
 
 

 

Stage – locatie vmbo/mavo 
Een vak leren doe je als  leerling niet alleen in de schoolbanken. Meemaken hoe het er in de praktijk 
aan toegaat, is een onmisbaar element van een beroepsopleiding. Tijdens stages ervaar je hoe het is 
om de handen uit de mouwen te steken in een bedrijf en kun je kennismaken met diverse 
onderdelen van het vak. Wij zijn ook zeer dankbaar dat bedrijven jou als leerling deze mogelijkheid 
biedt. 

De werkzaamheden 
Door te werken in een bedrijf, samen met collega's, krijg je een realistisch beeld van wat werken in 
een bepaald beroep inhoudt. Je draait mee in het bedrijf, zodat je kunt zien wat er zoal gebeurd. 

Begeleiding 
Je krijgt zowel begeleiding vanuit school als in het bedrijf. De begeleider vertelt je wat de huisregels 
zijn en, in overleg met de stagebegeleider, wat er precies van jou wordt verwacht. De begeleider 
houdt in de gaten hoe het met je gaat, geeft regelmatig feedback en zorgt aan het eind voor een 
beoordeling.  

Verwachtingen 
Als stagiair kom je in het bedrijf om te leren. Er mag dan ook van je verwacht worden dat je je 
volledig inzet en gemotiveerd aan de slag gaat. Ook kun je aangesproken worden op de afspraken die 
zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de huisregels, werktijden en opdrachten die je moet uitvoeren. Je 
functioneert in het bedrijf en moet je dus ook houden aan de regels die daar gelden. 

Stagewerkboek 
Je krijgt voorafgaand aan de stage een stagewerkboek. Dit stagewerkboek is een handleiding voor de 
stageperiode. Alle gemaakte afspraken, werktijden en werkzaamheden dienen in het stagewerkboek 
genoteerd te worden. Elke dag moet je het stagewerkboek mee nemen, zodat aan het einde van elke 
dag je stagebegeleider van het stagebedrijf de aftekenlijst in het stagewerkboek kan paraferen. Als 
de lijst niet is ingevuld gaan wij ervan uit dat je niet aanwezig bent geweest. 

Stagecontract 
Het stagecontract moet voor aanvang van de stageperiode (getekend door ouders of verzorgers, 
stagebedrijf en school) worden ingeleverd bij het stagebureau (naast de administratie).  Het 
stagecontract wordt in 2-voud getekend. Eén exemplaar is voor het stagebedrijf en één voor school. 
Dit is verplicht in verband met de verzekering tijdens de stage en voor de onderwijsinspectie. Als het 
stagecontract niet in ons bezit is voor die tijd, vervalt de stageperiode automatisch en zal in overleg 
een nieuwe periode worden afgesproken. Deze stage zal echter niet meer in onderwijstijd kunnen 
plaatsvinden, maar in de reguliere vakanties. Verzuim tijdens de stage heeft ook bovengenoemde 
maatregel tot gevolg. 
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