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Aanwijzingen voor de stagiair(e) 

Hieronder staan een aantal veiligheids- en gedragsregels waar je je aan moet 
houden tijdens de stage. Je bent bij het stage verlenende bedrijf te gast. 
Gedraag je daar dan ook naar. Wanneer jij je aan deze regels houdt, kun je 
een hoop leren. Heb je vragen, stel deze dan aan je stagebegeleider. 

- Neem in de week voorafgaand aan de stageperiode persoonlijk contact
op met het bedrijf. Maak een afspraak voor de eerste kennismaking.
Bespreek hierin o.a. de werktijden, werkkleding en of je nog andere
dingen moet meenemen tijdens de stage.

- Maak een afspraak wanneer je tijdens je stage met vragen over je
werkzaamheden bij je stagebegeleider kunt komen.

- Voer de gegeven opdrachten en aanwijzingen van je stagebegeleider uit.

- Werk overal en altijd volgens de veiligheidsvoorschriften.

- Als je iets niet weet, of ergens aan twijfelt, vraag het dan aan je
begeleider.

- Zorg dat je altijd op tijd bent.

- Volg de regels van het bedrijf op.

- Wanneer je ZIEK bent, moet je VOOR AANVANG van je werktijd HET
STAGEADRES EN JE BEGELEIDENDE DOCENT OP SCHOOL
WAARSCHUWEN. (het nummer van school staat op de buitenkant van dit
stageboek.)

- Laat de stagebegeleider de in het bedrijf uitgevoerde opdrachten
paraferen.

- Houd het overzicht van stage-opdrachten dagelijks bij en geef het de
laatste werkdag aan je stagebegeleider. Hij kan dan je werk beoordelen
en ondertekenen. Neem het de eerste schooldag na de stage weer mee
naar school.

- Als er in het bedrijf problemen ontstaan, neem dan altijd contact op met
je stagebegeleider of met je stagedocent. (het nummer van school staat
op de buitenkant van dit stageboek.)

- Bedenk dat je een gast in het bedrijf bent. Gedraag je daarom op een
manier zoals een goede gast dat behoort te doen.
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Checklist voor de stagiair(e) 

Wat moet je doen vóór je op stage gaat? 

Een week voor je op stage gaat: 

- Lees dit stageboek goed door.

- Vul op de voorkant je naam en je klas in.

- Kijk op het stage-rooster wanneer en waar je op stage moet. Vul dit in
op je eigen stage-planning die je verderop in het stageboek vindt.

- Vraag een gesprek aan bij het bedrijf waar je stage gaat lopen en voer
daar een ‘sollicitatiegesprek’.

- Vul de gegevens van het bedrijf in op het blad ‘Bedrijfsgegevens’.

- Maak afspraken over:
o Wie je begeleidt in het bedrijf.
o Wat je werktijden zijn.
o Of je (bedrijfs)kleding, veiligheidsschoenen of een veiligheidsbril

mee moet nemen.
o Of je zelf gereedschap mee moet nemen.

- Vul deze zaken ook in op het blad ‘Bedrijfsgegevens’.

- Lees je stageopdrachten zorgvuldig door.

Een paar dagen voor de stage: 

- Lees de aanwijzingen voor de stagiair nogmaals door.

- Onderteken de stageovereenkomst en laat dit ook door je ouders /
verzorgers doen.
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Wetten en regels 

Wat je zeker moet weten: 

Alle regels over jongeren en werk staan opgeschreven in wetten. Die wetten 
gelden ook voor jou als stagiair. 

Regels die voor jou belangrijk zijn staan in de volgende wetten: 

- De arbeidstijdenwet: Daarin staat hoe lang en wanneer je mag werken
en moet rusten en hoe lang je pauze moet nemen als je werkt.

- De arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) en het besluit dat
hierbij hoort: in deze wet staat waaraan een werkgever moet denken om
zijn personeel veilig en gezond te laten werken. In het besluit staat
uitgewerkt wat jongeren nu wel en niet mogen doen. Ook staat hierin
onder welke omstandigheden het voor jongeren verboden is te werken.

Let op: Deze wetten zijn er om je te beschermen tegen gevaarlijk werk of werk 
wat niet goed is voor je lichaam, zeker nu je nog aan het groeien bent. 

Ook op je stageplek moet je je vanaf 14 jaar altijd kunnen identificeren. Dus 
zorg dat je je identiteitsbewijs altijd bij je hebt; ze kunnen er naar vragen. 

Als je dertien of veertien bent dan mag je: 

lichte niet-industriële hulparbeid doen. Dat is een ingewikkelde omschrijving 
van klusjes die je mag doen. Er moet altijd iemand dichtbij zijn die op je let. Je 
mag niet met machines werken. 

Als je vijftien bent mag je: 

zelfstandig werken, maar alleen niet-industrieel werk dat geschikt is voor je. Je 
bent geen hulpje meer. Het moet echter licht werk zijn en dus blijft zwaar werk 
en werken met of in de buurt van (gevaarlijke) machines verboden. 
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Wat is zwaar werk? 

- Als je spullen moet tillen van meer dan 10 kg.
- Als je de hele dag voorwerpen moet tillen, ook al wegen ze minder dan

10 kg.
- Als je voorwerpen van meer dan 20 kg moet duwen of trekken.
- Als je langer dan 8 minuten in dezelfde werkhouding moet staan (bukken

of uitrekken).
- Als je lang op je knieën moet zitten.

Wat zijn gevaarlijke machines? 

Dit zijn machines waarbij je in je vingers of handen kunt snijden, of waarbij je 
ledematen geplet of bekneld kunnen worden. 
Je mag tot je 15e niet in de omgeving werken van zulke machines. Ook mag je 
niet in de buurt van vrachtwagens of heftrucks komen die in- en uitrijden. 

Als je 16 of 17 bent mag je: 

bijna alle werkzaamheden doen. Maar omdat veel werk toch gevaarlijk kan 
zijn, is het soms nodig dat er deskundig toezicht is. Een ouder iemand die alles 
van het werk weet, moet je kunnen helpen en kunnen ingrijpen wanneer dat 
nodig is. Is dat toezicht er niet, dan is gevaarlijk werk toch verboden. 

Wat is gevaarlijk werk? 

- Als je met gevaarlijke machines moet werken.
- Als je werkt op een plek waar er gevaar voor instorten is. (bijvoorbeeld

sloopwerk)
- Als je veel moet tillen en sjouwen.
- Als je kunt vallen.
- Als je met stoffen werkt die kunnen ontploffen.
- Als je werkt met sterke schoonmaakmiddelen.

Dit zijn slechts voorbeelden. Als je denkt dat je werk gevaarlijk kan zijn, let er 
dan op dat er een oudere collega in de buurt is. 
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Werk dat verboden is voor jongeren beneden de 18 jaar: 

- Werken met gevaarlijke stoffen die bij het inademen schadelijk zijn voor
je lichaam.

- Werken met stoffen die ontplofbaar zijn, of artikelen die ontplofbare
stoffen bevatten.

- Werken met stoffen die kankerverwekkend zijn of gevaarlijk zijn voor je
ogen en/of huid. Je herkent die stoffen aan het doodshoofd of het
andreaskruis op de verpakking.

- Werken te dicht in de buurt van veel lawaai en geluidsniveau van
90dB(A) of hoger.

- Werk waarbij je moet duiken onder water.
- Werken met apparaten die straling uitzenden.
- Werken aan stutten of stempels, als door onjuist handelen gevaar kan

ontstaan voor jezelf en voor anderen.
- Werken in die omstandigheden dat door een val gevaar bestaat voor

ernstig letsel of verdrinking.
- Werken bij het lossen van zeer zware bouwsegmenten, zoals heipalen,

bomen, buizen, betonnen platen en dergelijke.
- Werken aan en met elektrische, ongeïsoleerde installaties en machines

met een wissel spanning hoger dan 50Volt.
- Werken met apparaten die heel erg trillen, zoals een machine die asfalt

loswrikt.
- Werken met zeer gevaarlijke machines waarvoor je deskundigheid nodig

hebt, zoals hijskranen.
- Werken met gevaar op het gebied van hoogspanning.
- Werk met een door machines bepaald werktempo met

prestatiebeloningen.

Per dag maximaal 7 uur 8 uur 9 uur 
Per week maximaal 35 uur 40 uur 45 uur 
Per 4 weken maximaal 160 uur 
Tussen 2 werkdagen 

 
14 uur vrije tijd 12 uur vrije tijd 12 uur vrije tijd 

Niet werken tussen 19.00u en 08.00u 19.00u en 07.00u 22.00u en 06.00u 
 23.00u en 07.00u 

Pauze als je >4,5uur 
 

1/2 uur aaneen 1/2 uur aaneen 1/2 uur aaneen 
Op zondag werken nee ja, maar beperkt ja, maar beperkt 

14 jaar 15 jaar 16/17 jaar 
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Controlelijst voor het introductiegesprek 

Wat moet je meenemen? 

- Pen en papier.
- Je stageovereenkomst.

Regels voor de kennismaking: 

- Kom op tijd.
- Zeg duidelijk je naam en vertel van welke school je komt.
- Als je iets niet begrepen hebt, vraag het gewoon nog een keer.
- Ook als er gerookt wordt, vraag je eerst of jij dat, als je dat wilt, ook

mag doen.

Mogelijke vragen voor het introductiegesprek: 

- Hoe laat moet je beginnen?
- Wat zijn de werktijden?
- Waar moet je je melden op de eerste dag?
- Wordt je door een werknemer/monteur van huis opgehaald, zodat je

kunt meerijden?
- Wie wordt in het bedrijf je stagebegeleider of leermeester?
- Is er verplichte werkkleding?

(werkschoenen/veiligheidsbril/veiligheidshelm)
- Moet je gereedschap of andere dingen meenemen?
- Zijn er veiligheidsvoorschriften die je moet weten?
- Weten ze misschien al wat je gaat doen?
- Wie moet je bellen als er wat is, bijvoorbeeld als je ziek bent, problemen

hebt, of als je nog vragen hebt?
- Mag je foto's maken voor je verslag, of is dat verboden?

Vergeet vooral niet je stageovereenkomst te laten tekenen!! 
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Verzekering stagiaires 

De stagiaires zijn via de school verzekerd bij de besturenraad voor de 
“Secundaire particuliere aansprakelijkheid voor leerlingen”. 

Dit is een verzekering voor leerlingen voor schade aan derden toegebracht 
tijdens het verblijf in de school of op het schoolterrein, alsmede tijdens het 
deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten , uitgaande van de school, onder 
toezicht van de school, alsmede tijdens overblijven, en stagewerkzaamheden, 
toegebracht vanaf het moment dat zij voor het verrichten van de 
werkzaamheden aan het stage adres zijn gearriveerd tot op het moment dat zij 
na de beëindiging van hun dagtaak het adres verlaten. 
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OPDRACHTEN  

Iedere stagedag: 
1. Neem je stageboek iedere dag mee naar je stageadres. Je

stagebegeleider en jij moeten hier iedere dag in schrijven.

2. Plak in deze stagemap tekeningen, stickers, visitekaartjes,
foto’s, enz. die met jouw stageplek te maken hebben. Hiervoor
kun je de laatste bladzijden van je stageboek gebruiken.

3. Maak een kort verslag van wat je gedaan hebt op je stage.

In de eerste week: 
4. Maak een afspraak met je stagebegeleider voor het interview.

Na de eerste week: 
Zoek in de krant (Haarlems Weekblad, Haarlem op Zondag, De 
Haarlemmer enz.) of op internet vier verschillende personeels-
advertenties voor MVI bedrijven. Print of knip deze advertenties uit 
en plak ze op bladzijde 16 en 17 van je stageboek. Schrijf op 
bladzijde 18, op welke van deze 4 advertenties je zou willen 
solliciteren en waarom. 

Na de tweede week: 
Vul het zelfbeoordelingsformulier in dat je op de bladzijden 24, 25 
en 26 vindt.
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Interview met je stagebegeleider 

Je hebt in het bedrijf of instelling te maken met een man of vrouw die zegt wat 
je moet doen of die jou helpt. Dit is je stage begeleider. Je kunt deze man of 
vrouw allerlei vragen stellen, allemaal dingen die jij wilt weten over 
bijvoorbeeld het werk. 
Denk eens goed na over wat je wilt weten. Zet de vragen op een vel papier en 
laat ruimte over om de antwoorden in te vullen. 
Om je te helpen hebben we al een aantal vragen verzameld. Kies zelf de 
vragen uit die jij belangrijk vindt. 

Mogelijke vragen voor het interview: 

1. Hoe bent u in dit werk terecht gekomen?

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

2. Hoe lang werkt u hier al?

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

3. Heeft u een speciale opleiding gevolgd om dit werk te kunnen doen?

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

4. Wat houdt uw functie precies in? (hoe ziet een dag of week eruit?)

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

5. Kunt u zeggen of u een lichte of zware baan heeft?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  Kunt u twee positieve dingen zeggen over dit bedrijf? 

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

7.  Zijn er ook twee dingen die u veranderd zou willen zien in dit bedrijf? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.  Hoeveel uur is uw werkweek? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9.  Heeft u nog andere stagiaires? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
  
10. Waarom vindt u het belangrijk dat er in het bedrijf stagiaires zijn? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Wat verwacht u zonder meer van stagiaires? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Bedenk zelf nog een vraag. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OPDRACHT 1: 
Mijn stageprogramma ziet er als volgt uit: 
 
Week 1: 
Maandag 10 – 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 11 – 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 12 – 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 13 – 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 14 – 04 – 2017 
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Week 2: 
Maandag 17 - 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 18 - 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 19 - 04 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 20 - 04 - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 21 – 04 – 2017 
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Dag 1 
Maak een kort verslagje van de dag: 
 

• Wat heb je vandaag gedaan? 
• Wat ging goed?  
• Wat ging minder goed? 
• Wat is de mening van de stagebegeleider? 
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Dag 2 
Maak een kort verslagje van de dag: 
 

• Wat heb je vandaag gedaan? 
• Wat ging goed?  
• Wat ging minder goed? 
• Wat is de mening van de stagebegeleider? 
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Dag 3 
Maak een kort verslagje van de dag: 
 

• Wat heb je vandaag gedaan? 
• Wat ging goed?  
• Wat ging minder goed? 
• Wat is de mening van de stagebegeleider? 
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Dag 4 
Maak een kort verslagje van de dag: 
 

• Wat heb je vandaag gedaan? 
• Wat ging goed?  
• Wat ging minder goed? 
• Wat is de mening van de stagebegeleider? 
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Dag 5 
Maak een kort verslagje van de dag: 
 

• Wat heb je vandaag gedaan? 
• Wat ging goed?  
• Wat ging minder goed? 
• Wat is de mening van de stagebegeleider? 
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WEEKOPDRACHT 

Plak hier 4 verschillende personeelsadvertenties voor MVI 
bedrijven. 

Advertentie 1 

Advertentie 2 
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Advertentie 3 

Advertentie 4 
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Op welke advertentie zou je het liefst willen solliciteren? 

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

Waarom zou je het liefst op die advertentie solliciteren? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dag 6 
Maak een kort verslagje van de dag: 

• Wat heb je vandaag gedaan?
• Wat ging goed?
• Wat ging minder goed?
• Wat is de mening van de stagebegeleider?
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Dag 7 
Maak een kort verslagje van de dag: 

• Wat heb je vandaag gedaan?
• Wat ging goed?
• Wat ging minder goed?
• Wat is de mening van de stagebegeleider?
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Dag 8 
Maak een kort verslagje van de dag: 

• Wat heb je vandaag gedaan?
• Wat ging goed?
• Wat ging minder goed?
• Wat is de mening van de stagebegeleider?
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Dag 9 
Maak een kort verslagje van de dag: 

• Wat heb je vandaag gedaan?
• Wat ging goed?
• Wat ging minder goed?
• Wat is de mening van de stagebegeleider?
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Dag 10 
Maak een kort verslagje van de dag: 

• Wat heb je vandaag gedaan?
• Wat ging goed?
• Wat ging minder goed?
• Wat is de mening van de stagebegeleider?

Pagina 28 van 43 



Zelfbeoordelingsformulier 

Maak het cirkeltje dat op jou van toepassing is donker. Als je twijfelt 
mag je ook twee cirkeltjes gebruiken. 
Op het lijntje mag je zelf een mogelijkheid die misschien vergeten is 
neerzetten. 

1. Het werk dat me werd opgedragen heb ik .......... gedaan. 

0 goed 
0 redelijk 
0 matig 
0  .....................................................  

2. Ik had bij mijn werk ………. hulp nodig. 

0 geen 
0 weinig 
0 veel 
0  .....................................................  

3. Het werk heb ik met ………. gedaan. 

0 veel plezier 
0 plezier 
0 tegenzin 
0  .....................................................  

4. Ik deed mijn werk in een ………. tempo. 

0 hoog 
0 normaal 
0 laag 
0 …………………………………………………………… 

5. Ik was ………. 

0 altijd op tijd 
0 soms te laat 
0 vaak te laat 
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6. Ik zag er iedere dag ………. 

0 netjes uit 
0 gewoon uit 
0 soms wat slordig uit 
0  .....................................................  

7. Men lette in het bedrijf ……….. 

0 veel op mij 
0 soms op mij 
0 nooit op mij 

8. Met mijn collega’s kon ik ………. 

0 goed opschieten 
0 wel aardig opschieten 
0 slecht opschieten 
0  .....................................................  

9. Ik zou na het behalen van mijn diploma ………. 

0 dit werk willen doen 
0 bij deze instelling willen werken 
0 iets anders willen doen 
0  .....................................................  

10. Als er problemen waren, werd ik ………. door collega’s opgevangen. 

0 prima 
0 goed 
0 niet goed 
0  .....................................................  
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11. Ik vind dat ik deze weken ………. 

0 een goed beeld heb gekregen van wat me later te wachten staat 
0 nog geen goed beeld heb gekregen van wat met later te wachten 
staat 
0 helemaal nog geen beeld heb gekregen van wat met later te wachten 
staat 
0  .....................................................  

12. Volgend jaar, als er weer stageweken zijn voor andere leerlingen moet de
school misschien meer aandacht besteden aan:
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Opdracht 2: 
Vul deze vragenlijst aan het einde van je laatste stagedag: 

- Hoe vond je het werken bij dit bedrijf?
- Vind je het jammer of ben je juist blij dat het voorbij is?
- Waarom?

- Wat vond je het grootste verschil tussen school en werken?
- Wat zou je het liefste doen: werken of leren?
- Waarom?

- Had je verwacht dat je stage zo zou verlopen?
- Waarom?
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BEOORDELINGSFORMULIER 

Ingevuld door Stagebegeleider:  .................................  

Bij het beoordelen: 
• aankruisen wat van toepassing is.
• meerdere antwoorden zijn mogelijk.
• eventueel aanvullen met korte omschrijving.

A Uitvoeren van en houding ten opzichte van het werk 

1. De leerling voert het opgedragen werk ………. uit. 
0 goed 
0 matig 
0 redelijk goed 
0  .................................................................................... 

2. Wat betreft de uitvoering van de taken geldt:
0 De leerling werkt redelijk zelfstandig. 
0 De leerling heeft veel begeleiding nodig. 
0 De leerling kan het opgedragen werk niet aan. 
0  .................................................................................... 

3. De leerling verricht de werkzaamheden met ………. 
0 veel plezier 
0 gering plezier 
0 plezier 
0  .................................................................................... 

4. De leerling toont ………. initiatief. 
0 veel 
0 weinig 
0 soms 
0  .................................................................................... 

5. Werktempo:
0 hoog 
0 langzaam 
0 normaal 
0  .................................................................................... 
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6. Stiptheid:
0 altijd op tijd 
0 vaak te laat 
0 soms te laat 
0  .................................................................................... 

7. Netheid:
0 keurig 
0 wisselend 
0 slordig 
0  .................................................................................... 

8. Uiterlijke verzorging:
0 voldoet 
0 voldoet niet 
0 voldoet redelijk 
0  .................................................................................... 

9. Verzuim:
0 geen 
0 vaak 
0 gering 
0  .................................................................................... 

10. Andere opmerkingen m.b.t. uitvoering en houding t.o.v. het werk:
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B Persoonlijk functioneren en omgang met anderen 

1. De leerling ………. 
0 functioneerde van het begin af aan goed. 
0 is gaandeweg beter gaan functioneren. 
0 is nauwelijks beter gaan functioneren. 
0  .................................................................................... 

2. Instructies werden door de leerling in het algemeen ………. 
0 goed verwerkt. 
0 door te stellen van vragen goed verwerkt. 
0 niet goed begrepen. 
0  .................................................................................... 

3. Interesse (bijvoorbeeld door vragen te stellen en informatie te vragen
over opdrachten uit het stageboek).
0 de leerling geeft vaak blijk van interesse. 
0 de leerling geeft soms blijk van interesse. 
0 de leerling geeft nauwelijks blijk van interesse. 
0  .................................................................................... 

4. Met betrekking tot het leidinggevende personeel weet de leerling ………. 
0 zijn/haar houding wel te bepalen. 
0 zijn/haar houding niet zo goed te bepalen. 
0 zijn/haar houding niet te bepalen. 
0  .................................................................................... 

5. Met betrekking tot collega’s/medewerkers weet de leerling ………. 
0 zijn/haar houding wel te bepalen. 
0 zijn/haar houding niet zo goed te bepalen. 
0 zijn/haar houding niet te bepalen. 
0  .................................................................................... 
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6. Andere opmerkingen met betrekking tot het persoonlijk functioneren en
de omgang met anderen.
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C Conclusies n.a.v. de beroepenoriëntatieweken 

1. Heeft de leerling voldoende werkzaamheden kunnen uitvoeren,
meemaken of gezien, om een reëel beeld te krijgen van dit werk / deze
arbeidssituatie.

0 Ja 
0 Enigszins 
0 Nauwelijks 
0  .................................................................................... 

2. Heeft de leerling volgens u voldoende gelegenheid gehad om zich
middels vragen en opdrachten uit het stageboek te oriënteren op dit
werk / deze arbeidssituatie?

0 Ja, zeer zeker
0 Nee, want  ..................................................................... 

 .................................................................................... 
0 Twijfelachtig, omdat  ....................................................... 

 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
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Eindbeoordeling door de stagebegeleider 

Uw beoordeling wordt mede verwerkt in het eindcijfer. 
Welke waardering wilt u uw stagiair geven voor de wijze waarop hij/zij de 
arbeidsoriëntatie heeft gedaan? 

Cijfer: 

0 onvoldoende 
0 matig 
0 voldoende 
0 goed 
0 uitstekend 

Bent u bereid zich weer beschikbaar te stellen voor het volgende schooljaar? 

0 Ja 
0 Nee 
0 Onbekend, i.v.m.  ................................................................. 

 ........................................................................................... 

Algemene op-/aanmerkingen ten aanzien van de arbeidsoriëntatieperiode. 
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	Verzekering stagiaires
	Zoek in de krant (Haarlems Weekblad, Haarlem op Zondag, De Haarlemmer enz.) of op internet vier verschillende personeels-advertenties voor grafische bedrijven. Print of knip deze advertenties uit en plak ze op bladzijde 16 en 17 van je stageboek. Schr...
	Na de tweede week:
	Vul het zelfbeoordelingsformulier in dat je op de bladzijden 24, 25 en 26 vindt. Interview met je stagebegeleider

