STAGES

Stage Bedrijfskunde
Beroepsoriëntatie

Bachelor Bedrijfskunde

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

Tweedejaarsstudenten Bedrijfskunde doen werkervaring op binnen

• Een frisse blik van studenten op de stageorganisatie

een bestaande organisatie en werken zo direct aan hun kennis en

• Een relatief zelfstandige medewerker die een project of reguliere

vaardigheden binnen de beroepspraktijk. Naast kennis en vaardig-

activiteiten kan uitvoeren die binnen de organisatie voorkomen

heden is er ook specifiek aandacht voor de ontwikkeling van een
professionele beroepshouding.

Wat vragen we van een opdrachtgever?
• Direct leidinggeven/aansturen van de stagiair in de

Deze stage duurt 15 weken en loopt in de periode september t/m
december 2019, waarvan 1 vakantieweek. De studenten worden
geacht in totaal 70 dagen bij de stageorganisatie aanwezig te zijn.
Gedurende deze dagen werken studenten mee in de organisatie en
doen ze informatie op die zij verwerken in – voor de studie relevante
– opdrachten waarmee zij hun bedrijfskundige blik ontwikkelen.

werkzaamheden
• Begeleiding van de stagiair op minimaal hbo-niveau
(praktijkbegeleiding)
• Periodiek feedbackoverleg met student, geven van opbouwende
kritiek
• Ruimte voor de student om bij de opdrachtgever op locatie te
kunnen werken

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat doet Windesheim Flevoland?

CONTACT

Vanuit de opleiding worden de studenten door de docentbegeleider

De contactpersoon voor het Comakership is Maaike Andringa,

begeleid en worden de opdrachten beoordeeld. De docentbegeleider

m.andringa @windesheimflevoland.nl.

is tevens aanspreekpunt voor het stagebedrijf. De docentbegeleider
brengt minimaal 1 keer een stagebezoek aan de student en zijn/haar

MEER INFORMATIE

praktijkbegeleider.

Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim
Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.

Bij de start van de stage ontvangt het stagebedrijf nadere informatie
over en tips voor een succesvolle stageperiode.

Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het
Servicepunt Windesheim Flevoland via:

Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit

• servicepunt@windesheimflevoland.nl

wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.

• of door te bellen met 088 - 469 66 88

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5 | 1315 RC Almere
T 088 469 88 88 | windesheimflevoland.nl

