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Dit stageboekje is van… 
 

 
Naam   :_________________________________ 

 

Emailadres :_________________________________ 

 

Woonplaats : _________________________________ 

 

Telefoon : _________________________________ 

 

Mijn stagebedrijf is… 
 

 
Naam   :_________________________________ 

 

Adres  :_________________________________ 

 

Website : _________________________________ 

 

Telefoon : _________________________________ 

Mijn mentor is… 
 

 
Naam   :_________________________________ 

 

Emailadres :_________________________________ 

 

Telefoonnummer school: 030 63 44 297 
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Belangrijke data.. 

 

 
 
 
  

Stageperiode: 
 

van  26-10-2020  t/m 6-11-2020 

Inleveren stagefilmpje: 
 

In de mentorles meenemen in week 9 nov. t/m 13 nov. 2020 
 

Inleveren stageboekje: 
 

In de mentorles meenemen in week 9 nov. t/m 13 nov. 2020 
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TO DO 
---------- ---- 

 

Eerste stagedag 
 

• Laat je stageboekje zien aan je stagebegeleider 

• Kijk alvast naar het evaluatieformulier verderop in dit boekje dan 

weet je waar je op moet letten. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elke stagedag 
 

• Vul de terugblik serieus in. Beantwoord de vragen en gebruik hierbij 
hele zinnen. 

• Laat je stagebegeleider de terugblik aftekenen na je werk. 

• Verzamel informatie voor je film over je stagebedrijf. 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laatste stagedag 
 

• Laat je stagebegeleider het evaluatieformulier invullen en met jou 
bespreken. 

• Bedank je stagebegeleider en al je collega’s. 
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Voor jou 
 

• Wees op tijd. 

• Vind je een opdracht moeilijk? Vraag hulp. 

• Ben je ziek? Bel je stagebegeleider en meld je ziek op school 

voordat je werkdag begint. 

• Wees zuinig op je stageboekje, deze moet na de stage bewaard 

blijven omdat het een PTA onderdeel is. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor je stagebegeleider 
 

Onze leerling komt bij u stage lopen om kennis te maken met de 

verschillende functies en werkzaamheden binnen uw bedrijf. Hartelijk 

dank voor deze mogelijkheid. 

 

U kunt hem/haar helpen dit doel te bereiken door veel te laten zien en 

veel te laten doen. 

 

 

Wat vragen we van u? 

Einde stagedag: De leerling vult de terugblik in. Wilt u even lezen wat 

hij/zij heeft ingevuld en dit samen bespreken? Daarna graag een paraaf 

zetten.  

 

Laatste stagedag: Vult u het evaluatieformulier in en bespreek het met de 

leerling. 
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Lichamelijke  

eisen 
Noteer voor de volgende eisen of ze voor jouw stageberoep worden gesteld. Plaats 

een kruisje in het hokje en schrijf op of het bij je past of niet.                  

 
                                                                                    Niet    Soms  Altijd  Past dit bij  
                                                                                                                                    mij? ja/nee 

• je moet lang kunnen staan     

• je moet zware dingen kunnen tillen     

• je moet een goed gezichtsvermogen hebben     

• je moet veel kunnen bukken     

• je moet klimmen en / of je evenwicht kunnen 

bewaren 

    

• je moet goed kunnen horen     

• je moet kleuren kunnen zien     

• je moet veel kunnen lopen     

• je moet boven het hoofd kunnen werken     

• je moet met gereedschap kunnen omgaan     

• je moet met beide handen kunnen werken     

• je moet in hoog tempo kunnen werken     

• je moet in moeilijke houdingen kunnen staan     

• ……………………………………..     

• …………………………………….     
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Vaktechnische eisen  
Noteer voor de volgende eisen of ze voor jouw stageberoep worden gesteld. Plaats 
een kruisje in het hokje en schrijf op of het bij je past of niet.   
                

                                                                                    Niet    Soms  Altijd  Past dit bij  
                                                                     mij? ja/nee 

• je moet technische aanleg hebben     

• je moet met machines om kunnen gaan     

• je moet goed kunnen onthouden     

• je moet goed kunnen rekenen     

• je moet goed kunnen lezen     

• je moet snel kunnen werken     

• je moet direct kunnen reageren     

• je moet andere mensen kunnen overtuigen     

• je moet goed kunnen luisteren     

• je moet goed kunnen organiseren     

• je moet creatief zijn     

• je moet goed en duidelijk kunnen praten     

• je moet veel met mensen praten     

• je moet met mensen kunnen omgaan     

• je moet zorgen voor hulpbehoevende- of zieke 

mensen 

    

• je moet mensen met problemen kunnen helpen     

• je moet er goed verzorgd uitzien     

• je moet vooral je handen gebruiken     

• je moet ordelijk kunnen werken     

• je moet verantwoordelijkheid dragen     

• je moet veel initiatief tonen     

• je moet zelfstandig kunnen werken     
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Persoonlijke eisen 
Noteer voor de volgende eisen of ze voor jouw stageberoep worden gesteld. Plaats 
een kruisje in het hokje en schrijf op of het bij je past of niet.  

 
                                                                                    Niet    Soms  Altijd  Past dit bij  
                                                                     mij? ja/nee 

• je moet handig zijn     

• je moet netjes zijn     

• je moet precies zijn     

• je moet goed met mensen kunnen omgaan     

• je moet vriendelijk zijn     

• je moet zelfstandig zijn     

• je moet geduld hebben     

• je moet met eigen ideeën komen     

• je moet je goed kunnen concentreren     

• je moet verantwoordelijkheid kunnen dragen     

• je moet in teamverband kunnen werken     

• je moet alleen kunnen werken     

• je moet in een kleine ruimte kunnen werken     

• je moet in een stille ruimte kunnen werken     

• je moet in een drukke ruimte kunnen werken     

• je moet snel zijn     

• je moet verschillende dingen door elkaar kunnen 

doen 

    

• je moet lang achter elkaar kunnen werken     

• je moet veel durf hebben     

• je moet kunnen luisteren     

• je moet kennis van zaken hebben     

• je moet  verder willen leren     

• …………………………………..     
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TERUGBLIK #1  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Vraag je begeleider om uitleg over het logo van je stagebedrijf. Wat is het verhaal achter 
dit ontwerp? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 
Hoe is je stagebegeleider bij dit bedrijf terecht gekomen? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ 
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TERUGBLIK #2  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Wat ging goed?  

_________________________________________________________________ 

Wat kan de volgende keer beter? 

_________________________________________________________________  

 
Hoe ga je die verbetering aanpakken? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #3  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Hoe luidt de reclame slogan van jouw stagebedrijf?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Wat zou jij anders doen binnen het bedrijf? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #4  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Noem iets wat je tot nu toe moeilijk vond. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Hoe heb je dat opgelost? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #5  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Wat heb je vandaag geleerd? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wat voor werkzaamheden zou je volgende week graag willen doen?  

Overleg dit met je stagebegeleider. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #6  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
Sommige bedrijven kennen veel functies. Denk bijvoorbeeld aan de functies in een 

supermarkt: kassamedewerker, manager, vakkenvuller, verkoopmedewerker, 

afdelingschef. Welke functies zijn er allemaal binnen jouw stagebedrijf? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #7  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Lees de filmopdracht aan het einde van dit boekje goed door.  
Bedenk shots voor de film en schrijf ze hieronder op. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Wat heb je nog meer nodig voor je filmpje over je stagebedrijf?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #8  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
Wat was je leukste ontmoeting tot nu toe?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Wat was het leukste wat je vandaag (tot nu toe) gedaan hebt? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #9  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Let op, je hebt hierna nog maar één keer een stagedag. Wat wil je nog leren voordat het 
is afgelopen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Wat was tot nu toe het meest leerzame moment? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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TERUGBLIK #10  
Datum:__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begintijd  :________________     Eindtijd:________________     Uren:________ 

 

 

 

Werkzaamheden ochtend 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
 

 

Werkzaamheden middag 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

VRAGEN OVER DEZE DAG.. 
 

Kijk nog eens goed naar de opdracht op de laatste pagina. Wat heb je nog nodig om je 
stagefilmpje mooi af te maken? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Hoe ga je dat regelen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Paraaf stagebegeleider 
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EVALUATIE 
Het linker gedeelte (onder stagiair) vul je eerst zelf in tijdens je stage. Op de laatste dag van je  
stage laat je het rechter gedeelte invullen door je stagebegeleider. 

 

 Stagiair      Stagebegeleider   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk nog eens rustig na over je stage en geef een 
mening (feedback) over je eigen vaardigheden.  
Zet een kruisje in één van de rechter kolommen.  
Iedereen heeft aandachtspunten waar je je nog in 
kunt ontwikkelen. G

o
ed
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G
o
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Organisatorische vaardigheden 

 

Uit jezelf iets doen       

Zelfstandig werken       

Doen wat je belooft       

Oplossingen verzinnen       

Houden aan regels       

 

Sociale vaardigheden 

 

Zeggen wat je vindt       

Een gesprek beginnen       

Afspraken maken       

Luisteren naar anderen       

Vragen durven stellen       

 

Samenwerken 
 

Omgaan met kritiek       

Complimenten  kunnen geven       

Complimenten ontvangen       

Om hulp vragen       

Met verschillende mensen om kunnen gaan       

Leiding accepteren       

Zorgzaam zijn voor mensen       

Zorgzaam zijn voor dieren       

Gesprek beginnen       

Netjes werken       

Creatief zijn, actief handelen       
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STAGEFILMPJE 

Maak een filmpje over je stagetijd. Dit kunnen korte stukjes film zijn over momenten  
tijdens je stage met daarin een uitleg wat je op je stage hebt gedaan. Lees hieronder goed 
de eisen voor de film en de inhoud door. De stage opdrachten zijn een PTA onderdeel. 
 
Lever het filmpje op de afgesproken datum via wetransfer.com in bij jouw mentor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Inhoud film 

 
Je laat in je film het volgende zien: 
 

• Een titelblad met daarop de naam 
van het bedrijf, je eigen naam en klas 
en het logo van het bedrijf. 
 

• Wat de organisatie/ het bedrijf doet. 

• Welke werkzaamheden jij binnen het 
bedrijf hebt gedaan. Laat dit in beeld 
zien. 
 

• Wat je leuk vond en minder leuk vond 
om te doen en waarom? 
 

• Wat je geleerd hebt van deze stage. 

• Welke vervolgopleiding je gaat kiezen 
en welke invloed deze stage hierop 
heeft gehad. 
 

• Eindblad met daarop je naam, de 
naam van de gebruikte muziek en de 
datum. 
 

• Je mag zelf kiezen welke vorm je 
gebruikt, bijvoorbeeld een vlog, een 
interview, stukjes versneld, een 
documentaire, gesproken tekst of 
geschreven tekst etc. 
 

Eisen film  
 

 

• Film korte stukjes en 
maak foto’s met de 
camera van je mobiel. 
 

• Monteer deze met 
tekst en muziek aan 
elkaar tot een film. 

 

• Monteer je film in een 
filmbewerkings-
programma op je 
laptop (bijvoorbeeld 
videopad editor). 
 

• De film duurt minimaal 
60 seconden, 
maximaal 1,5 minuut. 

 

• Er mogen geen 
mensen herkenbaar in 
beeld zijn die daar 
geen toestemming 
voor hebben gegeven. 

 

• Zorg voor passende 
muziek in je film. 
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