
1  

Stageverslag  

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.  

Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:  

-  

-  

-  

-  

-  

Mogelijk ben je dingen tegengekomen die je lastig vond of waarvan je niet wist hoe je moest 

handelen. Dat willen we graag weten. Schrijf ze hieronder op:   

 

Jij kunt ons tips geven voor de volgende jaren. Waar moeten mentoren en de stagecoördinatoren 

meer rekening mee houden? Welke dingen moeten nog beter geregeld worden?   

 
Fotocollage  

We sluiten het stageverslag af met een kleine fotocollage. Op de eerste gekleurde lege 

bladzijden kun je op een creatieve manier een fotocollage plakken. Tijdens je stage heb je 

foto’s genomen van de plaats waar je je stage gedaan hebt en/of van jezelf terwijl je druk 

bezig bent. We zijn benieuwd naar je creatieve verwerking van je stage.  
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Spelregels:  

-Verwerk foto’s, teksten, plaatjes en dergelijke in de collage. 

-De collage telt als een serieus onderdeel van het stageverslag. 

-Zorg dat je collage er uit springt. De drie mooiste collages van dit jaar zijn goed voor een 

leuke prijs!  
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Urenlijst van  ___________________________________________  Klas  ________________  

 

Datum  
Aantal 

gewerkte 

uren  

Naam instelling  

&  

naam/tel. begeleider  

Handtekening 

begeleider  

Handtekening 

mentor  

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

11.  
    

12.  
    

Totaal  
    

Inleveren: UITERLIJK  maandag 8 JUNI 2020!! 
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Logboek maatschappelijke stage (onderstaand formulier printen en in laten vullen 

door de praktijkbegeleider en daarna inscannen en uploaden in je portfolio)  

Naam  leerling:……….………………………………………………  

Datum:…..…………………………………………………………….  

Naam begeleider:…….………………………………………………  

Beoordeling  

2   = onvoldoende  

4   = matig  

6   = voldoende  

8   = ruim voldoende  

10 = goed   

Professionele vaardigheden:  

1. De leerling voert de werkzaamheden goed en netjes 

(zorgvuldig) uit 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

Sociaal communicatieve vaardigheden:  

2. De leerling gedraagt zich correct ten opzichte van anderen 

3. De leerling kan goed communiceren 

4. De leerling luistert als er iets wordt uitgelegd 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

Grondhouding  

5. De leerling ziet er verzorgd uit 

6. De leerling toont interesse 

7. De leerling houdt zich aan de gemaakt afspraken 

8. De leerling kan beleefdheidsvormen hanteren 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

2 – 4 - 6 – 8 – 10 -  

n.v.t. 

Opmerkingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan aandachtspunten, leerpunten)  

 

 

 

 

Handtekening begeleider:  
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Formulier STAGE ADRES   

De organisatie/contactpersoon ……………………………………………………………………  

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………………… en 

de leerling…………………………………………………………………………………………  

spreken het volgende af:  

De leerling hoopt voor de organisatie op de volgende data:..………......….……………………,  

……………………………………………………………………………………………………………  

eenmalig kosteloos bepaalde activiteiten te verrichten t.b.v. Maatschappelijk Stage. De leerling 

heeft ………......…. uur te besteden op deze data.  

Het zullen de volgende activiteiten zijn:  

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………… 

Naam organisatie/contactpersoon:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Datum + handtekening:  

……………………………………………………………………………………………………………  

__________________________________________________________________________ 

Naam leerling:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Datum + handtekening:  

……………………………………………………………………………………………………………  
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Overeenkomst maatschappelijke stage  

De organisatie/contactpersoon …………………………………………………………………… en 

de leerling……………………………………………………………………………………….  

spreken het volgende af:  

Artikel 1  

De leerling zal voor de organisatie op de volgende data:..………......….……………………,  

…………………………………………………………………………………………………………  

eenmalig bepaalde activiteiten verrichten. De leerling heeft ………......…. uur te besteden op deze 

data.  

Het zullen de volgende activiteiten zijn:  

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………… 

Artikel 2  

De leerling zal in geval van ziekte of andere wettige verhinderingen tijdig de instelling en de school 

op de hoogte brengen. Als het mogelijk is minimaal 1 dag van te voren. Als je ‘s morgen stage 

moet lopen voor 08.00 uur en als je ‘s middags stage moet lopen voor 10.00 uur.   

Artikel 3  

De contactpersoon van de leerling  

is…………………………………………………………………….werkzaam  

als…………………………………………………………………….bij de organisatie. Deze is  

verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerling en het invullen van de evaluatie. In overleg 

wordt de inhoud en frequentie van de begeleiding bepaald met de leerling en school.  
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Artikel 4  

De leerling neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen.  

Het Van Lodenstein College heeft de verantwoordelijkheid voor:  

• de voorbereiding aan de leerling van de maatschappelijke stage; 

• de introductie aan de leerling van verschillende stageplekken; 

• de uitleg aan de leerling van de stageopdrachten;  het contact met de instelling; 

Artikel 5  

De stagiaire is door de school verzekerd tegen financiële risico van wettelijke  aansprakelijkheid  
voor schade aan het stagebedrijf of aan derden. De polisvoorwaarden worden u op verzoek 
verstrekt.  

Artikel 6  

De leerling gaat akkoord met de geheimhoudingsplicht met betrekking tot privacygevoelige 

informatie die hem/haar ter ore komt tijdens het uitvoeren van de activiteiten.  

De instelling heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de vertrouwelijke gegevens van de 

leerling.  

Naam organisatie/contactpersoon:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Handtekening:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Naam leerling:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Handtekening:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Naam school:  

Van Lodenstein College locatie Amersfoort  

Handtekening en naam mentor:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Datum:……………………………………  


