1 Algemene stagegegevens
Naam stagiair
Studentnummer
Master(track)
E-mail
Telefoonnummer

Stageorganisatie
Naam stagebegeleider
Functie
Afdeling
E-mail
Telefoonnummer

Stageperiode
Totaal stage-uren

2 Beschrijving van de stageverlenende organisatie, afdeling en de te verwachten werkzaamheden

3 Stagelopen tijdens de covid-19 pandemie
Het vak Stage heeft de volgende leerdoelen:
– De student laat zien dat hij/zij verworven kennis/inzichten en vaardigheden op het vakgebied van de
master(track) kan toepassen in praktijksituaties
– De student herkent en kan reflecteren op de eigen rolinvulling tijdens de stage, mede in het licht van
persoonlijke identiteit;
– De student herkent en kan reflecteren op tijdens de stage ervaren ethische dilemma’s;
– De student identificeert en kan reflecteren op de belangrijkste sociaalpsychologische, organisatorische,
financiële en/of eventuele overige factoren die een rol spelen bij de mogelijkheid om zelf beroepsethisch
te kunnen handelen
Het is belangrijk dat deze leerdoelen, ook indien thuiswerken de norm is, worden behaald. Stagiairs dienen
daarom in staat gesteld te worden om online besprekingen bij te wonen, om direct (online) contact te
hebben met cliënten en collega’s en om (online) sociale activiteiten bij te wonen. Geef in een paar zinnen
aan of, en zo ja, op welke manier dit mogelijk is op de stageplek.

4 Verklaring stageverlenende organisatie
De stagiair zal gedurende de hele stageperiode begeleiding ontvangen van een jurist. Deze stagebegeleider
zal aan het einde van de stageperiode een evaluatieformulier invullen waar hij de stagiair evalueert op de
kwaliteit van werkzaamheden en algehele tevredenheid.
De stagiair zal in het kader van het lopen van deze stage de track ‘Beroepsethiek en professionele identiteit
voor juristen in de praktijk’ op de UvA volgen. Mogelijk zal deze track plaatsvinden tijdens de stageperiode.
Wij verzoeken u vriendelijk de stagiair in staat te stellen deze track bij te wonen.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen via stages-fdr@uva.nl.
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