
       

De leerling draagt bij aan een onafhankelijke, landelijke website waarop 
leerlingen op grond van hun stage-ervaringen sterren geven aan leerbedrijven.

De leerling zoekt vanaf een half jaar tevoren zelf een stageplaats en schakelt
zonodig na vier maanden de school in.

De leerling zoekt een stageplaats op grond van een analyse die hij van zichzelf en
 zijn leerdoelen heeft gemaakt.

De leerling meldt problemen rond een stage meteen bij zowel zijn 
praktijkbegeleider als praktijkopleider.

Als de stage volgens leerling, school en leerbedrijf mislukt, kan de leerling 
tijdig een andere stage doen.

De leerling doet mee aan ‘peer review’: stagebegeleiding van leerlingen door 
leerlingen op basis van evaluatiemateriaal van de school.

De leerling waarschuwt het leerbedrijf als hij of zij ondergekwalificeerd werk doet.

De leerling neemt deel aan een speeddatesessie waarbij hij/zij 
verschillende leerbedrijven ontmoet.

De leerling zoekt een stageplek als een kritische consument op grond van 
de vraag: ‘past dit bedrijf bij mij?’.

gemaakt door: ©in opdracht van: 

De school organiseert een halfjaarlijkse stagemarkt waar aspirant-stagiairs, oud-
stagiairs, praktijkbegeleiders en praktijkopleiders van leerbedrijven elkaar treffen.

De school gebruikt digitale middelen om tijdens de stage continu contact met de
 leerling te hebben en zet praktijkbegeleiders alleen in als er problemen zijn.

De school geeft stageles: stage vinden, sollicitatietraining, goede collega zijn,
 samenwerken.

De juiste persoon van de school is voor de praktijkopleider van het leerbedrijf
 altijd bereikbaar.

De school doet wat terug voor het stageverlenende leerbedrijf en biedt
bijvoorbeeld korting aan op om-, bij- en nascholing.

De school werkt alleen met praktijkbegeleiders die het vak verstaan waarvoor
de leerling leert.

Tijdens de stage organiseert de school terugkomdagen waarop op de 
ervaringen wordt gereflecteerd.

De school houdt de kwantitatieve en kwalitatieve begeleiding van stagiairs digitaal bij.

De school maakt een compact en helder (elektronisch) dossier waarin alle 
relevante informatie staat voor leerling en leerbedrijf.

Het leerbedrijf neemt de leerling serieus en legt vast wat hij kan en per periode 
moet kunnen.

Het leerbedrijf laat de begeleiding en de beoordeling van de leerling uitvoeren door
een opgeleide praktijkopleider die daadwerkelijk met de leerling samenwerkt.

Op grond van een sollicitatiegesprek sluiten leerbedrijf en leerling een stage-
contract over verwachtingen, rechten, plichten, beloning en doel van de stage.

Het leerbedrijf communiceert stelselmatig en ook online met de school over 
de beschikbare stages en aan welke eisen stagiairs moeten voldoen.

De praktijkopleider van het leerbedrijf geeft les in zijn vak en leert begeleiden 
en kennis van het onderwijs.

Het leerbedrijf nodigt vakdocenten van de school uit voor praktijkstages.

Het leerbedrijf heeft een plan ter inzage met het aantal stageopdrachten per 
jaar en de daarbij te leren competenties.

Het leerbedrijf is eerlijk over de kwaliteit van de beschikbare stages.

Het leerbedrijf ontwikkelt met zijn bedrijfstak een langetermijnvisie op nut 
en doel van stages.
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Slimme ICT kan stageproblemen helpen oplossen

Leerling

Om de problemen op de stagemarkt op te lossen 
zouden de belanghebbende partijen – leerlingen, 
scholen en leerbedrijven – harder moeten nadenken 
over de onderlinge informatiestromen, waar dat kan 
ondersteund door ICT.  
 De deskundigen tijdens de sessies van De  
Argumentenfabriek opperden bijvoorbeeld een  
variant op iens.nl voor stagebedrijven: een onafhan-
kelijke website waarop leerlingen hun ervaringen 
met leerbedrijven cijfers geven, zodat andere leerlin-
gen beter kunnen kiezen en leerbedrijven geprikkeld 
worden het de leerlingen naar de zin te maken. 
 Stagebegeleiding door scholen (waar onvol- 
doende tijd voor is, en dat deels door de verkeerde 
docenten wordt gedaan) kan worden verbeterd door 
periodiek terugkomdagen te organiseren waarop 
leerlingen reflecteren op hun ervaringen. Ook 
zouden leerlingen op stage elke week (automatisch) 
een vragenlijst gemaild kunnen krijgen, waarbij de 
(automatisch verwerkte) antwoorden voor de school 
een indicator zijn voor de vraag welke leerling 

behoefte heeft aan contact met school. Zo kunnen 
ROC’s hun begeleiding richten op de leerlingen die er 
behoefte aan hebben. 
 Ook de informatiestroom tussen scholen en 
leerbedrijven kan beter door standaardisering en 
ICT. In plaats van veel uiteenlopende informatie op 
papier zouden leerbedrijven voor elke leerling speci-
fieke elektronische informatie kunnen ontvangen, en 
ook periodiek elektronisch kunnen rapporteren. Voor 
leerbedrijven geldt dan hetzelfde als voor leerlingen: 
uit de periodieke rapportage blijkt of er behoefte is 
aan contact. 
 Dit zijn maar een paar grepen uit de oplos- 
singen die op deze informatiekaart worden aange-
reikt. Leerlingen, scholen en leerbedrijven kunnen op 
deze kaart nagaan wat ze zelf kunnen doen om de 
problemen op de stagemarkt op te lossen en waar ze 
de andere spelers op kunnen aanspreken 
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