Stage informatie voor organisaties
Fijn dat uw organisatie een stage aanbiedt aan een student Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de
Universiteit Utrecht. We hopen dat het uw organisatie veel oplevert. In deze brochure vindt u meer
informatie wat u kunt verwachten van de opleiding, de vereisten aan de stage, de begeleiding en de
evaluatie achteraf.
De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap:
In de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap worden organisaties bestudeerd die zich
bezighouden met publieke vraagstukken. B&O is een interdisciplinaire wetenschap en gebruikt inzichten
uit verschillende vakgebieden, van recht tot economie en van politicologie tot antropologie. Voorbeelden
van organisaties die worden bestudeerd zijn: overheidsorganisaties (gemeentes, waterschappen,
provincies, ministeries, internationale instellingen zoals de EU) maar ook ziekenhuizen, scholen en profit
organisaties als verzekeraars, energiebedrijven en het openbaar vervoer. Deze houden zich bezig met
wat wij allemaal belangrijk vinden: veiligheid, zekerheid, vrijheid en de toegang tot voorzieningen als
onderwijs en de gezondheidszorg. Die organisaties worden beïnvloed door informatisering,
internationalisering, individualisering en toenemende diversiteit. Bij B&O onderzoekt men daarin het
spanningsveld tussen wens en werkelijkheid, tussen beleid en realiteit.
De vereisten aan de stage
Bij de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap kunnen studenten in hun tweede of derde jaar bij
een organisatie stage lopen. Deze stage heeft het karakter van een honoursprogramma. Bij de stage
gaat het om professioneel handelen op academisch niveau waarbij de student, naast het meedraaien in
de werkzaamheden van de organisatie, een substantieel deel van de tijd besteedt aan het zelfstandig
werken aan een, mede door de student zelf, opgezet onderzoek of ontworpen project. Dit kan in de
vorm van een projectstage (waarin de student een afgebakende projecttaak heeft) of een
onderzoeksstage, de inhoud bespreekt de stagiair vooraf met de organisatie. De voornaamste
doelstellingen van een stage zijn het zelfstandig in de praktijk brengen of ervaren van kennis- en
vaardigheden van de Bestuurs- en Organisatiewetenschappelijke praktijk aan de hand van vooraf
gestelde leerdoelen door de student, evenals het leveren van een product (project of onderzoek). De
stagiair kan kiezen voor een ‘Stage als Keuzecursus’, dat wil zeggen dat de stagiair voor 7,5 ECTS stage
loopt (min. 10 weken halftime of 200 uur in totaal) of voor 15 ECTS (min. 10 weken fulltime of 400 uur
in totaal). Een andere invulling qua tijd is in overleg ook mogelijk, mits de minimale uren behaald
worden.
De begeleiding
De dagelijkse stagebegeleiding ligt in handen van de organisatie waar de student stage loopt. Het is
prettig als de student kan rekenen op een vaste begeleider uit de stageorganisatie, en dat er op
regelmatige basis afspraken worden gemaakt om de voortgang te bespreken. In eerste instantie worden
studenten vooral beoordeeld vanuit de opleiding. Ook beoordeelt de opleiding, met input van de
stageorganisatie, de kwaliteit van de stage en het eindproduct. De docent-begeleider heeft 10 uur
toegewezen gekregen om een stagiair te begeleiden, het contact met de stageorganisatie zal derhalve
sporadisch zijn en meestal kan de docent niet langskomen op het stageadres.
Evaluatie
Graag vernemen we achteraf hoe het de stageorganisatie is bevallen om een stagiair Bestuurs- en
Organisatiewetenschap een stage te bieden. Hiervoor zult u van de stagecoördinator een verzoek
ontvangen om een digitale evaluatie in te vullen. Mocht u vaker een stagiair Bestuurs- en
Organisatiewetenschap kunnen gebruiken, kunt u dit in de evaluatie laten weten of contact opnemen
met de stagecoördinator.
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