Faculteit Geesteswetenschappen

FEEDBACK

& BEOORDELINGSFORMULIER FUNCTIONEREN OP DE STAGEPLEK

BASISGEGEVENS STUDENT

Naam stagiair(e)
Studentnummer
Opleiding en specialisatie
BASISGEGEVENS STAGE

Naam organisatie

Adres

Startdatum stage

Einddatum

Niveau en type stage (aankruisen wat van toepassing is)
☐ BA niveau 2
☐ Master
☐ BA niveau 3
Aantal ECTS

☐ 7,5 ECTS

☐ 15 ECTS

BEGELEIDING OP DE STAGEPLEK

Naam praktijkbegeleider
Email
Telefoonnummer
DOCENT

Naam
Opleiding
Email
Telefoonnummer
EINDGESPREK

Datum
Plaats
☐ telefonisch overleg
☐ bespreking tijdens bezoek op de stageplek
SAMENVATTEND OORDEEL

☐ onvoldoende

☐ voldoende

ONDERTEKENING STAGEBEGELEIDER
Datum

☐ goed
Handtekening

NB: Minimaal twee weken voor de einddatum van de stage dient dit formulier (digitaal) naar de
praktijkbegeleider te worden gestuurd met het verzoek het in te vullen en te retourneren aan de
docent. De docent zal vervolgens contact opnemen met de praktijkbegeleider om op basis van het
ingevulde formulier het functioneren van de stagiair te bespreken. Na dit (telefonisch) overleg en het
vaststellen van de definitieve beoordeling wordt het formulier tevens ter kennisgeving aan de student
gestuurd (email).

Toelichting: De beoordeling van de stage is de verantwoordelijkheid van de stagedocent van de
Universiteit Utrecht. De docent zal hierbij vanzelfsprekend rekening houden met de feedback en
beoordeling van de stagegever. Dit formulier is een leidraad voor het beoordelingsgesprek tussen de
begeleider op de stageplek (praktijkbegeleider) en de stagedocent en heeft betrekking op het
functioneren van de student tijdens de stage. U wordt vriendelijk verzocht het zo gedetailleerd
mogelijk in te vullen zodat er een goed inzicht gegeven wordt van het functioneren van de stagiair.

WERKHOUDING

□

onvoldoende

□

voldoende

□

goed

a. inzet & motivatie
betrokkenheid; enthousiasme; inzet; actieve deelname; grijpen van leermomenten; creativiteit,
doorzettingsvermogen
feedback:

b. zelfstandigheid
planning; gestructureerd en zelfstandig werken; deadlines naleven; afspraken nakomen; initiatief
tonen; keuzes kunnen verantwoorden
feedback:

c. samenwerking
integratie in het team; luisteren; actieve deelname; openstaan voor
kritiek/feedback; geven van feedback; flexibiliteit
feedback:

d. zorgvuldigheid.
volledigheid; duidelijke aantekeningen en verslaggeving; professionele afwerking van de geleverde
producten; verantwoord omgaan met informatie
feedback:

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

□

onvoldoende

□

voldoende

□

goed

a. vakinhoudelijke expertise
kennisniveau, inzet van opgedane vakkennis in de praktijk, inzicht in de structuur en organisatie
van het toekomstige werkveld
feedback:

2

b. probleemoplossend vermogen
probleem benoemen, vertalen naar concrete vragen en interventievoorstellen om te komen tot een
oplossing
feedback:

c. reflectie & zelfsturing
kritisch t.o.v. eigen functioneren; inzicht in tekortkomingen; aanpassingsvermogen;
omschakelingsvermogen
feedback:

d. uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk en mondeling)
correct Nederlands, kennis van vaktermen, communicatiestijl
feedback:

PRAKTISCHE UITVOERING VAN DE TAKEN

□

onvoldoende

□

voldoende

□

goed

a. kwaliteit
feedback:

b. tempo
feedback:

AANVULLENDE OPMERKINGEN

SAMENVATTEND OORDEEL

□

onvoldoende

Toelichting/motivatie:
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□

voldoende

□

goed

