
STAGEPLAATSEN 
4 BA VERPLEEGKUNDE  

OOK JOUW VERHAAL TELT ….IN  MULTIVERSUM
 

Ben je op zoek naar een leuke, uitdagende en interessante plaats 

voor jouw verdiepende stage 4 BA verpleegkunde, 

wij hebben een uitgebreid aantal mogelijkheden in onze organisatie:

 l Stages op alle afdelingen in het Psychiatrisch ziekenhuis
 l Stages op woonafdelingen Psychiatrisch verzorgingstehuis
 l Stages binnen verschillende projecten Beschut wonen
 l Stages in de mobiele teams
 l Trajectstages uitgestippeld op jouw maat

Wat kunnen wij je bieden?

l Als student ben je ‘part of the team’  
 en krijg je een divers takenpakket

l Mogelijkheid om vormingen te volgen uit onze opleidingscatalogus

l Gratis parking en vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer

l Leuke attentie aan het einde van je stage en  
 geef je ons jouw feedback, dan maak je ook kans om  
 bioscooptickets te winnen

Bezoek zeker onze website www.multiversum.care voor meer 

gedetailleerde info over de afdelingen of neem contact op met 

hr.ontwikkeling@multiversum.broedersvanliefde.be . 

We vertellen je er graag meer over!



STAGEPLAATSEN 4 BA VERPLEEGKUNDE  

DIT VONDEN STUDENTEN 
VAN HUN STAGE 

IN ONZE ORGANISATIE…

Via deze weg wil ik Multiversum maar zeker de afdeling ‘Narrante 2’ bedanken 
voor de mooie stage. Ik heb van mijn mentoren de opvang en begeleiding gehad waar 
elke student alleen maar van kan dromen. Geen enkele vraag was te veel, ik kon er 
terecht met alles.
                 (JMC)

Mijn stage was een uitermate boeiende en leerrijke periode, waarbij ik ervaringen 
opdeed als aspirant-verpleegkundige waar ik lang mijn toekomstige zorgen mee zal 
aangaan.  Het mobiel psychiatrisch team is zo apart, zo bijzonder, doch zo menselijk 
en zorgend, dat het als een openbaring bij mezelf overkwam. Ik mocht gedurende 
een gehele tijd proeven van jullie ervaring, kennis en expertise. Ik wil jullie dan ook 
oprecht en uit de grond van mijn hart danken voor de ontvangst, de betrokkenheid en 
de leerkansen. 
                    (VJ) 


