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Mocht u een stage vacature willen aanbieden dan graag een mail sturen naar:
internshipoffice-IO@tudelft.nl

Meer informatie over de IO stage mogelijkheden en het aanbieden van stages voor de studenten kunt u vinden op de 
volgende website: https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/io/onderwijs/stage/

Via de volgende link kunt u het huidige IO stage aanbod vinden:
https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/io/onderwijs/stage/stage-aanbod/ 

Met dank aan:
Michelle Nahumury voor haar bijdrage vanuit de afdeling valorisatie IO
Julia Candy voor haar bijdrage vanuit de afdeling communication IO
Lotte Fonteijne voor de opmaak van deze brochure.
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Voor veel studenten is het opdoen van 
praktische ervaring van grote waarde en 
levert het goede inzichten op voor hun 
toekomstige carrière.

Deze handleiding is bedoeld voor 
bedrijven (en organisaties) die 
geïnteresseerd zijn in samenwerking met 
de Faculteit Industrieel Ontwerpen door 
middel van een een stage. Jaarlijks lopen 
zo’n 200 studenten stage tijdens hun 
IO-studie. De afgelopen 10 jaar hebben 
ruim 2000 studenten stage gelopen bij 
meer dan 1200 bedrijven (zo’n 1000 in 
Nederland en 200 in het buitenland). 

Introductie
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Stage: de feiten
Minor stage 
• De stage is een minor in de bacheloropleiding (derdejaarsstudenten en start meestal in september of februari)
• De stageduur is 18 weken (dit is het maximum omdat we de studenten willen beschermen tegen studievertraging);
• De stage is mogelijk in Nederland en buitenland (we volgen hierin de reisadviezen van het ministerie van BZ).
• De student kan 30 Europese studiepunten (EC) behalen.
• De stage moet een leerervaring zijn gebaseerd op de vooraf gedefinieerde (persoonlijke) leerdoelen en

goedgekeurd door de stagecoördinator; het stagebedrijf mag geen startup zijn.
• Het stagebedrijf zorgt voor werkplek en materiaal. Studenten mogen eigen apparatuur niet inzetten in een

commerciële omgeving.
• De eindbeoordeling wordt gedaan door stagedocent van de faculteit IO en stagecoördinator.

Master internship
• De master stage is een keuzevak tijdens de masteropleiding in het tweede jaar (start door het hele jaar mogelijk)
• De duur is 10 weken maar kan verlengd worden met vakantiedagen. Wij willen studenten beschermen tegen

studievertraging.
• De stage kan in Nederland en buitenland plaatsvinden (we volgen de reisadviezen op van het ministerie van BZ)
• De student kan 15 Europese studiepunten (EC) behalen.
• De stage moet een leerervaring zijn op basis van de vooraf gedefinieerde persoonlijke leerdoelen en goedgekeurd

worden door de stagecoördinator.
• De stage vindt plaats onder toezicht van een bedrijfsbegeleider; startups vanuit Yes!Delft zijn bespreekbaar.
• Het stagebedrijf zorgt voor werkplek en materiaal. Studenten mogen eigen apparatuur niet inzetten in een

commerciële omgeving
• De eindbeoordeling wordt gedaan door stagecoördinator.

Algemene informatie:
• Stagelopen en afstuderen kunnen niet gecombineerd worden omdat de doelen verschillend zijn.
• Stageovereenkomsten worden getekend door twee partijen, het stagebedrijf en de stagiair; TU Delft is hierin geen

partij.
• De stagevacatures worden na goedkeuring gepubliceerd op het bord in de hal van de faculteit van het Industrieel

Ontwerpen en op de IO website.

1Het stagebedrijf kan ook een organisatie of instituut zijn.
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Over de faculteit Industrieel Ontwerpen
“De evolutie van mensen laten aansluiten op de revolutie van technologie”

Met haar wortels op de zolder van de Delftse faculteit Bouwkunde in 1969, is Industrieel Ontwerpen door de jaren 
gegroeid in omvang en impact. 

Met meer dan 2.000 studenten en een 350-koppig onderzoeksteam is de faculteit Industrieel Ontwerpen nu een van 
‘s werelds toonaangevende ontwerpscholen. Industrieel Ontwerpen, in de volksmond ook wel IO genoemd, snelt haar 
reputatie vooruit dankzij zijn sterke banden met het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en NGO’s. 

Zo ook de 7.000 alumni, die op dagelijkse basis hun ontwerpvaardigheden naar een breed scala van sectoren 
en disciplines brengen. De faculteit heeft een sterk doelbewustzijn; Delftse ontwerpers zijn getraind om design te 
benaderen vanuit het perspectief van mensen, organisaties en technologie, waarbij ook duurzaamheid en ethiek 
steeds belangrijker worden. De drie onderzoeksthema’s gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid creëren nieuwe 
ontwerpkennis en -toepassingen op deze gebieden, evenals nieuwe hulpmiddelen en methoden voor ontwerpers over 
de hele wereld.

De faculteit Industrieel Ontwerpen biedt  een driejarige bacheloropleiding en drie masteropleidingen; Design for 
Interaction, Integrated Product Design, en Strategic Product Design. Naast de drie masters, biedt de faculteit ook de 
master specialisatie Medisign, waarbij de focus ligt op ontwerpen voor de medische wereld.

Design for Interaction
In dit masterprogramma leert de student ontwerpen vanuit het perspectief van de gebruiker. Ook leren ze methoden 
om behoeften van gebruikers in kaart te brengen, belevings- en welzijnsgericht te ontwerpen, en het maken van 
interactieve prototypes.

Integrated Product Design
in dit masterprogramma leert de student ontwerpen vanuit een integraal perspectief. Ook leren ze hoe technologie, 
mens, materiaal, vormgeving, milieu en bedrijfsbelangen samenkomen in het ontwerp en de fabricage van een fysiek 
product.

Strategic Product Design
In dit masterprogramma leert de student ontwerpen vanuit het perspectief van het bedrijf. Ook leren ze beleid, 
consumentengedrag, marktonderzoek, nieuwe methoden, technieken en trends, en de kenmerken en wensen van 
een bedrijf te gebruiken als basis voor ontwerpen.

Ena Voûte, decaan en IO 
almunus:
“Industrieel ontwerpers kunnen de mogelijkheden 
van de toekomst voorstellen als denkbaar, 
begrijpelijk en soms zelfs tastbaar. Dankzij onze 
verbeeldingskracht en onze vaardigheden voor 
het weergeven van nieuwe ideeën, zijn we in staat 
om de toekomst transparanter te maken voor 
anderen en de wereld vooruit te helpen. We helpen 
de samenleving om bewust de toekomst vorm te 
geven.”
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Programma, EU creditatie en duur
Algemeen
De stage is een niet-verplicht onderdeel van het programma Industrieel Ontwerpen, waarin studenten individueel 
kennis kunnen maken met de beroepspraktijk van industrieel ontwerpen. Een stage heeft altijd voorafgaande 
goedkeuring nodig van de IO stagecoördinator zodat de student er Europese studiepunten  (EC) voor kan verkrijgen. 
De student voltooit de stage op basis van de persoonlijke leerdoelen die hij/zij voorafgaand aan de stage hebben 
opgesteld. De stage is geen verplicht deel van de studie IO en kan niet worden vergeleken met stages bij HBO en 
MBO scholen waarbij de stage vaak wel een verplicht onderdeel van de studie is en een begeleider van school 
op  bezoek komt bij het stagebedrijf. De studenten van onze faculteit regelen zelf een stageplaats en gaan volledig 
zelfstandig door de stage. Alleen de BSc-stagiaires  (minor stage) worden begeleid door de facultaire stagedocent 
van de TU Delft. Indien het wenselijk is om contact op te nemen met de stagedocent en/of de  stagecoördinator dan 
stellen wij het op prijs als u de student daarover informeert.

Stage en afstuderen zijn heel verschillend binnen onze opleiding omdat ze verschillende doelen hebben, wij kennen 
dus geen afstudeer stage. Tijdens een stage komt de student bij het bedrijf en doet verschillende soorten 
werkzaamheden voor het bedrijf in overeenstemming met hun leerdoelen. In een afstudeerproject werkt de student 
zelfstandig aan een project en mag hij/zij zelf beslissingen nemen over de aanpak en het vervolg van het project.

Leerdoelen 
Voor de opleiding zijn er twee belangrijke doelen van de minorstage: 
1. het kennismaken met de dagelijkse praktijk van het industrieel ontwerpen;
2. het helpen bij het oriënteren op wat de student na de bachelor wilt gaan doen.
Naast deze doelen wordt de student gevraagd zelf ook een aantal (persoonlijke) doelen te formuleren en voor te
leggen ter goedkeuring door de stagecoordinator.

Na voltooiing van de stage heeft de masterstudent:
• gezien hoe productontwikkeling of gerelateerd onderzoek plaatsvindt in een bedrijf of ontwerpstudio;
• inzicht gekregen in toekomstige carrièremogelijkheden en persoonlijke voorkeuren;
. inzicht verkregen in de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om een succesvolle MSc te zijn.

Na stage in het buitenland:
• culturele kennis opgedaan;
• taalvaardigheid verbeterd.

De faculteit wil benadrukken dat stages studieprojecten zijn. Dit betekent dat studenten worden gezien als 
professionele juniorontwerpers, maar zonder garantie dat de verwachte resultaten zullen worden behaald. 
De reflecties op de leerdoelen en inzichten zijn relevant voor de studie.

Europese studiepunten en looptijd
Een stage kan gedaan worden: In het IO BSc-programma als minor voor 30 Europese credits in het derde studiejaar 
en in het IO MSc programma als keuzevak voor 15 EC in het tweede studiejaar.

Elke student moet zelf een stageplaats zoeken op basis van hun leerdoelen in relatie tot de IO-opleiding.
De duur van beide stagemogelijkheden zijn: 
BSc minor stage: 18 week fulltime en start meestal in september of februari
MSc master stage: 10 weeks fulltime (kan evt. worden verlengd met aansluitende vakantieperiode om studieuitloop te 
voorkomen) en start zodra de student er tijd voor heeft, maar gebruikelijk per september of februari.

Stage aanbod
We publiceren stagemogelijkheden, na goedkeuring door het stagebureau, op de stage aanbod website en fysiek 
op het informatiebord in de faculteit. Alle studenten Industrieel Ontwerpen hebben toegang tot deze website en 
publicatiebord zodat zij bij interesse contact met u, of een vertegenwoordiger van uw bedrijf kunnen opnemen. De 
volgende link leidt naar de website voor het stage aanbod:
https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/io/onderwijs/stage/stage-aanbod/ 
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Privacygegevens 
TU Delft faculteit IO zal uw stagevacature digitaal publiceren op https://www.tudelft.nl/en/student/faculties/ide/
education/internship/internship-opportunities/ en, alleen op uw verzoek, 3 maanden fysiek bij de faculteit 
Het is uw beslissing om al dan niet namen of contactgegevens van mensen zoals de stagebegeleider op te nemen.

De contactgegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem (Osiris Zaken) voor educatieve doeleinden 
waartoe alleen de medewerkers van het stagebureau toegang hebben. Op verzoek van studenten verstrekken we 
bedrijfsnamen als startpunt in hun zoektocht naar een stage. Namen en contactgegevens van stagebegeleiders bij 
het bedrijf worden niet verstrekt. Maak eventuele bezwaren kenbaar aan de stagecoördinator: 
internshipoffice-io@ tudelft.nl. De TU Delft rekent  erop dat u als stageverlener zorgvuldig om gaat met de 
privacygevoelige gegevens van studenten en TU Delft medewerkers door te handelen volgens de geldende wet, 
waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Voorwaarden voor stagebedrijven
• Gebaseerd op de ervaringen en leerdoelen van eerdere stagiaires, stellen wij de volgende eisen aan deelname

van stagebedrijven:
• De stage vindt plaats bij het bedrijf (in principe geen startup) met meer dan vijf medewerkers onder begeleiding

van een stagebegeleider met, bij voorkeur een achtergrond op het vakgebied van Industrieel Ontwerpen die
de student kan coachen. Wij vinden het belangrijk dat studenten met meerdere mensen kunnen werken en de
dagelijkse professionele praktijk in een ontwerpbureau of ander IO-gerelateerd bedrijf kunnen ervaren. Alleen
masterstudenten kunnen stage lopen bij een start-up bedrijf vanuit Yes! Delft.

• We raden kleine stagebedrijven (zonder afdelingen) en Yes! Delft start-up bedrijven aan om niet meer dan één
student van de IO-afdeling tegelijk op te nemen, omdat we een persoonlijke ontwikkeling willen stimuleren; een
stage voor een studententeam wordt niet als stage goedgekeurd.

• De stagiair krijgt een eigen werkplek met relevante apparatuur en software. Het is studenten niet toegestaan hun
eigen apparatuur of software van de universiteit te gebruiken in het kader van de opleiding in een commerciële
omgeving.

• Het werk bestaat uit studie relevante taken op wetenschappelijk onderwijsniveau.
• De stagiair heeft geen resultaatsverplichting jegens het bedrijf omdat de stage bedoeld is om praktijkervaring op te

doen op basis van de gestelde leerdoelen.
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Stage overeenkomst en bepalingen
IO Model stage overeenkomst
Wij raden studenten aan om een stageovereenkomst af te sluiten inclusief de onderwerpen IP-eigendom en vertrou-
welijkheid. IO-studenten kunnen gebruik maken van het model stageovereenkomst dat door de faculteit ter beschik-
king is gesteld, zie: https://www.tudelft.nl/en/student/faculties/ide/education/internship/internship-contract/
Dit model kan naar wens worden aangepast of u kunt gebruik maken van een eigen stageovereenkomst rekening 
houdend met onderstaande punten als toelichting op het IO model stageovereenkomst. 
Mocht u vragen hebben over de stageovereenkomst die de student niet direct kan beantwoorden, dan kan de student 
terecht voor uitleg of advies bij de contractmedewerker van de faculteit.

Voor alle duidelijkheid: aan de TU Delft, faculteit IO wordt een MSc-afstudeerder niet als stagestudent beschouwd. 
Voor MSc-afstudeerders is een specifieke MSc-afstudeerovereenkomst (model) beschikbaar.

Niet EU / EER studenten 
Voor niet-EU / EER (Europese Economische Ruimte) studenten is een standaard stageovereenkomst (opgesteld door 
Nuffic in overleg met de Nederlandse overheid nodig, dit in overeenstemming met de regels van de Immigratie en 
Naturalisatie Dienst (IND) en de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het stagebedrijf kan voor deze 
stagiaires geen werkvergunning (‘TWV’ genaamd) aanvragen. Alleen als de stage relevant is voor de opleiding kan de 
stagecoördinator ook de Nuffic stageovereenkomst ondertekenen (met aanvullend IO document) wanneer de stage is 
goedgekeurd. Dit betekent dat de stage relevant is voor de studie en er studiepunten kunnen worden behaald.
Als de stageaanvraag niet wordt goedgekeurd, is deze niet relevant voor de studie. In dit geval kan het bedrijf
de niet EU / EER student alleen een (bij) baan aanbieden in plaats van een stage en dan moet een werkvergunning 
worden aangevraagd (TWV); anders riskeert het bedrijf een boete bij controle door de Arbeidsinspectie.
U vindt het stappenplan “Hoe kan ik een internationale student-stagiair inhuren? “ Op de volgende website van de 
Nuffic: https://www.studyinholland.nl/dutch-education/doing-an-internship

Meer informatie over wanneer u een Nuffic overeenkomst wilt gebruiken kunt u onder de toelichting op IO model 
stageovereenkomst vinden. De faculteit IO van de TU Delft, zal Nuffic overeenkomst alleen mede ondertekenen 
met de bijlage ‘Aanvulling van IO op de Nuffic overeenkomst’. De punten komen overeen met het IO Model 
Stageovereenkomst.     

Toelichting op IO Model Stageovereenkomst 
Het IO Model Stageovereenkomst heeft, zoals hierboven vermeld, een bijlage waarin de punten als volgt worden 
toegelicht. De stageovereenkomst is een overeenkomst tussen de stagiair en het stagebedrijf. De TU Delft is hierin 
geen contractpartij en zal de stageovereenkomst dan ook niet mede ondertekenen. Uitzondering hierop is een Nuffic 
agreement voor niet-EU / EER-studenten die die een stage doen bij een bedrijf in Nederland. Genoemde Nuffic-over-
eenkomst en informatie daarover is te vinden op:
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving-voor-internati-onale-studenten/. In dit geval ondertekent ook 
TU Delft mits het bedrijf akkoord is met de aanvullende Nuffic overeen-komst van de faculteit IO, (als bedoeld in art. 
10 van de Nuffic-overeenkomst). 
Deze aanvullende overeenkomst wordt, op verzoek van de stagiair, door de stagecoördinator verstrekt. De TU Delft 
ontvangt regelmatig het verzoek een stageovereenkomst mede te ondertekenen, omdat dit nodig zou zijn voor het 
verkrijgen van subsidie voor het stagebedrijf. Op dit moment is er echter geen subsidie bekend voor stages op acade-
misch BSc of MSc niveau. Dit verzoek wordt dan ook niet ingewilligd. Check de RVO website voor actuele subsidiere-
gelingen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

IP and  Resultaten
De achtergrond IP van het stagebedrijf hoort eigendom te blijven van het stagebedrijf. IP op resultaten die de stagiair 
tijdens de stage genereert, kan door middel van de stageovereenkomst worden overgedragen aan het stagebedrijf, 
met uitzondering van het auteurschap op het stageverslag. Volgens Nederlands recht (artikel 12 van de 
Rijksoctrooiwet) en bijbehorende jurisprudentie is stagebedrijf bij een octrooiaanvraag op het werk van de student 
verplicht de naam van de stagiair als (mede)uitvinder in de octrooiaanvraag te vermelden en stagiair financieel te 
compenseren (bonus) voor verlies van octrooirechten.
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Vertrouwlijkheid
Het beleid van de TU Delft staat boeteclausules voor studenten niet toe. TU Delft adviseert alleen vertrouwelijke 
achtergrondinformatie met de stagiar te delen die nodig is voor de stage. In tegenstelling tot een IO-afstudeerder is 
een IO-stagiair niet verplicht vertrouwelijke achtergrondinformatie te delen met betrokken TU medewerkers of het 
verslag te publiceren. De stagiair maakt echter slechts één verslag voor zowel het bedrijf als voor de beoordeling van 
het werk door TU Delft. Het stageverslag wordt voornamelijk beoordeeld op reflectie en inzichten van stagiair en wordt 
geachiveerd gedurende de op dat moment geldende wettelijke bewaartermijn. TU Delft adviseert het stagebedrijf het 
stageverslag te controleren op confidentiële informatie. Een manier om een compleet stageverslag te krijgen zonder 
confidentiële informatie te delen met TU Delft is stagiair te vragen confidentiële achtergrondinformatie op te nemen in 
een bijlage waarnaar in het stageverslag verwezen wordt. De confidentiële bijlage wordt alleen met het stagebedrijf 
gedeeld. Het verslag moet wel leesbaar blijven en het werk moet voor TU Delft te beoordelen zijn. 

Mocht er wel vertrouwelijke informatie in het verslag staan, weet dan dat medewerkers van de TU Delft op grond van 
de CAO Nederlandse Universiteiten (art. 1.16) verplicht zijn alle als vertrouwelijk aangemerkte informatie geheim te 
houden. http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf
Een extra geheimhoudingsverklaring voor TU medewerkers wordt dan ook niet geaccepteerd.

Publicatie
In tegenstelling tot een IO-afstudeerder is een IO stagiair niet verplicht zijn stageverslag door TU Delft te laten publice-
ren. Voor studenten is het wel belangrijk het werk in hun portfolio op te kunnen nemen. Spreek met de stagiar af wat 
deze mag publiceren. 

Kosten
Het betalen van een stagevergoeding is niet verplicht, maar gebruikelijk voor de meeste stageverleners op 
academisch niveau. Op de volgende website staat een voorbeeld van een gemiddelde stagevergoedingen:
https://www.nationalevacaturebank.nl/carriere/Salaris/Hoeveel-stagevergoeding-kan-jij-krijgen.

Stage overeenkomst en bepalingen

9
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Aansprakelijkheid 
Het gebruik van de stageresultaten is voor risico van het stagebedrijf. De stagiair/TU Delft staat op geen enkele wijze 
in voor de juistheid, volledigheid en/of authenticiteit van de stageresultaten.
Schade opgelopen door de stagiair: naar Nederlands recht (artikel 7: 658 BW) en de daarbij behorende jurisprudentie 
is het stagebedrijf aansprakelijk voor alle schade die de stagiair lijdt bij het uitvoeren van werkzaamheden voor de 
stage. Uitzonderingen: als het stagebedrijf kan aantonen dat deze aan de verplichting heeft voldaan om maatregelen 
te nemen en instructies te geven voor de uitvoering van de werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn om te voorko-
men dat de stagiair bij de uitoefening van zijn functie schade lijdt, of indien de geleden schade voor een groot deel het 
gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair. In deze gevallen kan het stagebedrijf niet aansprakelijk 
worden gesteld.

Schade veroorzaakt door de stagiair: naar Nederlands recht (artikel 6: 170 BW) en de daarbij behorende jurispruden-
tie is het stagebedrijf aansprakelijk voor alle door de stagiair veroorzaakte schade. 
Uitzondering: Indien schade voor een groot deel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair, kan 
de stagiair aansprakelijk worden gesteld.

De TU Delft accepteert geen overdracht van aansprakelijkheid aan de stagiair of TU Delft. Het stagebedrijf wordt daar-
om aangeraden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met voldoende dekking. Stagiair wordt geadviseerd 
een aansprakelijkheids- en ziektekostenverzekering af te sluiten.

Diversen 
Het stagebedrijf stelt stagiair een werkplek ter beschikking inclusief hardware en software. Vanwege universitaire 
gebruikersovereenkomsten is het stagiairs niet toegestaan om hun eigen apparatuur en/of software die door of via 
de universiteit is verstrekt, voor commerciële doeleinden te gebruiken. Een concurrentiebeding in een stageovereen-
komst is niet toegestaan aangezien een stagiair geen werknemer is. Op de stageovereenkomst moet Nederlands 
recht van toepassing zijn. Geschillen die partijen niet kunnen oplossen kunnen dan worden voorgelegd aan de be-
voegde rechter te Den Haag.

Verantwoordelijkheden en verwachtingen
Stage coordinator
De stagecoördinator van de TU Delft is het aanspreekpunt voor zowel studenten als bedrijven en instellingen die 
stageplaatsen aanbieden. Zij informeert de student over het doen van een stage en is het aanspreekpunt voor het 
stagebedrijf in geval van bijzonderheden. Alleen in uitzonderlijke situaties zal de stagecoördinator contact opnemen 
met het stagebedrijf.

Studenten 
Voor studenten is dit vaak de eerste aanraking met het bedrijfsleven. Om de assertiviteit van de student te stimuleren, 
wordt van hem /haar verwacht  zelfstandig een stageplaats te organiseren. De student is verantwoordelijk voor het 
behalen van de leerdoelen zoals overeengekomen met de stagecoördinator om studiepunten (Eurpean Credits) 
als onderdeel van het IO-studieprogramma te kunnen behalen.  De TU Delft gaat ervan uit dat de student zich 
professioneel gedraagt en verantwoordelijkheid neemt om de stage goed te kunnen uitvoeren.

Stagebegeleider (Bedrijf)
De bedrijfsbegeleider wordt gevraagd om hulp te bieden bij de dagelijkse gang van zaken.De stagiair kan met vragen 
bij hem/haar terecht en is dus eigenlijk het aanspreekpunt voor zowel organisatie- als opdrachtgerelateerde vragen. 
De bedrijfsbegeleider zorgt er ook voor dat de stagiair kennis maakt met de organisatie. Tenslotte beoordeelt de 
stagebegeleider de stage aan het einde van de stage door het invullen van het bedrijfsevaluatieformulier (door stagiair 
aan te leveren) en te ondertekenen. Dit document dient de student verplicht in te leveren bij de stagecoordinator. 
Deze beoordeling wordt ter kennis aangenomen en is bedoeld als input voor het afsluitend evaluatiegesprek tussen 
student en stagedocent/stagecoordinator. 

Stage docent (Faculteit IO)
Alleen voor de minorstage zal een stagedocent vanuit de faculteit beschikbaar zijn, die op afstand het leerproces van 
de stagiair volgt en het stageverslag inhoudelijk beoordeelt. Over het algemeen neemt de stagedocent geen contact 
op met het stagebedrijf.

Stage overeenkomst en bepalingen
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Stage documenten en beoordeling
Verplichte documenten
De student moet de volgende documenten inleveren bij de stagedocent (alleen bij minorstage) en stagecoördinator:
• een voortgangsformulier na 5 weken stage;
• een stageverslag (gebaseerd op reflecties van de leerdoelen). Dit verslag wordt opgeslagen in het digitale en

fysieke archief waar alleen de stagecoördinator toegang heeft;
• evaluatieformulier ingevuld en ondertekend door de bedrijfsbegeleider.

De student is verplicht om het evaluatieformulier door het bedrijf in te laten vullen en te ondertekenen, dit is bewijs 
voor de stagecoördinator dat de stage daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De faculteit gebruikt de gegevens uitsluitend voor interne educatieve doeleinden. De stage wordt altijd geëvalueerd 
tussen de stagecoördinator en de student op basis van de ervaringen en inzichten uit het stageverslag.

Beoordeling 
Bij de minorstage beoordeelt de facultaire stagedocent ook het stageverslag en geeft feedback aan de 
student en stagecoördinator. Het advies en de beoordeling van de bedrijfsbegeleider zoals beschreven in het 
bedrijfsevaluatieformulier, wordt  tijdens de eindevaluatie besproken tussen stagiair en stagecoördinator maar maakt 
geen deel uit van de eindbeoordeling. Na afloop van de evaluatiebijeenkomst zal de stagecoördinator het resultaat 
(O/V) invoeren in het onderwijssysteem.
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