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Inleiding stage 

 
 
In je laatste schooljaar moet je gaan nadenken over je toekomst na de mavo. Daarom ga 
je stagelopen en deze stage zit gekoppeld aan het profielwerkstuk. Dit werkstuk bestaat 
uit drie onderdelen: je loopt stage, maakt de opdrachten uit dit stagewerkboek en je sluit 
het af met een mondelinge presentatie.  
 
Van 18 t/m 22 oktober ga je stagelopen bij een bedrijf of instelling. In totaal ga je 36 uur 
stagelopen in vijf dagen. Als het niet lukt om op die vastgestelde dagen stage te lopen, 
mag je ook op andere dagen in het weekend, of in avonduren stagelopen, als je maar 36 
uur afrondt voor 25 oktober. Je krijgt geen andere dagen vrij van school. Voldoe je niet 
aan de 36 uur stage dan krijg je hiervoor vervangende opdrachten.  
 
In dit stagewerkboek staan opdrachten die je moet maken, het is een onderdeel van je 
profielwerkstuk. Daarnaast ga je over elke dag een stukje schrijven, een soort dagboekje. 
Zo kom je erachter of dat werk of beroep iets voor jou is.  
 
Het stagewerkboek is ook bedoeld voor je stagebegeleider. Hij of zij kan in het boekje 
op- en aanmerkingen schrijven over jouw manier van werken binnen het bedrijf.  
 
Je stagewerkboek is voor jou een hulpmiddel om de stage goed te doorlopen, zorg dus 
dat je het niet kwijtraakt. Neem het mee naar je stage, zodat je begeleider kan zien wat 
voor opdrachten je moet doen en hoe hij of zij jou daarbij kan helpen. 
 
Lever het boekje GEPRINT in bij je mentor op 4 en 5 november tijdens je mondelinge 
presentatie.  
 
Je vindt dit stagewerkboek ook onder de downloads in de ELO bij bronnen; 
profielwerkstuk. 
 
 
Veel succes!!! 
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Zundert, oktober 2021 
 
Betreft: stage profielwerkstuk 
 
Geachte heer/mevrouw/stagebegeleider, 
 
Zoals u misschien wel weet dienen leerlingen zich tijdens hun schooltijd te oriënteren op hun 
toekomstige beroepenveld. Tijdens deze oriëntatie lopen de examenleerlingen uit mavo 4 
vijf dagen stage in het gekozen profiel (Zorg en welzijn, Landbouw, Economie of Techniek). 
Deze stage is bedoeld om zich alvast een beeld te vormen van hun toekomstige werkveld. De 
leerlingen krijgen hiervoor vijf dagen vrij van school om ongeveer 36 uur in een bedrijf of 
instelling stage te lopen. Dit schooljaar vindt het plaats in week 42, maandag 18 oktober tot 
en met vrijdag 22 oktober. 
 
Wij hopen dat u onze leerling een kans wilt geven om bij u die stage-ervaring op te doen. 
Onze leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen. Ze vallen onder de collectieve 
Schoolongevallenverzekering, waaronder valt “deelname aan van opleiding uitmakende 
stage werkzaamheden bij derden.” Op de site van Mencia Sandrode vindt u ons 
programmaboekje: www.sandrode.nl   
 
Graag zouden wij van u aan het einde van de periode een korte schriftelijke verklaring 
krijgen waarop de werkzaamheden in grote lijnen staan, het aantal uren en uw 
handtekening ter bevestiging van de gedane werkzaamheden. U krijgt daarvoor van de 
leerling een formulier. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd mailen met de twee begeleiders Miranda van 
Loon of Karen van de Watering: 
mvloon@mencia.nl  
kvdwatering@mencia.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Miranda van Loon en Karen van de Watering 
mentoren mavo 4 
 
 

http://www.sandrode.nl/
mailto:mvloon@mencia.nl
mailto:kvdwatering@mencia.nl
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Schrijfopdracht sollicitatiebrief naar stageplaats 
 

Regelmatig hoor je om je heen dat leerlingen op het mbo nog wisselen van opleiding, omdat 
hun beeld van de opleiding en het beroep niet overeenkomt met de werkelijkheid. Jouw 
school wil dat zo veel mogelijk voorkomen en heeft gekozen voor een meer 
beroepsgeoriënteerde manier van werken. 
 
Een voorbeeld daarvan is dat het profielwerkstuk gericht is op vervolgopleiding en beroep. 
Iedere leerling zoekt zelf een stageplaats, loopt stage, zoekt algemene informatie over het 
beroep, zoekt informatie over de te volgen opleiding en brengt dit alles samen in een 
presentatie die een voldoende op dient te leveren voor het examen.  
 
Voor dat profielwerkstuk moet je vijf dagen (36 uur) stagelopen. Deze beroepsgerichte stage 
is bedoeld om een goed beeld te krijgen van het eventuele werkveld/beroep. Het is de 
bedoeling dat je stageloopt in je gekozen profiel (Zorg en welzijn, Economie, Landbouw of 
Techniek). 
 
Om een stageplaats te krijgen, moet je een zakelijke brief schrijven naar het bedrijf/instelling 
van jouw keuze. Je solliciteert dus naar een stageplaats. Op maandag 18 oktober tot en met 
vrijdag 22 oktober heb je vrij gekregen van school om stage lopen, maar je geeft ook aan dat 
het voor die tijd in de avonduren of in het weekend mogelijk is voor jou. Je legt uit waarom 
je interesse hebt in dat beroep, waarom je denkt dat het bij je past en welke opleiding je 
denkt te gaan volgen op het mbo. Je hoopt dat ze snel contact met je opnemen en dat er 
plaats is om stage te lopen.  
 
Opdracht 
Schrijf een zakelijke brief aan het bedrijf/instelling waar je stage wilt lopen. 
Gebruik bovenstaande informatie uit de schrijfopdracht. 
Besteed aandacht aan de volgende punten: 

• Jezelf voorstellen met naam, klas en school 

• Aanleiding van je verzoek, stage profielwerkstuk 

• Uitleggen wat het profielwerkstuk inhoudt 

• De keuze van je profiel 

• Data van de stage + extra mogelijkheden 

• Waarom je juist daar stage wilt lopen 

• Waarom je geschikt zou zijn 

• Verzoek om een snelle reactie  

• Je spreekt je hoop uit dat ze plaats voor je hebben 
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Zakelijke brief  
 
Je begint linksboven en je schrijft alles aan de linkerkantlijn, je schrijft in de u-vorm. Tussen 
de onderdelen laat je minstens één regel open. 
 
1: Afzender 
Miranda van Loon 
Pastoor Pottersplein 45 
4815 BB Breda 
 
2: Plaats en datum 
Zundert, 5 oktober 2021 
3: Geadresseerde 
Better Bodies 
T.a.v. de heer Van Aart 
Hofdreef 38 
4881 DR Zundert 
 
4: Onderwerp 
Betreft: ……….. 
 
5: De aanhef, 
Geachte heer/mevrouw, 
Geachte heer Vermeeren, 
Geachte mevrouw Van Loon, 
Geachte heer Van der Bunt, 
 
6: Inhoud van de brief, verdeeld in minstens drie alinea’s (inleiding, kern en slot). 
1e alinea niet met “ik” beginnen, tussen de alinea’s een regel wit. Een alinea bestaat uit 
minimaal 2 zinnen. 
 
7: Slotformule 
Met vriendelijke groet, 
 
8: Naam en handtekening 
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Mijn stageplek 

 
Hieronder kun je eerst een aantal zaken op een rijtje zetten. Vul in: 

 

 
 
 
 

 

 
Bel zo snel mogelijk naar je stageplaats! Spreek een datum 
af om kennis te maken. Neem dan dit stagewerkboek mee; 
hierin staat ook je stagecontract.  

 
Nu kun je op zoek naar informatie over je stageplaats.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam stageplaats:  _______________________________________________ 

 

Adres:   _______________________________________________ 

 

Telefoon:  _______________________________________________ 

 

E-mail:  _______________________________________________ 

 

Naam van je begeleider: _________________________________________ 

 

Naam van je begeleider op school: _____________________________ 

 

 

Dit weet ik al over mijn stageplaats: 
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Zoek het bedrijf of de instelling eens op, op bijvoorbeeld internet. Misschien heeft je 
stageplaats wel een eigen website/Facebookpagina of Instagramaccount. Maak 
DUIDELIJKE  schermafbeelding(en) en plaats die hieronder. 

 

 

_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Mijn stagegesprek 
                                                        

                                                               
     
Tijdens het stagegesprek ondertekenen jij en je stagebegeleider de stage- overeenkomst 
op de volgende bladzijde.  
Je zult afspraken maken waaraan je je tijdens je stage moet houden. Denk nu al eens na 
over de dingen die je dan allemaal te weten wil komen. Hoe laat moet je straks aanwezig 
zijn? Waar moet je je melden? Moet je speciale kleding dragen? Etc.  
 
Maak van tevoren een lijstje met vragen die je wilt stellen. Hieronder kun je ze kwijt. 
Schrijf ook de afspraken die je maakt op: 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
We hebben een afspraak gemaakt voor  

 

 ___________________dag, ______________(datum) 

 

om _____________     uur. 
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Stageovereenkomst 
 
 
Naam bedrijf / instelling:______________________________________________________ 
 
Naam begeleider van bedrijf / instelling:__________________________________________ 
 
Naam school: Mencia Sandrode 
 
Naam begeleider van school:__________________________________________________ 
 
Naam leerling:______________________________________________________________ 
 
Periode van de stage: 18 t/m 22 oktober 2021 
 
 

 
 
 
Verklaren de volgende overeenkomst voor de arbeidsoriëntatieweken te hebben gesloten. 
 

• De stageverlener zorgt ervoor dat de stagiair(e) zich een goed beeld kan vormen van het bedrijf. 

• De stageverlener neemt het arbeidsbesluit jeugdigen in acht. 

• De stageverlener stelt in het bedrijf een stagebegeleider aan. 

• De stageverlener geeft na afloop van de stage een beoordeling. 

• De stagiair(e) blijft tijdens de stage volledig leerling van de school. Er is geen sprake van een 
arbeidscontract. 

• De stagiair(e) houdt zich aan de bepalingen en regels die op de stageplekken gelden. 

• In geval van ziekte of verhindering meldt de stagiair(e) dit bij de school en bij het bedrijf / instelling. 

• De stagiair(e) volgt op de stageplaats de aanwijzingen van de stagebegeleiders op. 
 
 
Geen van de partijen zal zonder overleg een stage voortijdig afbreken. 
 
 
 
Begeleider school  De leerling   Begeleider bedrijf /instelling  
 
 
______________   ______________   _______________________ 
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Op stage! 
 
 
 
Je hebt een stagegesprek gehad..... 
Je hebt je vragen gesteld...... 
Je hebt afspraken gemaakt......en  
Je hebt je stage-overeenkomst getekend. 
Daarmee heb je afgesproken dat je je aan bepaalde regels houdt. Die regels zijn eigenlijk 
heel gewoon. Waarschijnlijk hoeven we ze daarom niet eens te noemen… 
 
 
 
 
 
 

- Je probeert zoveel mogelijk te leren tijdens je stage. 
- Je beseft dat je te gast bent in het bedrijf en je probeert er zo goed mogelijk te 

helpen. 
- Je komt altijd op tijd. 
- Als je ziek bent of om een andere reden verhinderd bel je het bedrijf én de school 
- Je kauwgom laat je thuis. 
- Je past je kleding aan aan de bedrijfscultuur. 
- Je voert geen privégesprekken tijdens het werk.  
- Je let op je eigen veiligheid en op de veiligheid van anderen. 
- Je houdt vertrouwelijke informatie geheim. 
- Je voert de opdrachten die je krijgt goed uit, voor zover ze passen binnen het doel 

van de stage. 
- Als je jezelf niet aan deze regels houdt, mag het bedrijf je wegsturen. Je meldt je 

dan onmiddellijk op school. 
 
 
 
 
 
 

- Problemen bespreek je eerst met je stagebegeleider. Als het probleem dan nog 
niet is opgelost bel je de school:  
076-5995050 

 



profielwerkstuk mavo 4, 2021-2022 

 
11 

De eerste stagedag: maandag 18 oktober 
 
Vandaag is het zover!  
Zorg ervoor dat je weet hoe laat je moet beginnen en waar je moet zijn.  
 
 
 
 
Wat neem je allemaal mee op zo’n eerste dag: 

- een lunchpakket 
- soms speciale werkkleding 
- pen en papier 
- dit stagewerkboek (laat het zien aan je stagebegeleider) 

 
 
 
 
Misschien heb je afspraken gemaakt over de (werk)kleding die je moet dragen. In ieder geval zijn de 
regels die op school gelden ook van toepassing op je stage. 
De mensen bij het bedrijf waar je stage gaat lopen nemen heel veel tijd en moeite om jou te helpen 
tijdens je stage. Werk daarom zo goed mogelijk mee. Neem zoveel mogelijk initiatief, zoek werk en 
stel vragen. Toon interesse in het werk dat ze doen. Houd er rekening mee dat je daar te gast bent.  
 
Tijdens je stage moet je elke dag een à twee opdrachten maken die je zo goed mogelijk probeert uit 
te werken. De eerste staat op de volgende bladzijde.  Daarnaast houd je van elke dag een logboek bij.  
 
Aan het einde van de periode laat je het uitgewerkte stagewerkboek aan je begeleider zien. Hij of 
zij geeft je dan een beoordeling voor je stage. Samen met je werkboek zorgt het voor je 
eindbeoordeling.  
 
 
 
 
 

 

Je mag schrijven in dit werkboek. Je kunt dit stagewerkboek ook downloaden 
via Magister; ELO; bronnen; profielwerkstukwerkstuk. Op die manier kun je 
een opdracht bewerken en uitprinten. Je kunt deze dan op de goede plek weer 
bijvoegen. 

 

 
 

 
 
 
 

Veel plezier vandaag! 
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OPDRACHT 1: Kennismaken 
 
 
1. Bij wie heb je je vanmorgen gemeld of door wie ben je  
 ontvangen? 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
  
2. Ben je aan de andere werknemers voorgesteld? Zo ja, door wie? 
 
 _____________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________ 
 
3. Is er afgesproken wat voor werk je vandaag moest doen? Zo  
 ja, wat voor werk was dat? 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________ 
  

  
4. Heb je een rondleiding door het bedrijf gehad? 

 
 _____________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________ 
 
5. Functiebeschrijving 
 
 Beschrijf de functie van de persoon met wie je meeloopt.  

- Wat voor werk doet hij/zij? 
- Wat voor opleiding heeft hij/zij gevolgd? 
- Welke competenties zijn belangrijk voor die functie? 

 

 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
6.  Werkzaamheden  

- Welke werkzaamheden mag jij gaan doen? 
- Wat is je eerste indruk van het bedrijf en het werk dat je mag gaan doen? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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Schrijf elke dag op wat je die dag gedaan hebt en wat je ervan vond in je logboek.  
 

Logboek 
Vanaf het allereerste begin houdt elke leerling van alle activiteiten die hij/zij verricht een 
administratie bij in de vorm van een logboek. In het logboek staan in ieder geval: datum, tijd, 
activiteit en je mening. Dit logboek is van belang voor de verantwoording van je studielast en voor de 
procesbeoordeling. 
Richtlijn studielast: 40 uur per persoon.  

  

Datum  Tijd Activiteit Wat vond je ervan?  

18-10   
 

 

   
 

 

   
 

 

19-10   
 

 

   
 

 

   
 

 

20-10   
 

 

   
 

 

  
 

  

21-10   
 

 

   
 

 

   
 

 

22-10 
 

   

 
 

   

 
 

   

 Totaal 
aantal uren 
=  
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OPDRACHT 3: Kennismaken met het bedrijf 

 

Het bedrijf 
Verzamel informatie over het bedrijf.  

- Wat doet het bedrijf? 
- Hoeveel afdelingen heeft het bedrijf? 
- Hebben de verschillende afdelingen een naam?  
- Hoeveel werknemers heeft het bedrijf? 
- Hoe ziet de werkomgeving eruit?  
- Hoe is de sfeer? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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OPDRACHT 4: Solliciteren 

 
Je hebt in de krant een advertentie van jouw stagebedrijf zien staan. Dat lijkt je wel wat. Hoe 
gaat jouw bedrijf om met sollicitaties? Maak een afspraak met de personeelschef of iemand 
anders die over het aannemen en ontslaan van personeel gaat. Vraag of je het volgende 
interview mag houden:  

 
De vragen worden gesteld aan: _______________________________________________ 
 
 
1. Hoe laat het bedrijf merken dat ze een vrije baan hebben? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
2. Heeft het bedrijf wel eens mensen via een uitzendbureau of  
 het arbeidsbureau aangenomen? 

  
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________ 

 
3. Als er gesolliciteerd moet worden per brief, waar let u dan  
 tijdens het lezen op? 

  
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
4.  Naar welke dingen wordt er altijd gevraagd tijdens een  
 sollicitatiegesprek? 
  
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
5.  Wie zitten er tijdens zo'n sollicitatiegesprek allemaal bij? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________________ 

 
6.  Wordt er op het uiterlijk van de sollicitanten gelet? Zo ja, waar  
 let u dan precies op? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
7. Om welke reden(en) heeft u wel eens een sollicitant  
 afgewezen? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
8. Hebt u voor mij nog tips die ik zelf kan gebruiken als ik moet  
 gaan solliciteren? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________ 
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OPDRACHT 5: Werkzaamheden 
 
Maak een fotocollage (minimaal 8 foto’s) van een werkdag; wat doe je allemaal? Je begint 's 
ochtends en je eindigt wanneer je thuiskomt. Zet er zo veel mogelijk de tijden bij. Neem als het kan 
ook wat foto's van je werkdag. Je kunt ook vragen of iemand jou wil fotograferen. Als je geen foto’s 
mag maken, zoek je algemene foto’s op van het beroep en vul je zo de collage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocollage 
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OPDRACHT 6: Scholing 
Stel je voor dat je later in je stagebedrijf gaat werken. Wat moet je dan kunnen en/of kennen? Welke 
opleiding heb je dan nodig? Wat zijn de opleidingseisen? Waar ga je naar school en hoe lang duurt 
deze opleiding? Kun je als je hier eenmaal werkt nog verder groeien? Wat kun je dan nog allemaal 
doen? 
 
Zoek precies uit welke opleiding je dan nodig hebt en waar die zit. Voor verschillende functies zijn 
vaak ook verschillende opleidingen nodig dus let op! Vertel ook iets over de duur en de inhoud van 
de opleiding. Geef ook informatie over de evt. vervolgstudies. Vergeet niet te vermelden waar je die 
informatie hebt gevonden. 
 

 

_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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OPDRACHT 7: Evaluatie 

Noem 3 leuke kanten van het werk. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Noem 3 minder leuke kanten van het werk. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Je stage is bijna afgelopen. Ben je daar blij mee? Waarom wel/ niet? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Zijn er dingen die met werken te maken hebben, waar je nu heel anders over denkt dan voor de 
arbeidsoriëntatie?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Zou je in de toekomst misschien dit beroep willen doen? Waarom wel / niet? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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ZELFBEOORDELINGSFORMULIER 

Bij het invullen een kruisje zetten in het vakje dat van toepassing is. Bij twijfel mag je ook meerdere 
rondjes invullen. Op het lijntje mag je zelf een mogelijkheid die wij misschien vergeten zijn 
neerzetten. 
 
 
1. Het werk dat me werd opgedragen heb ik ______________________ gedaan. 

 □ goed 

 □ redelijk goed 

 □ matig 

 □ ____________________________________________________________ 

 
2. Ik had bij het uitvoeren van de opdrachten ___________________ hulp nodig. 

 □ veel 

 □ weinig 

 □ geen 

 □ ____________________________________________________________ 

 
3. Het werk heb ik met _______________________________________gedaan. 

 □ veel plezier 

 □ met plezier 

 □ met weinig plezier 

 □ ____________________________________________________________ 

 
4. Ik vind zelf dat ik ________________________________________________ 

 □ veel initiatief getoond heb 

 □ soms wel initiatief getoond heb 

 □ weinig initiatief getoond heb 

 □ ____________________________________________________________ 

 
5.  Ik deed mijn werk in een _____________________________________tempo. 

 □ hoog 

 □ normaal 

 □ langzaam 

 □ ____________________________________________________________ 

 
6. Ik was _________________________________________________________ 

 □ keurig op tijd 

 □ soms te laat 

 □ vaak te laat  

 □ ____________________________________________________________ 
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7. Ik heb mijn werk _________________________________________________ 

 □ keurig netjes uitgevoerd 

 □ netjes uitgevoerd 

 □ een beetje slordig uitgevoerd 

 □ ____________________________________________________________ 

 
8. Ik zag er iedere dag ______________________________________________ 

 □ keurig netjes uit 

 □ netjes uit 

 □ soms wat slordig uit 

 □ ____________________________________________________________ 

 
9. Ik vond dat ik ___________________________________________________ 

 □ vanaf het begin goed meedraaide in het bedrijf 

 □ gaandeweg steeds beter ging meedraaien 

 □ eigenlijk niet zo leuk meedraaide in het bedrijf 

 □ ____________________________________________________________ 

 
10. Met mijn collega's kon ik __________________________________________ 

 □ heel goed opschieten 

 □ wel aardig opschieten 

 □ niet zo best opschieten  

 □ ____________________________________________________________ 

 
11.  Met het leidinggevend personeel kon ik _________________________________ 

 □ heel goed opschieten 

 □ wel aardig opschieten 

 □ niet zo best opschieten 

 □ ____________________________________________________________ 

 
12. Ik vind dat ik deze week ___________________________________________ 

 □ een goed beeld heb gekregen van wat me later te wachten staat 

 □ nog geen goed beeld heb gekregen van wat me later te wachten staat 

 □ helemaal geen goed beeld heb gekregen van wat me later te wachten staat 

 □ ____________________________________________________________ 
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OPDRACHT 8: Beoordeling 
Laat je stagebegeleider het beoordelingsformulier invullen. 
 

BEOORDELINGSFORMULIER STAGEBEGELEIDER 
Bij het beoordelen: 
- aankruisen wat van toepassing is. 
- meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
- eventueel aanvullen met korte omschrijving. 
 
A. Uitvoeren van en houding ten opzichte van het werk. 
 
1. De leerling voert het opgedragen werk ____________________________ uit. 

 □ goed 

 □ redelijk goed 

 □ matig 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
2. Wat betreft de uitvoering van taken geldt: _____________________________ 

 □ de leerling werkt redelijk zelfstandig 

 □ de leerling heeft veel begeleiding nodig 

 □ de leerling kan het opgedragen werk niet aan 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
3. De leerling verricht de werkzaamheden  ______________________________ 

 □ met veel plezier 

 □ met plezier 

 □ met gering plezier 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
4. De leerling toont ________________________________________________ 

 □ veel initiatief 

 □ soms initiatief 

 □ weinig initiatief 

 □ ____________________________________________________________ 

 
5. Werktempo: ____________________________________________________ 

 □ hoog 

 □ normaal 

 □ langzaam 

 □ ____________________________________________________________ 
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6.  Stiptheid: ______________________________________________________ 

 □ keurig op tijd 

 □ soms te laat 

 □ vaak te laat 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
7.  Netheid: _______________________________________________________ 

 □ keurig  

 □ slordig 

 □ wisselend 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
8. Uiterlijke verzorging: _____________________________________________ 

 □ voldoet 

 □ voldoet redelijk 

 □ voldoet niet 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
9. Verzuim: _______________________________________________________ 

 □ geen 

 □ gering 

 □ vaak 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
10. Andere opmerkingen m.b.t. uitvoering en houding t.o.v. het werk: 
 
 ______________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________ 
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B. Persoonlijk functioneren en omgang met anderen. 
 
 
 
1.  De leerling _____________________________________________________ 

 □ functioneerde van het begin af goed 

 □ is gaandeweg beter gaan functioneren 

 □ is nauwelijks beter gaan functioneren 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
2.  Instructies werden door de leerling in het algemeen _____________________ 

 □ goed verwerkt 

 □ door het stellen van vragen goed verwerkt 

 □ niet goed begrepen 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
3.  Interesse (bij voorbeeld door vragen te stellen en informatie te vragen over  
 opdrachten uit het stagewerkboek) __________________________________ 

 □ de leerling geeft vaak blijk van interesse 

 □ de leerling geeft soms blijk van interesse 

 □ de leerling geeft nauwelijks blijk van interesse 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
4.  Met betrekking tot het leidinggevend personeel weet de leerling ___________ 

 □ zijn of haar houding wel te bepalen 

 □ zijn of haar houding niet zo goed te bepalen 

 □ zijn of haar houding niet te bepalen 

 □ ____________________________________________________________ 

 
 
5.  Met betrekking tot collega's/ medewerkers weet de leerling _______________ 

 □ zijn of haar houding wel te bepalen 

 □ zijn of haar houding niet zo goed te bepalen 

 □ zijn of haar houding niet te bepalen 

 □ ____________________________________________________________ 
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6.  Andere opmerkingen met betrekking tot het persoonlijk functioneren en  
 omgang met anderen: 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
7. Eindbeoordeling stagebegeleider: 

 □ onvoldoende 

 □ voldoende 

 □ goed 

 
 
 HANDTEKENING:_______________________________________________ 
 
8. Heeft u nog tips voor de stagiaire? 
 
 ______________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
9. Hoe heeft u de stage ervaren? 
 
 ______________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
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Afsluiting stage met een mondelinge presentatie voor je mentor op 4 of 5 november 
 
Eisen profielwerkstuk 

1. De presentatie duurt 10 minuten (voor een tweetal 20 minuten). 
2. Het geheel (stage, stagewerkboek en presentatie) moet een voldoende opleveren.  
3. Je besteedt er minimaal 40 uur aan. Dat bewijs lever je door je logboek. 
4. Bij een duo-presentatie moet de taakverdeling helder en evenwichtig zijn. 
5. Je presenteert het mondeling en je maakt gebruik van ondersteunende middelen, zoals: 

PowerPoint, Prezi, film, of fotocollage enz.  
 
Inhoud presentatie 

1. Je vertelt waar je stage hebt gelopen 

• Wat is het voor bedrijf/instelling? 
2. Je vertelt iets over je ervaringen tijdens je stage. 

• Wat heb je gedaan en gezien die vier dagen?  
3. Je geeft aanvullende informatie over het beroep. 

• Waar zou je allemaal werkzaam kunnen zijn? 

• Wat zijn je kerntaken? 

• Over welke vaardigheden moet je beschikken om het beroep uit te kunnen voeren? 

• Wat is de kans op werk? (opzoeken via beroepeninbeeld.nl) 

• Wat ga je verdienen?  
4. Je geeft informatie over de opleiding(en) die je moet volgen om dat beroep uit te kunnen 

oefenen. 

• Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

• Hoe lang duurt de opleiding? 

• Uit welke onderdelen bestaat de opleiding? 

• Welke vakken krijg je? 

• Niveau? Bol of bbl? 

• Noem 2 of 3 scholen in de regio die deze opleiding aanbieden.  
5. Je reflecteert op je profielwerkstuk.  

• Hoe verliep de zoektocht naar een stageplaats?  

• Wat ging goed en wat ging minder goed tijdens je stage en waarom? 

• Noem de leuke en minder leuke kanten van dit beroep. 

• Hoe kijk je nu tegen dit beroep aan?  
 
Inleveren tijdens presentatie 
Stagewerkboek; alle opdrachten netjes ingevuld, ook het logboek van alle dagen + de beoordeling 
van je stagebegeleider inclusief handtekening.  
 

 
Handige sites: 

Scholen Algemeen 

www.curio.nl www.kiesmbo.nl 

www.derooipannen.nl www.kansopwerk.nl 

www.roctilburg.nl www.kansopstage.nl 

www.grafischlyceumrotterdam.nl  

www.kw1c.nl  

www.sintlucas.nl  

www.hmc.nl  

www.helicon.nl  

 


