
Op 15 december 2020 mailden wij naar alle opleiders van AVAG: 
 
Beste opleiders, 
  
Helaas zijn er sinds vandaag aangescherpte maatregelen t.a.v. corona. We realiseren ons dat 
dit voor jullie impact heeft op de praktijkvoering en het opleiden van VIO’s. Ondertussen is 
er vanuit de overheid aangegeven dat stages doorgang kunnen vinden. Zie in de link 
hieronder bij het item: kunnen stages doorgaan? Vandaar dat vooralsnog de stages -zo goed 
als mogelijk- kunnen worden voortgezet. De KNOV en de drie opleidingen hebben hierover 
met elkaar contact. Mocht het advies t.a.v. stages veranderen dan laten we dit uiteraard zo 
spoedig mogelijk aan jullie weten. 
  
Eerder mailden wij jullie een document met tips ‘opleiden in coronatijd’, dit is ook te vinden 
op onze website. Zo nodig denken we graag hierover mee, we staan jullie graag te woord. 
Veel succes en hartelijk dank voor jullie inzet! 
  
Info overheid t.a.v. doorgang van stages: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-
studenten-kinderopvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs 
  
Naast deze hectiek staan ook de feestdagen en de kerstvakantie staan weer voor de deur. In 
deze mail ook nog 2 dingen die goed zijn om te weten als jullie komende 2 weken een VIO 
stage bieden. 
  
Scorion niet beschikbaar 
Scorion is het online programma voor de beoordelingen van VIO’s. Dit programma krijgt 
binnenkort een omvangrijke upgrade. Om die reden zal Scorion in de periode van 20 t/m 27 
december a.s. niet beschikbaar zijn. De links naar de stagebeoordelingsformulieren, die 
eerder verspreid zijn via de mails, werken niet meer. De verwachting is dat Scorion vanaf 
maandag 28 december weer bereikbaar is. Fijn als jullie openstaande beoordelingen voor 20 
december a.s. invullen en accorderen. Mocht dat niet lukken dan kan de VIO jullie vanaf de 
28e opnieuw uitnodigen. De VIO’s zijn uiteraard ook geïnformeerd. 
  
Bereikbaarheid stageteam 
In kerstvakantie is de opleiding gesloten. De stageteams van AVAG zijn bereikbaar via het centrale 

nummer, hier kunt u een bericht achter laten, dan wordt u z.s.m. teruggebeld. Voor Amsterdam 020-
495 3456 en voor Groningen 050-2071900. 
 

Met vriendelijke groet, stageteams AVAG 
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