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Faculteit Industrieel Ontwerpen

Minor
Stage

Stage
Voor wie
De minor Stage (30 EC) is een programma 

voor bachelorstudenten Industrieel 

Ontwerpen. In 20 weken maak je kennis 

met werken in een professionele 

omgeving. Je kunt kiezen voor een stage 

in Nederland, maar het is ook mogelijk 

om een stage in het buitenland te doen.  

Doel     
Voor de opleiding zijn er twee belangrijke 

doelen van deze minor: 

1. kennismaken met de dagelijkse praktijk

van het industrieel ontwerpen;

2. helpen bij het oriënteren op wat

ja na de bachelor wilt gaan doen.

Wil je gaan werken of doorstromen

in een masteropleiding? En welke

masterrichting wil je dan gaan doen?

Verder is het de bedoeling dat je zelf ook 

een aantal doelen formuleert. Waarom 

is de minor Stage voor jou een goede 

keuze en wat zou je willen leren tijdens de 

stage? 

Wat levert het op
Je krijgt de samenhang te zien tussen de 

vakken die je tijdens je bachelorstudie 

hebt gevolgd.  

Je zult ontdekken hoe je functioneert in 

een bedrijf. Je hebt kennisgenomen van 

de bedrijfscultuur, de communicatieve 

vaardigheden zijn vergroot door het 

omgaan met collega’s, klanten en/of 

leveranciers, en niet onbelangrijk is dat je 

zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid zijn 

vergroot.

Het programma
De minor Stage is geprogrammeerd in het 

eerste semester van het derde studiejaar.  

Het is ook mogelijk in het tweede 

semester stage te lopen of om een 

deeltijdstage te doen (let wel op dat 

dit alleen kan als je minimaal drie 

aaneengesloten dagen per week stage 

loopt).  Het regelen van een stageplek 

vraagt een lange voorbereidingstijd. 

Start je oriëntatie ongeveer een half jaar 

voor de start van je minor. Bespreek de 

mogelijkheden met de stagecoördinator. 

Let op: de faculteit moet je stage 

goedkeuren. Meld je daarom ruim (in 

ieder geval tien werkdagen) voordat 

je stage gaat lopen aan via het stage-

aanmeldformulier via de stagewebsite

www.io.tudelft.nl/stage.

Stap 1

Oriënteren op stageplaatsen

Stap 2

Portfolio en solliciteren

Stap 3

Administratie en aanmelding

Stap 4

Stage lopen

Stap 5

Afronding

http://www.io.tudelft.nl/stage 


Contact

Jolanda van Domburg  (stagecoördinator) E  internshipoffice-io@tudelft.nl

www.minor.tudelft.stage

Faculteit Industrieel Ontwerpen 

Landbergstraat 15 E  io@tudelft.nl
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“ Ik heb een goede indruk gekregen 
van het werk dat ik zou kunnen gaan 
doen als ik mijn opleiding afgerond 
heb. Ik heb ook ontdekt dat ik de 
rekenkant van IO interessanter vindt 
dan de ontwerpkant van IO. Op IO 
ga ik dan ook proberen me meer 
te specialiseren op dit gebied, door 
bepaalde vakken te kiezen. ”
“ Overall vond ik het een ontzettend 
leerzame tijd, ik heb het gevoel dat 
ik in vier maanden niet alleen heel 
veel heb geleerd over hoe het bedrijf 
werkt, maar ook een hoop algemene 
vaardigheden heb opgedaan die in 
elk bedrijf wel van pas zullen komen.  
Ik ben ook nog meer overtuigd van 
de keuze om de SPD-master te gaan 
doen, ik heb door mijn stage nog 
meer het gevoel dat het aansluit op 
mijn persoonlijke capaciteiten en 
ambities. ”
“ Na deze stage ben ik er zeker van 
dat ik met Medisign een goede keuze 
heb gemaakt. Ik heb deze periode 
met veel plezier ervaren en heb er 
ook veel van geleerd. De kans dat 

je zo betrokken raakt in een OK-
team en met een ziekenhuis is niet 
zo groot. Deze ervaring zal zeker 
bruikbaar zijn voor mijn toekomst in 
de medische richting. ”
“ Na deze stageweken ben ik ervan 
overtuigd dat ik een beter ontwerper 
ben geworden, en ik weet zeker 
dat ik in mijn master nog een keer 
een stage ga lopen. Het is namelijk 
een unieke kans om te zien hoe 
verschillende bedrijven werken, en 
als je eenmaal afgestudeerd bent 
laten ze je niet meer zo snel al hun 
geheimen van succes weten. ”

Handige links
Wil je meer informatie, dan hebben we 

online veel informatie beschikbaar.

Via www.io.tudelft.nl/stage kun je onder 

andere de stagehandleiding vinden. 

Hierin vind je alle informatie over hoe je 

je voorbereidt, de beoordeling en hoe je 

de stage moet afronden. Je kunt hier ook 

informatie vinden over stage lopen in het 

buitenland. Daarnaast zijn op de website 

stageplekken bij bedrijven te vinden via 

de IO-stagebank.

Als je ons volgt via Twitter, dan word je 

automatisch op de hoogte gebracht van 

beschikbare stageplekken.

     @idestudents

Kom je mogelijk in aanmerking voor een 

beurs? Lees de informatie op: 

beurswijzer.tudelft.nl.

Quotes van studenten
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