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Stagebank studenten Bewegingswetenschappen
Doel:
Bedrijven en kennisinstellingen hebben vaak projecten waarbij hulp door studenten
Bewegingswetenschappen waardevol kan zijn. Dit werk kan vaak gedaan worden in een vorm van
een stage. De VvBN stagebank geeft bedrijven en kennisinstellingen een plek om onder de aandacht
te brengen wat voor werk zij doen en wat voor stageplekken zij aan kunnen bieden. Studenten op
zoek naar een stage kunnen via de stagebank bedrijven en instellingen rechtstreeks benaderen.
Format:
De VvBN stagebank, op de website www.bewegingswetenschappen.org, geeft een overzicht van
bedrijven en instellingen die stageplekken in de aanbieding hebben. Het format voor de teksten op
de stagebank is bij voorkeur algemeen, zodat deze langere tijd kan blijven staan; een tekst plaatsen
op de stagebank leidt niet tot de verplichting om ook een student een plaats aan te bieden.
Aan te leveren door bedrijven en kennisinstellingen:
Wij vragen van bedrijven en kennisinstellingen om een korte beschrijving aan te leveren. Dit stuk
schetst een beeld van het soort werkzaamheden dat uitgevoerd kan worden en de omvang hiervan.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over literatuuronderzoek, data verzameling, data-analyse of andere
werkzaamheden die aan bewegingswetenschappen zijn gerelateerd. Daarnaast wordt beschreven
wat voor studenten in aanmerking komen en hoeveel uur per week zij minimaal beschikbaar moeten
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de ervaring of capaciteiten die een bachelor- of masterstudent
moet hebben en de periode van beschikbaarheid van de student. Een sjabloon is te downloaden van
onze website. De tekst kan zowel in het Nederlands of Engels tekst; in het tweede geval is het ook
mogelijk om buitenlandse studenten te werven.
Adres:
Een document met bovengenoemde punten kunt u sturen naar e-mailadres van VvBN stagebank
stagebank@bewegingswetenschappen.org. Het document zal dan op de stagebank van de VvBN
gepubliceerd worden waarna studenten hierop kunnen reageren.
Ruud Selles
Voorzitter Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland
Hannes Boeckhout
Voorzitter Studiosi Mobilae, Studievereniging Bewegingswetenschappen Groningen

Sjabloon Engels
Title
Provide a shirt title
Background
Shortly describe the background of your company or institution and the type of work that is being
done.
Type of internships
Describe the type of internship in terms of the projects that are available Preferable, do not provide
specific projects but a general text that can remain on our website for longer periods.
Type of students and duration of projects
Students could be on a bachelor and/or master level, part time of full time and for longer and shorter
periods.
Contact
Provide relevant contact information. Links to website for more information are welcome.

Sjabloon Nederlands
Titel
Geef uw stuk een korte titel
Werkzaamheden bedrijf
Korte beschrijving van de achtergrond van uw bedrijf of instelling en het soort werk dat gedaan
wordt.
Soort stages
Beschrijf het soort stage of project dat beschikbaar is. Wanneer dit mogelijk is hoeft dit niet een
specifiek project te zijn. Bij een algemene tekst is deze langer actueel op de stagebank.
Vereiste van student en duur van project
Hier geeft u aan wat u zoekt. Studenten kunnen bachelor of master niveau zijn. Moeten zij part time
of full time beschikbaar zijn en voor welke periode?
Contact
Geef hier uw contactinformatie. Ook kunt u hier een link naar uw website plaatsen voor meer
informatie.

Example of specific text
Title
Internship in a research group on hand surgery and hand rehabilitation at the Erasmus MC
Rotterdam
Background
Hand Surgery and Rehabilitation is a research group that is part of two departments: the Department
of Rehabilitation Medicine and Physical Therapy and the Department of Plastic & Reconstructive
Surgery. These departments have a strong track record in hand surgery and rehabilitation, both in
research and clinical care. From 2006 onwards, research related to hand surgery and rehabilitation of
both departments has been fully integrated to create a larger and strong research team with
knowledge in both hand surgery and hand rehabilitation and hand therapy.
The research group consists of hand surgeons, rehabilitation physicians, hand therapists
(occupational therapists and physical therapists), human movement scientists, and biomedical
engineers. Our research focusses on movement disorders of the upper extremity, especially the hand
and wrist. Our research is partly clinical and epidemiological in nature and partly ‘translational’, that
is, in collaboration with more basic sciences such as human movement sciences, neuroscience,
imaging and engineering.
Type of internships
Our internships are research-oriented. We can frequently support internships of students that
participate in research projects or that perform their own research project. In addition to
participating in research, our interns can learn more about how clinical and research departments
are organized and work and we can offer differ ways of learning about the clinical work that is going
on.
Type of students and duration of projects
We are mainly interested in students with a strong research interest, either BSc of MSc students. As a
rule, internships of more than 3 months duration have our preference, but shorter internships are
sometimes possible.
Contact:
Dr. Ruud Selles, human movement scientist and research group leader
Email: R.selles@erasmusmc.nl
Website for more information:
http://www.erasmusmc.nl/revalidatie/research/hand/
nl.linkedin.com/in/ruudselles
www.researchgate.net/profile/Ruud_Selles

