
 

 

Het verloop van je stage 
 

Het onderstaande stappenplan legt uit op welke wijze jij jouw stage kan afronden. Er zijn 6 

stappen die je moet doorlopen om de stage uiteindelijk af te ronden. 

 

 

Stap 1 Vind een stageplek en vraag aan jouw mentor of deze stage geschikt is als 

maatschappelijke stage. Download en print het stagecontract van de 

Stadion site. 

 

Stap 2 

 

Laat het stagecontract ondertekenen door jouw stagebegeleider en je 

ouders. Onderteken het contract natuurlijk zelf ook! Dit contract houd je 

zelf bij je gedurende de stage. Scan je contract op school en plaats deze in 

je portfolio. 

 

Stap 3 

 

Loop de stage (20 uur) bij jouw stageplek. Je mag de 20 uur ook verdelen 

over verschillende stageplekken. Zorg dan wel dat je meerdere 

stagecontracten en evaluatieformulieren (zie stap 4) invult. 

Indien je géén stewardproject hebt gedraaid in leerjaar 2 en 4 moet je 30 

uur stage lopen. 

 

Stap 4 Aan het einde van jouw stage zorg je dat jouw stagebegeleider het 

formulier: eindevaluatie maatschappelijke stage, invult. Bij meerdere 

stages zal je dus meerdere evaluaties in moeten laten vullen. 

 

Stap 5 

 

Nadat je de stage voltooid hebt, laat je aan je mentor zien, door middel 

van de eindevaluatie(s), dat je 30 uur stage hebt gelopen. Deze ingevulde 

eindevaluatie scan je en plaats je bij je stagecontract(en) in je portfolio 

 

Stap 6 

 

Je maakt met jouw mentor een afspraak om een presentatie te geven over 

jouw stageplek (zie voorwaarden presentatie). Wanneer de presentatie als 

voldoende wordt beoordeeld door jouw mentor, zal hij dit noteren in 

SOMtoday.  

 

 

 

Voorwaarden presentatie 

 

- De presentatie, Powerpoint, duurt ongeveer 5 min. 

- De presentatie bevat minimaal 5 en maximaal 20 dia’s. 

- De presentatie bevat foto’s van jouw werkzaamheden tijdens de stage. 

- Gebruik steekwoorden voor je presentatie, geen lange stukken tekst. 

- Probeer je presentatie op een boeiende wijze over te brengen aan je klasgenoten. 

 

 

 


