Stappenplan Stage als Keuzecursus (7,5 ECTS of 15 ECTS) voor studenten

Stage als Keuzecursus maakt onderdeel uit van de B&O Academie bachelor, het gaat
daarmee om een honourscursus. Bij de stage gaat het om het professioneel handelen op
academisch niveau, waarbij je een substantieel deel van je tijd besteedt aan het
zelfstandig werken aan een -mede door jezelf opgezet- onderzoek of -mede door jezelf
ontworpen- project. Naast een verdieping van de studie in de professionele praktijk is de
stage als keuzecursus ook geschikt als arbeidsmarktoriëntatie. Zie voor meer informatie
de stagebrochure.
Zoeken naar een stage:
 Begin ongeveer 3 maanden van te voren met zoeken/oriënteren.
 Laat de stagecoördinator (Maike Asbreuk) weten dat je een stage zoekt en maak eventueel
een afspraak voor extra informatie of tips via stage.usbo@uu.nl.
 Zoek een stageorganisatie via http://svperikles.nl/stagebank, de stagecoördinator of je
eigen netwerk.

Als je een stageorganisatie hebt gevonden:
 Verstrek de brochure Stage informatie voor organisaties aan de stageorganisatie.
 Stuur 1 maand voor de start van je stage een plan van aanpak naar de stagecoördinator,
Maike Asbreuk: stage.usbo@uu.nl.
 Na goedkeuring krijg je een docent-begeleider toegewezen door de stagecoördinator.
 Laat de USBO stageovereenkomst (uit de stagebrochure) tekenen door de docentbegeleider, begeleider stageorganisatie en lever deze in het postvak van Maike Asbreuk in
bij de front-office voorafgaand aan je stage.

Tijdens je stage:
 Werken aan je projecttaak of onderzoek met begeleiding (op USBO,
telefonisch/mail/Skype) door de docent-begeleider. De docent heeft 10 uur voor je
begeleiding in totaal en kan dus meestal niet langskomen op je stage.

Na je stage:
 Stageverslag (70% van je eindcijfer) uploaden in Ephorus. Loop je stage in studiejaar
2018-2019, dan is de inlevercode ‘2018-stage’.
 Reflectieverslag mailen naar je docent-begeleider (uploaden in Ephorus hoeft niet).
 Vul de digitale evaluatie in die je door de stagecoördinator krijgt toegestuurd.
 Informeer de stagecoördinator als de stageorganisatie open staat voor een nieuwe stagiair.
 Tip: zet je stage op je CV/LinkedIn profiel, en wellicht kun je een aanbeveling vragen van
je stagebegeleider.

