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Verdere informatie is te vinden onder: www.ac4sme.eu 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weergeeft en de Commissie kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. 

 

Handleiding voor KMO’s 
om stagiair(e)s en 
werkzoekenden op te 
leiden op de werkvloer. 
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INLEIDING  
 

Over AC4SME 

 

AC4SME is een grootschalig Europees project dat wordt uitgevoerd door de Kamers van Koophandel in 12 Erasmus+ -landen (AT, BE, BG, CY, CZ, 

ES, FR, IT, LV, RO, RS, TR) en gecoördineerd door EUROCHAMBRES, de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel.  

Het uiteindelijke doel van het AC4SME-project is om een groeiend aantal KMO's te betrekken bij het opleiden van stagiair(e)s en werkzoekenden 

op de werkvloer. Er werd geconstateerd dat een gebrek aan tijd en personeel een van de belangrijkste obstakels is waarmee KMO's 

geconfronteerd worden om deze doelgroep op de werkvloer op te leiden. Daarnaast is er ook onvoldoende kennis van de voordelen ervan. 

Deze handleiding reikt een reeks hulpmiddelen aan voor mentoren binnen KMO's die voor de eerste keer stagiair(e)s en werkzoekenden willen 

ontvangen en/of hierin expert willen worden. Deze tools zullen u helpen om u voor te bereiden op de komst van de stagiair(e), om de persoon 

te begeleiden tijdens de opleiding en te evalueren tijdens en na de opleiding. 

Opmerking: voor de uniformiteit in deze handleiding zullen we steeds spreken over ‘stagiair(e)s’. Met ‘stagiair(e)s’ bedoelen we zowel 

werkzoekenden die via Werkplekleren op de werkvloer opgeleid worden, als leerlingen die in het systeem van Duaal Leren een stage volgen 

als onderdeel van hun opleiding, evenals studenten in het kader van hun stageopdracht. 
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Hoe dient u deze handleiding te gebruiken? 

 

Stap 1: Alleen of met de steun van een coach van Voka Oost-Vlaanderen, brainstorm en beantwoord de 12 vragen uit de checklist op pagina's 3 & 4. 

Stap 2: Voor elk negatief antwoord op een probleem bieden de bijlagen van deze handleiding u een oplossing, een specifieke training of een sjabloon.  

Stap 3: Neem contact op met Voka Oost-Vlaanderen om eventueel resterende vragen te stellen. 

Stap 4: Nadat u dit proces hebt voltooid, bent u officieel klaar om een stagiair(e) te ontvangen. 

We hopen dat deze handleiding nuttig voor u zal zijn! 

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Voka Oost-Vlaanderen (anke.cosijns@voka.be) of 

EUROCHAMBRES. 

 

Voordelen van het opleiden van stagiair(e)s op de werkvloer  

 

Voor de stagiair(e) 

✓ Hij/zij leert het bedrijf kennen van binnenin en verwerft professionele ervaring. 

✓ Hij/zij ervaart in de praktijk of zijn/haar opleiding overeenstemt met zijn/haar profiel, interesses en competenties. 

✓ Een opleiding binnen een bedrijf verhoogt zijn/haar motivatie. 

✓ In sommige gevallen kan hij/zij een vergoeding en voordelen ontvangen van het sociale zekerheidsstelsel.  

✓ Een opleiding op de werkvloer vergemakkelijkt de overgang naar de arbeidsmarkt en vergroot de inzetbaarheid van de stagiair(e). 
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Voor het bedrijf 

✓ Het bedrijf leert de stagiair(e) kennen: een potentiële, toekomstige werknemer met een grondige theoretische kennis.  

✓ Het bedrijf kan de stagiair(e) opleiden naargelang de vaardigheden waar nood aan is. 

✓ Het bedrijf zal het opleidingsaanbod voortdurend aanpassen aan de behoeften van een steeds veranderende arbeidsmarkt. 

✓ Er is sprake van een return on investment: in veel gevallen recupereert het bedrijf de opleidingskosten. 

✓ Iemand opleiden op de werkvloer zorgt voor een sterke integratie in het bedrijf (zoals bedrijfsfilosofie, collega's, klanten, 

werkmiddelen) en bevordert de identificatie van de stagiair(e) met de waarden en verwachtingen van het bedrijf.  

✓ Het opleiden van een stagiair(e) bevordert de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf. Het toont dynamiek, moderniteit en 

toewijding aan de samenleving. Op deze manier kan het bedrijf media-aandacht krijgen en zo de zichtbaarheid vergroten. 

 

Voor de coach 

✓ Als mentor kan u nieuwe vaardigheden verwerven of bestaande verbeteren, zoals teamwork, organisatie, conflictbeheer en 

communicatie. 

✓ De mentor kan zijn praktische kennis en professionele vaardigheden overdragen aan de potentiële toekomstige werknemers. 

✓ Hij/zij wordt voortdurend bijgeschoold. 

✓ Hij/zij heeft contact met de opleidingssector. 

✓ Als u de taak van mentor toegewezen krijgt is dit een teken van vertrouwen en erkenning waarmee het bedrijf bedoelt: "We 

vertrouwen u, we waarderen uw werk en we willen dat u dit doorgeeft aan onze toekomstige werknemers." 
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Voor het opleidingscentrum 

✓ Ze zijn op de hoogte van de bedrijfs- en sectortrends en zullen deze overbrengen naar de stagiair(e)s. 

✓ Leraren kunnen toegang krijgen tot de gebouwen, machines en innovatieve technologieën die door het bedrijf worden beheerd. 

✓ De link met de bedrijven vergroot het educatieve aanbod van het opleidingscentrum en het aanzien ervan. 

✓ Het ondersteunt de missie van de opleidingscentra om de nodige vaardigheden en kwalificaties voor de arbeidsmarkt te bieden. 

 

 

Context en wettelijk kader 

 

Gezien het snel veranderende aanbod aan stagemogelijkheden, werkplekleren en duaal leren in België verwijzen we u graag door naar 

onderstaande webpagina’s voor alle details m.b.t. uw rechten, plichten en eventuele financiële voordelen als werkgever. 

Voor stagiair(e)s: Werkplekleren 
https://werkgevers.vdab.be/sites/web/files/doc/werkgevers/Overzicht-werkplekleren.pdf 
 
Voor studenten: Duaal Leren 
https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren 

Algemene subsidiemogelijkheden voor de Belgische ondernemer: 
http://www.vlaio.be/sites/default/files/pdf/subsidiegids_voor_de_ondernemer_u_wil_aanwerven_of_opleiden.pdf 

 

https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren
http://www.vlaio.be/sites/default/files/pdf/subsidiegids_voor_de_ondernemer_u_wil_aanwerven_of_opleiden.pdf
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CHECKLIST  
voor KMO’s die stagiair(e)s willen opleiden op de werkvloer 

 

VOORAFGAAND AAN DE OPLEIDING JA NEE 

Is uw bedrijf klaar om een stagiair(e) op te leiden op de werkvloer?  Overloop de volgende stappen 

Heeft u een vragenlijst ter beschikking voor het interview met de 

stagiair(e)? 
 Voorbeeldvragen interview  

Heeft u kennis van bijkomende selectiemiddelen?  Proefdag en online tests 

Maakt u gebuik van mentorschap? Heeft u kennis van de vereisten en 

taken van een mentor? 
 Opleiding bedrijfsmentor 

Wie stelt het samenwerkingscontract op tussen de verschillende 

partijen? 
 Voorbeeld 

TIJDENS DE OPLEIDING JA NEE 

Hoe verwelkomt u de stagiair(e) op de eerste werkdag en wat vergeet u 

best niet uit te leggen? 
 

Checklist voor de eerste werkdag 

 

Is het duidelijk welke partijen (opleidingscentrum en bedrijf) 

verantwoordelijk zijn voor welk onderdeel van de begeleiding van de 

stagiair(e)? 

 
Sjabloon voor de verdeling van het 

takenpakket 
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Heeft u een schema opgemaakt voor de opvolging en tussentijdse 

evaluatie van de stagiair(e)? 
 Wekelijkse of periodieke beoordeling  

NA DE OPLEIDING   

Hoe zal u de stagiair(e) evalueren aan het eind van de opleiding?  Eindevaluatie door het bedrijf 

Beoordeling van het bedrijf door de stagiaire  Eindevaluatie door de stagiair 
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VOOR DE OPLEIDING 
Vragen vooraf 
 

✓ Zou het opleiden van stagiair(e)s in uw bedrijf een mogelijkheid zijn om vacatures in te vullen en 

te investeren in duurzame tewerkstelling? 

✓ Leidt u al stagiair(e)s op binnen uw bedrijf? Zo ja, hoeveel en voor welke functies? Wie is de 

mentor? 

 

Is uw bedrijf klaar om stagiair(e)s op te leiden op de werkvloer? 
 

✓ Informeer bij het opleidingscentrum naar de mogelijkheden om een stagiair(e) op te leiden 

binnen uw bedrijf 

✓ Bepaal het aantal stageplaatsen en de selectieprocedure 

✓ Definieer de vereisten waaraan de mentor moet voldoen 

✓ Selecteer en train de mentor 

✓ Plan het takenpakket van de stagiair(e) 

✓ Beslis welke vaardigheden u wil aanleren aan de stagiair(e) 

✓ Zoek en selecteer de juiste stagiair(e) 

✓ Stel samen met het opleidingscentrum de samenwerkingsovereenkomst op  

✓ Plan de ontvangst, opvolging en evaluatie van de stagiair(e) 

Ta
sk

 

Ga met je collega’s 

samenzitten en bespreek de 

vragen in dit hoofdstuk  

Ta
sk

 

Doorloop onderstaande 

stappen vooraleer u een 

opleidingstraject voor een 

stagiair(e) faciliteert. Verdere 

uitwerking van de 

verschillende stappen vindt u 

verder in deze handleiding. 
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Hoe selecteer ik de juiste persoon? 

Selectie op basis van een interview 

 

De procedure om een stagiair(e) te selecteren, is afhankelijk van zijn/haar leeftijd en ervaring. Voor jongere personen raden we aan om hun enthousiasme op 

een informele manier te beoordelen in plaats van alleen te focussen op academische referenties en technische vaardigheden. Als je te maken hebt met meer 

ervaren kandidaten, wil je wat meer werkgerelateerde vragen stellen. 

Je stelt best niet meer dan 8-10 vragen, dus maak een selectie van de onderstaande vragen op basis van je verwachtingen en de ervaring van de stagiair(e).  

Het is raadzaam om een open sfeer te creëren en ervoor te zorgen dat de persoon zich op zijn gemak voelt. Stel uzelf en het bedrijf eerst voor en leg uit over 

welke functie het gaat en waarom er een eventueel openstaande vacature is. 

 Voorbeeldvragen 

 

Naam en voornaam van de kandidaat  

Leeftijd  

Opleidingscentrum  

Datum van het interview  

Interviewer  
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Vragen Notities 

Stel jezelf kort voor; vertel me iets over jezelf. w would you define yourself? 

Waarom solliciteerde je voor deze functie?  

Wat maakt het vakgebied/de studiekeuze dat/die u hebt gekozen 

aantrekkelijk voor u? 

 

Hoe organiseert u zich om uw privéleven en werk/studies in balans te 

houden? 

 

Hoe beoordeelt u uw organisatorische vaardigheden op een niveau 

van 1-5 (1= laagste score)? Geef ons een voorbeeld om dit te 

illustreren. 

 

Kan u ons een voorbeeld geven van wanneer u zelfstandig moest 

werken en zelf initiatief moest nemen, tijdens uw studie of uw werk? 

 

Kan u ons vertellen hoe u presteert onder druk en in stressvolle 

situaties? Kan u hiervan een voorbeeld geven? 
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Kun u ons een situatie schetsen waarbij u te maken kreeg met een 

ongemakkelijke situatie, hetzij op uw werk, in het dagelijks leven of 

tijdens uw studies, en hoe u hiermee omgegaan bent? 

 

Heeft u het afgelopen jaar iets nieuws geleerd en kan u ons hier iets 

meer over vertellen? 

 

Wat verstaat u onder werken in een team?  

Wat was in het verleden meestal uw rol in een team?  

Wat verwacht u van dit opleidingstraject?  

Hoe en waar ziet u zichzelf binnen 3 tot 5 jaar?  

Kan u ons 3 sterke punten en 3 werkpunten van uzelf oplijsten? 
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Welk soort taken voert u het liefste uit en waarom?   

U zegt dat u goed bent in x; kan u hiervan een voorbeeld geven?  

Als we uw partner / ouders / collega's zouden vragen wat uw 

werkpunten zijn, wat zouden ze dan vertellen? 

 

Is er iets dat we u niet hebben gevraagd, maar dat u ons graag nog 

meegeeft om uw kandidatuur te versterken? 
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Selectie op basis van een proefdag 

 

 Een andere mogelijkheid is een proefdag organiseren. 

Naam en voornaam van de kandidaat  

Leeftijd  

Datum van de proefdag  

Naam van de mentor  

Functie  

 

 Duid aan wat van toepassing is: 

Interesse  
Heel goed 

 
Goed 

 
Matig 

 
Slecht 

Sociale vaardigheden  
Heel goed 

 
Goed 

 
Matig 

 
Slecht 

Vriendelijkheid  
Heel goed 

 
Goed 

 
Matig 

 
Slecht 

Communicatieve 
vaardigheden 

 
Heel goed 

 
Goed 

 
Matig 

 
Slecht 
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Zelfstandigheid 
 

Heel goed 
 

Goed 
 

Matig 
 

Slecht 

Stiptheid 
 

Heel goed 
 

Goed 
 

Matig 
 

Slecht 

Nauwkeurigheid 
 

Heel goed 

 

Goed 

 

Matig 

 

Slecht 

Snelheid 
 

Heel goed 
 

Goed 
 

Matig 
 

Slecht 

Concentratie 
 

Heel goed 
 

Goed 
 

Matig 
 

Slecht 

Volharding 
 

Heel goed 
 

Goed 
 

Matig 
 

Slecht 

 

Finale beoordeling van de proefdag: 

 Heel goed 

 Goed 

 Matig 

 Niet goed 

 Ik ben tevreden over de proefdag en ben bereid om de stagiair(e) in 

dienst te nemen. 

 Ik ben niet tevreden over de proefdag 

 

Datum:       Handtekening van de mentor:
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Selectie op basis van online tests 

 

Verschillende commerciële partners bieden deze tests aan tegen betaling.  

 

1. Vaardigheidstests 

Deze tests zijn vooral handig voor functies waarvoor een competentieniveau op een specifiek gebied vereist is. De vragen zullen afhangen van de vereiste 

vaardigheden voor de functie. 

 

2. Persoonlijkheidstests 

Deze tool is geschikt om motivatie en werkwijze van de stagiair(e) te testen en te bepalen of hij/zij binnen het team past. Het laat je bovendien toe de 

resultaten van het interview af te toetsten. 

 

3. Intelligentietest 

Deze test toetst de intellectuele mogelijkheden, niet de verworven kennis. Men kan er dus op voorhand niet voor studeren. Men heeft doorgaans weinig 

tijd om de vragen te beantwoorden en de vragen worden moeilijker naar het einde van de test toe. De bedoeling hiervan is om te kijken hoe iemand presteert 

onder druk. Dit kan een verbale, numerieke of figuratieve test zijn. 

 

4. Kennistest:  

Kennistesten meten de aangeleerde kennis. 

Er zijn 4 soorten: een rekentest, taaltest, woordenschattest, beroepskennistest 

 

5. Assesment center: 

Praktijkgerichte oefeningen om na te gaan of iemand over de nodige competenties beschikt 

Deze testen zijn vooral geschikt voor een vaste aanwerving. 
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Opleiding bedrijfsmentor 

Hieronder vindt u enkele tips & tricks om zelf een bedrijfsmentor op te leiden. 

Voorbereiding 

Missie & Strategie  

De organisatie dient een visie op te stellen rond mentorship. Deze visie kan dan als uitgangspunt dienen voor het verder uitwerken van de doelstellingen en 

acties. De visie is cruciaal om het initiatief op de kaart te zetten en zodoende strategisch te verankeren. Zonder visie dreigt mentorship het zoveelste “nice 

to have” initiatief te worden. De strategische verankering moet ervoor zorgen dat de nodige middelen, geld en tijd, vrijgemaakt worden. Zonder focus, 

discipline, middelen en geduld (lange termijn denken) dreigt mentorship meestal een stille dood te sterven. 

Doelen vastleggen 

Goed gedefinieerde doelen verhogen de kans op succes substantieel. Aangezien het bij een goed georganiseerd programma over een initiatief gaat dat 

direct bijdraagt tot het succes van het bedrijf dienen doelen op twee niveaus ontwikkeld te worden: 1. op het niveau van de organisatie 2. op het niveau van 

de mentoren. Dit laat toe om aan het eind van de verschillende stappen te evalueren of de gedefinieerde doelen effectief op elkaar afgestemd zijn en 

zodoende bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen.  

Op beide niveaus kan men gebruik maken van de SMARTbenadering (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden). Het is aan te raden 

voor elke mentorshiprelatie een mentorshipcontract op te stellen waarin de doelstellingen, de rollen en verantwoordelijkheden, de mijlpalen, de formele 

overlegmomenten, enz. vastgelegd worden 

Afspraken vastleggen 

Men dient ook afspraken te maken met betrekking tot tijdslijnen, overlegmomenten, wederzijdse verwachtingen (wanneer zullen alle partijen aan het eind 

van het programma tevreden zijn en elkaar loslaten) en afspraken in verband met constante verbetering. Al deze zaken kunnen indien gewenst ook in het 

contract vastgelegd worden. 

Bepaal de omschrijving van een bedrijfsmentor: 
 

✓ Wat verstaat u onder mentorschap en wat is het uiteindelijke doel? 

✓ Wie binnen het bedrijf krijgt een mentor? 
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✓ Een mentor mag niet gelijk zijn aan de leidinggevende van de stagiair(e): zorg voor een duidelijke rolverdeling tussen mentor en leidinggevende 

✓ Bepaal de vereisten waaraan een mentor moet voldoen en bepaal het takenpakket 

✓ Bepaal de tijd die de mentor kan besteden aan de opleiding van de stagiair(e) en voorzie een formele of informele beloning 

✓ Duid aan bij wie de mentor terecht kan met vragen 

✓ Maak een interne vacature op (formeel of informeel) 

✓ Selecteer de mentor en voorzie opleiding 

 

Competenties van een mentor:  
 

✓ Sociale en relationele vaardigheden: goede relaties binnen het bedrijf, kunnen motiveren, enz. 

✓ Educationele vaardigheden 

✓ Goede vragensteller 

✓ Open geest 

✓ Eerlijk 

✓ Bereikbaar 

✓ Geduld 

✓ Luistervaardigheden en empathie 

✓ Goede kennis van de werking en producten/diensten van het bedrijf 

✓ Rolmodel 
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Taken van een mentor: 
 

✓ De stagiair(e) helpen zijn competenties te ontwikkelen 

✓ De stagiair(e) helpen om zijn/haar taken correct uit te voeren  

✓ Feedback geven 

✓ Vertrouwenspersoon zijn voor de stagiair(e) 

Evaluatie van een mentor: 

Waardering, beloning en viering Een van de cruciale punten in dergelijke gedragsmatige processen is te bepalen hoe de waardering voor een geslaagd 

project eruit zal zien, én te vieren. Niets werkt meer motiverend dan een gemeende en uitgesproken waardering. Gekoppeld aan een gepaste beloning kan 

dit de zeer positieve basis vormen voor verdere verankering van het mentorshipgebeuren binnen de bedrijfscultuur.  

Een viering kan allerlei vormen aannemen, gaande van een héél duidelijk uitgetekend element binnen algemene bedrijfsvergaderingen of jaarlijkse feestjes, 

over een speciaal event of nog een soort samenkomst van de verschillende partijen. 

Voorbeelden van mentoropleidingen kunnen opgevraagd worden bij Voka Oost-Vlaanderen of doorgegeven aan mentorkorting@vlaanderen.be. 

Voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten, en die daarvoor een of meer werknemer(s) als 

begeleider/opleider inzetten, bestaat ook een “doelgroepvermindering voor mentors”. Dit is een lastenverlaging waaraan enkele voorwaarden verbonden 

zijn: https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors/waarover-gaat-het 

 

https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors/waarover-gaat-het
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Voorbeeld Mentorshipcontract 

Welke zaken komen aan bod in een mentorhipcontract (deze lijst is niet volledig)?: 

✓ Doelstellingen (bedrijfsdoelstellingen en eigen doelstellingen) – hoe meten van de resultaten 

✓ Tijdsduur voor het mentorshipsproces 

✓ Rollen en verantwoordelijkheden – Wie doet wat? Wie is verantwoordelijk voor wat? 

✓ Afspraken 

✓ Gedragscodes – Wat verwachten wij van elkaar? 

✓ Wat betekent vertrouwelijkheid binnen onze mentorshiprelatie?  

✓ Hoe en hoe vaak rapporteren we? Naar wie? Hoe? Hoe vaak? Waarover? 

✓ Welke middelen krijgen wij van de organisatie? (Afspreken met de leiding en/of HR - Tijd/geld/ondersteuning) 
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Samenwerkingsovereenkomst tussen opleidingscentrum, kandidaat en bedrijf 

 

Het contract tussen opleidingscentrum, kandidaat en bedrijf wordt steeds opgemaakt door het opleidingscentrum. Voor werkzoekenden is dit de VDAB, 

voor leerlingen is dit Syntra of de onderwijsinstelling van de jongere. 

Welke zaken komen aan bod in een samenwerkingscontract (deze lijst is niet volledig)?: 

✓ Benaming van alle partijen (bedrijf, opleidingscentrum, stagiair ) 

✓ Contactgegevens 

✓ Overeenkomst tussen de partijen 

✓ Inhoud (onderwerp) 

✓ Taken en verantwoordelijkheden  

✓ Deadlines / perioden 

✓ Ter beschikking gestelde middelen 

✓ Verzekeringen 

✓ Begeleiding en evaluatie 

✓ Rechten en plichten (van elk van de partijen) 

✓ Datum en plaats 

✓ Handtekening van alle partijen. 
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TIJDENS DE OPLEIDING 
Eerste werkdag: checklist 

 

Voorbereiding Notities ✓ 

Communicatie 

Breng alle verantwoordelijken en medewerkers op de hoogte van de 

eerste werkdag van de stagiair(e) en vraag aan diegene(n) die de 

stagiar(e) zal/zullen begeleiden om aanwezig te zijn. 

  

Mentor 

Bepaal wie de mentor van de stagiair(e) zal zijn en zorg ervoor dat deze 

persoon weet wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn. 
  

Werkplek 

Zorg ervoor dat de werkplek van de stagiair(e) klaar is en dat werkkledij, 

locker, computer, paswoord, werkkledij, ... aanwezig zijn. 
  

Programma 

Bepaal het programma en de procedures voor de eerste werkdag.   
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Preventie van risico’s op het werk 

Zorg ervoor dat de stagiair de verplichte opleiding over de preventie 

van risico's op het werk heeft gevolgd of, indien van toepassing, dat 

hij/zij dit zal doen bij zijn/haar indiensttreding. 

  

 

De eerste werkdag Notities ✓ 

Verwelkoming 

Neem de tijd om de stagiaire(e) te ontvangen. Houd er rekening mee 

dat hij/zij waarschijnlijk zenuwachtig zal zijn. Probeer de persoon gerust 

te stellen. 

 

 

 

Voorstelling van het bedrijf 
 

• Historiek (kort) en eventuele geografische uitleg 

• Voornaamste activiteiten van het bedrijf 

• Waarden en missie van het bedrijf 

• Afdelingen binnen het bedrijf 

• Gegevens van de contactpersonen 

 
 

 

 

 

Rondleiding in het bedrijf 

 

Geef de stagiair(e) een korte rondleiding. Toon de toiletten. 

 

 

Inhoud van de opleiding 

 

• Doelstelling 
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• Hiërarchische positie 

• Takenpakket 

• Opvolging en evaluatie 

• Rechten en plichten 

 

 

 

Introductie van het team 

 

Stel alle relevante werknemers voor aan de stagiair(e). Zorg ervoor dat 

de stagiair(e) weet wie zijn/haar contactpersoon en mentor zijn. 

 

 

Toon de stagiair(e) zijn/haar werkplek en leg uit wat zijn/haar eerste 

taken zullen zijn.  

 

Let erop dat deze taken interessant, maar ook haalbaar zijn. Geef de 

stagiair(e) alles wat hij/zij nodig heeft om de stage in het bedrijf aan te 

vatten (werkkledij, wachtwoorden, enz.). 

 

 

Conclusie en planning 

 

Bespreek op het einde van de dag het verloop van de eerste werkdag 

samen met de stagiair(e). Beantwoord vragen. Leg uit waar de 

stagiair(e) de komende dagen aan zal werken. Zorg ervoor dat de 

stagair(e) uw bedrijf met een positief gevoel verlaat. 
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Sjabloon van een werkplan voor de stagiair(e) en taakverdeling tussen het opleidingscentrum en het bedrijf 
 

Tijdens hun stage verwerven de stagiair(e)s een breed gamma aan kennis en vaardigheden, zowel in opleidingscentra als in de bedrijven. Om de communicatie 

en coördinatie tussen alle betrokkenen te vergemakkelijken, kan u het volgend voorbeeldformulier gebruiken. Dit voorbeeld verduidelijkt waar iedere 

competentie zal worden verworven. Het zou door u (het bedrijf) en door het opleidingscentrum moeten worden ondertekend om een goede samenwerking 

te verzekeren.  

Hieronder vindt u een voorbeeld voor een stage in de verkoopafdeling van een bedrijf. 

Stagiair(e):  Stagejaar:  

Stage:  Mentor:  

 

Theoretisch 

onderwerp 
Inhoud van het onderwerp Taak in het bedrijf 

Training in 

opleidingscentrum 

Training in het 

bedrijf 

Magazijntechnieken 

Het plannen van de dagelijkse taken 

van de de werking in het magazijn en 

zorgen voor een goede doorstroming 

Zorg ervoor dat het product op een correcte 

manier verpakt en gelabeld wordt.   

Het uitvoeren van technieken voor de 

ontvangst en het verwijderen van 

goederen in het magazijn. 

Kijk na of er genoeg producten in het 

magazijn staan.   

Het bepalen van de voorwaarden om 

bestellingen klaar te maken en de 

waren te te verzenden 

Analyseer hoe de verkoop van verschillende 

producten evolueert.   
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Wekelijkse of periodieke beoordeling van de stagiair 
 

Dit sjabloon zal u helpen om na te gaan of de stagiair(e) vaardigheden heeft verworven. 

Voorafgaand op de stage, moeten de vaardigheden die dienen verworven te zijn, gedefinieerd worden samen met het opleidingscentrum. Het moet ook 

duidelijk zijn bij wie en met welke middelen elke competentie zal worden verworven, met de bedoeling concrete leerresultaten tijdens de stage te verzekeren.   

Zorg ervoor minstens 3 monitoringsmomenten vast te leggen tijdens de stage om de evaluatie van de stagiair(e) op te volgen.  

Het evaluatieschema moet a priori wekelijks, maandelijks, driemaandelijks worden vastgelegd en door de partijen worden ondertekend. 

De totale tijd voor het verwerven en evalueren kan variëren naargelang de competentie of kennis die moet verworven worden.  
 

Sjabloon: Wekelijkse beoordeling 
 

De wekelijkse beoordeling zal u een overzicht geven van de taken die werden voltooid tijdens de voorbije week. De onderwerpen  kunnen worden 

besproken met uw mentor: 

 

Naam van de stagiair(e): _____________________________________ 
 

Datum:    ________________ 

 

Welke taken heb ik hoofdzakelijk uitgevoerd deze week?  
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Welke nieuwe dingen heb ik geleerd deze week? 

 

 

 

 

 

 

Sjabloon: Periodieke beoordeling (data overeen te komen) 

Voorbeeld: een Inside Sales functie in een technologisch bedrijf waarbij telefonische prospectie en verkoop de belangrijkste taken zijn. 

     Datum van monitoring   

Technische 

vaardigheden 

Uitgevoerde 

activiteiten 
Wanneer Met wie Middelen Verworven 

Verwerving 

aan de 

gang 

Niet 

verworven 
Opmerkingen 

Telefonisch 

prospecteren 

Belscript 

verbeteren 

 

5 koude telefoons 

per dag 

   

   

 

Kennis 

mechanica en /of 

electronica 

Inwerken in 

technische 

informatie 
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Nederlands / 

Frans 

Vertalingen Frans-

Nederlands 

Belscript Frans 

Bellen in het Frans 

   

   

 

Sociale / 

Persoonlijke 

Vaardigheden 

Uitgevoerde 

activiteiten 
Wanneer Met wie Middelen Verworven 

Verwerving 

aan de 

gang 

Niet 

verworven 
Opmerkingen 

Dynamisch Spreekt makkelijk 

anderen aan stelt 

vragen 

   

   

 

Goedlachs ‘Lachende’ 

telefoonstem 

   
   

 

Attitude / 

Methodologische 

Vaardigheden 

Uitgevoerde 

activiteiten 
Wanneer Met wie Middelen Verworven 

Verwerving 

aan de 

gang 

Niet 

verworven 
Opmerkingen 

Werkt zelfstandig         

Neemt initiatief         

Stiptheid         
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Discipline         

Attitude         

Orde         

 
Handtekening mentor:   ________________ Handtekening stagiaire(e):   ________________ 

 

Datum:    ________________ 
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NA DE OPLEIDING 
Eindevaluatie van de stage – Te beoordelen aspecten  

 

Om het stageproces en -begeleiding te bespreken moet er een evaluatie plaatsvinden op het einde van de stage. Enerzijds evalueert het bedrijf de 

stagiair(e) en zijn verwezenlijken op sociaal en technisch niveau. Het is belangrijk om een duidelijke feedback te geven met concrete voorbeelden. 

Anderzijds biedt deze eindevaluatie de kans voor zowel de stagiair(e) als de mentor om standpunten uit te wisselen en elkaar suggesties te geven om zo het 

opleidingssyseem te verbeteren.  

U kan met de stagiair(e) samen zitten om openlijk en in vertrouwen de volgende onderwerpen in de beoordeling te bespreken: 

Beoordelingscriteria Opmerkingen 

Sterktes van de stagiair(e) 

 

 

Integratie van de stagiair(e) in het bedrijf en het team  

 

Eigen initiatieven van de stagiair  

Naleving van het werkplan door de stagiair(e)   

Effectiviteit van de stagiair(e) in het uitvoeren van de 

toegewezen taken 
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Aansprakelijkheid van de stagiair(e)  

Toewijding en enthousiasme van de stagiair(e)  

Zelfvertrouwen van de stagiair(e) 

 

 

Functioneren van de stagiair(e), wat voordelen kan opleveren 

voor de stagiair(e) in een volgende stage,  

 

Mogelijkheden voor aanwerving in het bedrijf. Wat moet de 

stagiair(e) doen om kans te maken of wat moet hij/zij 

ondernemen om aangeworven te worden?  
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Professionele en technische vaardigheden Uitgevoerde activiteiten Evaluatie 

Telefonisch prospecteren Belscript verbeteren 

5 koude telefoons per dag 

 

Kennis mechanica en /of electronica Inwerken in technische informatie  

Nederlands / Frans Vertalingen Frans-Nederlands 

Belscript Frans 

Bellen in het Frans 

 

 

Beoordeling van het bedrijf door de stagiair(e) 
 

Bevindingen door stagiaire(e) Opmerkingen 

Persoonlijke ervaringen van de stagiair(e) tijdens de stageperiode  

Hoe was de infrastructuur (faciliteiten, apparatuur) en de organisatie van de stage?   

Professionele uitdagingen, verantwoordelijkheden of stagetaken die aan de stagiair 

werden aangeboden tijdens zijn/haar stage in het bedrijf 

 

Persoonlijke tevredenheid van stagiair(e) over stageperiode  

Suggesties voor verbeteringen in het bedrijf  
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