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Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen van 3 mavo, 
 
Graag informeren wij u hierbij over de beroepenstage van 1 tot en met 5 februari 
2016.  
 
Doel van het project 
De beroepenstage is een verplicht onderdeel binnen het schoolprogramma en heeft 
als doel om onder begeleiding praktijkervaring op te doen binnen een bedrijf of 
instelling naar keuze. Door middel van een stage kan een leerling ontdekken of het 
beeld dat hij/zij heeft van een bepaald beroep aansluit bij de dagelijkse praktijk en of 
dit mogelijk aansluit bij zijn/haar interessegebied. De stage levert daarmee ook een 
bijdrage aan het proces om te komen tot een goede sectorkeuze. 
 
Organisatie 
De stageweek zal plaatsvinden van maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari 2016. De 
lessen die week zullen vervallen en de leerlingen lopen daarvoor in de plaats stage 
bij een bedrijf of instelling van hun keuze. De leerlingen zoeken zelf een stageplek en 
maken afspraken met de contactpersoon binnen het bedrijf. Uiteraard worden de 
leerlingen hierin begeleid. 
 
Hoe bereiden we de leerlingen voor op de stage? 
Voorafgaand aan de stage worden de leerlingen bij het vak Nederlands geholpen bij 
het opstellen van een cv (curricum vitae) en het schrijven van een motivatiebrief voor 
het stagebedrijf. Ook in de mentorlessen worden de leerlingen voorbereid op de 
stage en ontvangen ze hun stagemap.  
 
Stagemap 
Alle opdrachten die voorafgaand, tijdens en na de stageperiode moeten worden 
gemaakt en alle indrukken die de leerling opdoet, worden verwerkt in de stagemap.  
Er zijn zowel week- als dagopdrachten die uitgevoerd moeten worden. De stagemap 
wordt na de stage beoordeeld door de leerling zelf, de begeleider van het stageadres 
en de stagedocent van Het Schoter.  
 
 



 
 

Wat verwachten wij van de leerlingen? 
Van onze leerlingen verwachten we dat ze goed voorbereid (zie opdrachten 
stagemap) starten met de stage. Aan het begin van de stageweek, meldt de leerling 
zich op de afgesproken tijd bij de contactpersoon van het bedrijf of de instelling en 
bespreekt hij/zij samen met de contactpersoon het programma van de stageweek. 
Uiteraard vragen we van onze leerlingen dat ze zich correct gedragen tijdens de 
stage en dat ze zich houden aan de gemaakte afspraken met de contactpersoon van 
het stageadres.  
 
Wat vragen wij van de stageadressen? 
Het is niet de bedoeling dat de leerling gedurende de hele week actief deelneemt 
aan het arbeidsproces. In veel gevallen is dat ook niet mogelijk of niet toegestaan 
(bijvoorbeeld het bedienen van machines). Wij verwachten van het stagebedrijf dat 
de te verrichten werkzaamheden steeds geplaatst kunnen worden binnen het kader 
van de oriëntatie. De leerling loopt minimaal 25 klokuren stage. Wij vragen de 
contactpersonen erop toe te zien dat de veiligheid van de leerlingen gewaarborgd 
wordt, volgens de richtlijnen van het Arbeidsbesluit Jeugdigen.  
 
Stagedocent 
Elke leerling krijgt een stagedocent toegewezen. Dat is een docent van onze school 
die eenmaal tijdens de week een bezoek brengt aan het bedrijf of contact opneemt 
met de leerling om te informeren hoe de leerling en het bedrijf de stage ervaren. 
Deze stagedocent kan ook worden ingeschakeld op het moment dat er zich 
problemen voordoen en uiteindelijk zorgen zij ook voor de eindbeoordeling van de 
stage.  
 
Beoordeling 
De stageperiode is voor de leerling niet vrijblijvend. In de stagemap zijn drie 
beoordelingsformulieren opgenomen: 

 een zelfbeoordeling door de leerling; 

 een beoordeling door het stagebedrijf; 

 een beoordeling door de stagedocent.   
De beroepenstage moet met ten minste een 6.0 worden afgesloten. Bij een 
onvoldoende beoordeling krijgt de leerling een vervangende opdracht. Achterin de 
stagemap kunt u zien hoe de eindbeoordeling tot stand komt. 
 
Contact met school 
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anouk Filius of met Ellen 
Eggermond (coördinator mavo). Dit kan via decaan@schoter.nl of via het algemene 
telefoonnummer van Het Schoter: 023 – 525 84 91. 
 
Wij wensen alle leerlingen een succesvolle stageweek toe!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens Ellen Eggermond, 
 
Anouk Filius 
Decaan mavo, havo, vwo  
 


