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IN HET DERDE STUDIEJAAR VAN DE OPLEIDING HBO-ICT GAAT DE STUDENT OP STAGE OM ERVARING OP TE DOEN IN DE 
BEROEPSPRAKTIJK. DE BEDOELING VAN EEN STAGE IS OM OPGEDANE KENNIS EN VAARDIGHEDEN UIT HET EERSTE EN 
TWEEDE JAAR VAN DE OPLEIDING TOE TE PASSEN. EEN GESCHIKTE STAGEPLAATS IS DAARVOOR BELANGRIJK.

IN DEZE FACTSHEET STAAN EEN AANTAL RICHTLIJNEN BESCHREVEN WAARAAN EEN STAGEPLAATS MOET VOLDOEN OM TE 
PASSEN BIJ DE OPLEIDING EN WAT U KAN VERWACHTEN VAN DE OPLEIDING TIJDENS DE STAGEPERIODE.

Stageplek aanbieden
Is er een stageplaats of – vacature binnen uw bedrijf dan kunt 
u deze melden bij de stagecoördinatoren van de opleiding. Wij 
ontvangen graag direct meer informatie over uw bedrijf, de 
begeleiding, de afdeling en de werkzaamheden zodat wij de 
geschiktheid van de stageplaats kunnen inschatten.

De stageperiode
Studenten lopen vijf kalendermaanden stage en hebben tijdens 
de stageperiode verschillende leerdoelen om aan te werken. 
Daarom zijn er een aantal kwalitatieve richtlijnen gesteld aan een 
stageplaats en –bedrijf.
• Het bedrijf heeft minimaal 10 tot 20 werknemers afhankelijk 

van het betreffende uitstroomprofiel.
• De werkzaamheden sluiten aan bij de opleiding van de 

student.
• De student heeft de mogelijkheid om samen met collega’s 

met een afgeronde bachelor of master op het gebied van ICT
aan opdrachten of projecten te werken.

• Er is wekelijks een begeleidingsmoment.
• Per bedrijfsbegeleiding en/of afdeling kan één stageplek 

aangeboden worden. 

Begeleiding van de stage
Naast de vakinhoudelijke begeleiding vanuit uw bedrijf heeft de 
stagiaire ook een stagebegeleider vanuit Saxion. Deze begeleider 
monitort vooral het proces, de voortgang en het welzijn van de 
stagiair(e). Hij/zij zal een aantal weken na het begin van de stage 
een bedrijfsbezoek afleggen om kennis te maken met het bedrijf 
en om de stageopdrachten door te nemen. In dit gesprek zal het 
plan van aanpak van de student en de verwachtingen van de 
opleiding worden toegelicht. Tegen het eind van de stageperiode 
wordt nog een bezoek gepland waarin de student een presentatie 
geeft over zijn stage en waarin teruggekeken wordt op de 
stageperiode.  Bij stagnering of conflicten is het raadzaam om zo 
snel mogelijk de stagebegeleider in te lichten. 

Een match
De stagevacature wordt via onze interne 
communicatiekanalen bekend gemaakt aan de 
studenten. Een student solliciteert rechtsteeks bij het 
bedrijf; de opleiding bemiddelt hierin niet.
Bij een goede match kunt u afspraken maken met 
de student over een stagevergoeding. Voorafgaand 
aan de stage ondertekent het bedrijf, de student 
en de opleiding een stageovereenkomst waarin 
de rechtsbetrekking tussen de partijen wordt 
vastgelegd.  Saxion heeft een sjabloon voor het 
stagecontract.
De student blijft tijdens de stage op Saxion 
ingeschreven.
• De student krijgt de gelegenheid om aan zijn 

vooraf opgestelde leerdoelen te werken.
• De student krijgt de gelegenheid om niet behaalde 

toetsen in te halen tijdens de herkansingsperiode.
• De student krijgt de gelegenheid om op de 

stageterugkomdag op Saxion aanwezig te zijn.

Afsluiting en beoordeling
De bedrijfsbegeleider vult het beoordelingsformulier in 
en licht zijn oordeel toe in het beoordelingsformulier. 
Dit formulier dient als uitgangspunt bij het gesprek 
aan het eind van de stage. De stagebegeleider bepaalt 
uiteindelijk het eindcijfer van de stage.

INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN




