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Technische Universiteit Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen
Stagecoördinator: Jolanda van Domburg Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

Mark as shown: Gelieve in te vullen met een ball-pen. Dit formulier wordt automatisch verwerkt.

Correction: Gelieve correcties aan te brengen volgens het voorbeeld links om de scanresultaten te optimaliseren.

1. Beoordelingsadvies stage
Op papier in te vullen door de stagebegeleider van het bedrijf en op papier te retourneren aan de stagecoördinator of aan de student meegeven.
De stagecoördinator heeft een afrondend gesprek met de student.

2. Studentgegevens
2.1 Naam student

2.2 Studienummer

2.3 Opleiding DfI IPD SPD

3. Bedrijfsgegevens
3.1 Naam organisatie en afdeling

3.2 Naam stagebegeleider binnen bedrijf

3.3 E-mail

4. Stage
4.1 Korte omschrijving stage-activiteiten

4.2 Stageperiode gestart per

4.3 Stageperiode beëindigd per
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5. Algemeen functioneren

onvoldoende
matig

voldoende
goed

zeer goed
n.v.t.

5.1 Hoe gaat de student om met de verantwoordelijkheden?
5.2 Hoe heeft u de motivatie, interesse en het

enthousiasme van de student ervaren?

5.3 Hoe beoordeelt u de achtergrondkennis
(theoretisch en praktisch) van de student?

5.4 Is de student initiatiefrijk?
5.5 Pikt de student nieuwe vaardigheden en kennis snel op?
5.6 Toont de student zelfstandigheid?
5.7 Is de student productief?

6. Praktische vaardigheden
6.1 Is de student praktisch vaardig?
6.2 Toont de student een kritische houding?
6.3 Heeft de student een logische en gestructureerde

manier van werken?

7. Verslaglegging
7.1 Heeft de student het schrijven van een

wetenschappelijk rapport onder de knie?

7.2 Is de student in staat relevante van irrelevante
informatie te scheiden?

8. Algemene opmerkingen
8.1 Voldeed de student aan de verwachtingen?
8.2 Heeft u adviezen voor de student wat betreft zijn/haar professionele en/of persoonlijke ontwikkeling?

8.3 Ziet u de student als een toekomstige collega?

8.4 Algehele prestatie van de student; kunt u een
classificatie geven:

8.5 Plaats en datum

8.6 Handtekening stagebegeleider van het bedrijf

8.7 Zijn er onderdelen, die u tijdens de stage-periode bent tegen gekomen, waar meer aandacht voor zou mogen komen ter verbetering van de opleiding? 
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