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Inleiding

De eerste stappen op de werkvloer zijn niet de gemakkelijkste,  

dat weet ieder van ons vast nog goed. Leren in de praktijk is immers 

heel wat anders dan het aandachtig bestuderen van theorie. Voor 

veel studenten is de kennismaking met het werkveld tijdens een stage 

dan ook een ware ontdekkingsreis. Nieuwe horizonten, onverwachte 

perspectieven en heel wat inspiratie moeten van een stage een onver-

getelijke ervaring maken, die de koers voor het verdere professionele 

leven kan bepalen.

Als mentor speel je tijdens deze ontdekkingstocht een belangrijke 

rol. Niet zozeer als reisleider die de touwtjes stevig in handen houdt. 

Wel als compagnon de voyage, als metgezel, klankbord, inspiratie-

bron en coach. Jij bent er om de student te ondersteunen en samen 

met hem of haar een boeiende evolutie door te maken. Terwijl je er 

zelf vast ook telkens weer uit leert!

Voor die mooie uitdaging bieden we jou een reisgids aan. In deze 

brochure vind je een aantal tips en voorbeelden die ervoor zullen 

zorgen dat de stage voor iedereen een leerrijke ervaring wordt.  

We gaan op deze ontdekkingsreis als volgt te werk:

eerst bepalen we de route en gaan we na welke opdracht   y

een stagiair kan vervullen

daarna zorgen we voor de tickets en maken duidelijke afspraken   y

met de stagiair

vervolgens is het tijd voor vertrek: de eerste werkdag is een   y

belangrijk kennismakingsmoment

eens op volle zee coachen we de student door het traject heen y

als we land in zicht krijgen, is het tijd voor een evaluatie van   y

de werkzaamheden

en tenslotte, eens we weer voet aan wal hebben gezet,   y

blikken we nog even terug op de tocht
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We baseerden deze gids vooral op twee praktische handleidingen 

voor stages:1

Bege-leidraad, een handleiding voor de stagementor y  

Chris Thierens,  y Hoe kan uw organisatie maximaal resultaat halen 

uit leren op de werkplek? Vademecum voor de interne bedrijfscoach 

bij de begeleiding/opleiding van stagiairs (2005)

 

De wijze raad uit deze documenten vertaalden we naar de erfgoed-

sector. Hierbij boden de praktijkervaringen van een aantal ervaren 

mentoren een schat aan informatie. We hebben getracht grote en 

kleine organisaties aan het woord te laten zodat iedereen wat  

herkenningspunten kan vinden.

Gebruik deze handleiding als een soort reisgids en pik eruit wat  

je kunt gebruiken, in functie van je concrete ervaring en de grootte 

van je organisatie. Al is het natuurlijk ook niet verboden om het  

document van A tot Z door te nemen. We wensen je graag een  

voorspoedige reis!

1 Ons volledige lectuurpakket vind je terug in de literatuurlijst op het einde van 

deze gids. Omdat we deze handleiding niet wilden overladen met voetnoten, 

namen we enkel een verwijzing naar een andere tekst op, als we heel letterlijk 

elementen citeerden. 



 1 De route bepalen:  
welke opdrachten  
kan de stagiair vervullen?

Een lange reis ga je niet onvoorbereid tegemoet. 
Daarom starten we deze gids bij de planningsfase: 
het moment waarop je het doel van de stage 
bepaalt en nagaat welke hulp je zou kunnen 
gebruiken. Je kijkt op je kompas om het noorden te 
vinden, je gebruikt een kaart om de competenties 
die je zoekt aan te duiden en tenslotte ga je met de 
verrekijker op zoek naar geschikte kandidaten. Als 
die tenminste niet spontaan contact met je hebben 
opgenomen.
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Het kompas:  1.1 
de meerwaarde van stages als leervorm

Een stage is een belangrijke fase in de opleiding van een student.  

Na de studie van de theorie en enkele voorzichtige praktijkoefenin-

gen, maakt hij of zij voor de eerste keer kennis met de echte praktijk. 

En dit is een hele sprong in het diepe! Opdat jij en de stagiair het 

noorden niet zouden kwijtraken, lichten we eerst kort het doel van  

de werkvorm ‘stage’ toe. 

Tijdens de opleiding maakte de student zich op een systematisch 

manier kennis en vaardigheden eigen. Dit gebeurt met een hoge 

graad van abstractie, want de inhoud van de opleiding moet in heel 

wat verschillende contexten toepasbaar zijn. Uiteraard verwijzen  

docenten naar de praktijk en geven zij voorbeelden en oefeningen. 

Maar deze zijn vaak een expliciete illustratie bij een theoretisch  

uitgangspunt. We noemen dit systematisch opgebouwde en goed 

gestructureerde leertraject formeel leren.

Op de stageplaats leert de student op een andere, meer informele 

manier. Door zich onder te dompelen in de praktijk, doet de student 

heel wat ervaring op. We spreken dan ook van ervaringsgericht leren, 

leren waarbij de concrete beleving centraal staat. Je kunt het ook  

situated learning noemen, een leervorm waarbij competenties wor-

den verworven in een specifieke en authentieke context. De sociale 

component is daarbij cruciaal: op de werkplek leert men door ande-

ren te observeren, door zelf taken uit te voeren en hierover met  

anderen van gedachten te wisselen. Het is minder duidelijk dat je aan 

het leren bent, dan als je hoorcolleges volgt op de school - 

banken, maar je steekt er des te meer van op!

Door stagiairs op te nemen, ben je dus een cruciale schakel in een 

onderwijstraject. Dit betekent uiteraard ook dat je een grote ver-

antwoordelijkheid hebt. Het is jouw taak om de student de nodige 

ervaringen te laten opdoen en om samen met hem of haar na te den-
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 ken over de manier waarop een professional in de erfgoedsector het 

beste  functioneert. Zie een stage dus meteen als een manier om je ei-

gen functioneren onder de loep te nemen, zo leer je zelf ook veel bij. 

Grosso modo bestaan er twee soorten stages. De oriënterings- en 

kennismakingsstages zijn doorgaans korter en bestaan uit een eerste 

introductie waarbij de student het werkveld verkent. Deze stages 

vinden plaats aan het begin van de opleiding. Tijdens een begeleide 

beroepsstage maakt de student kennis met de concrete praktijk van 

het beroepsveld. Deze stages duren langer en de student heeft door-

gaans ook een langer opleidingstraject achter de rug.

We vroegen een aantal erfgoedinstellingen naar wat zij als de meer-

waarde van stagiairs zagen en we kregen de volgende antwoorden:

Tevreden stagiairs groeien uit tot jonge ambassadeurs van  ”
je organisatie. Zij kunnen je naamsbekendheid verhogen 
en ontpoppen zich soms tot echte pleitbezorgers voor de 
sector.

Stagiairs hebben vaak een frisse blik op de organisatie.   ”
Zij zijn nog minder bevooroordeeld door vaste structuren 
of door gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie. 
En die frisse blik kan deugd doen.

Ik zie het als een win-winoperatie: de stagiairs brengen vaak  ”
heel wat nieuwe kennis binnen, in ruil daarvoor geef jij je 
ervaring aan vaardigheden en attitudes door.

Stagiairs confronteren je met je eigen beslissingen en   ”
keuzes, waardoor je ook je eigen werkwijze kritisch  
gaat bekijken.

Je houdt de vinger aan de pols van wat studenten bezig-  ”
houdt. Toch niet onbelangrijk als je graag meer jonge  
mensen zou willen bereiken.

Stagiairs zijn vaak sleutelfiguren om toegang te krijgen   ”
tot een ganse doelgroep.
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We proberen goede stagiairs nadien aan boord te houden.  ”
In die zin is een stage ook een beetje een prospectie van 
nieuwe werkkrachten. Zo bleef een stagiair achteraf als 
vrijwilliger bij ons actief.

Je blijft zo meteen op de hoogte van de evoluties in het  ”
onderwijs. Als gevolg van een stagetraject heb ik later een 
paar gastcolleges in de opleiding verzorgd.

Stagiairs komen nadien op heel wat verschillende werk- ”
plekken terecht. Op die manier kan je dus ook je netwerk 
uitbouwen.

Ik zie stage vooral als een sociale leerschool, het realiseren  ”
van het einddoel is voor mij zelfs ondergeschikt: ik wil 
vooral de studenten laten proeven van de erfgoed sector.

Het vertrekpunt blijft natuurlijk wel dat een stagiair stage loopt om 

te leren. Stages kunnen een bijzondere meerwaarde leveren voor de 

organisatie maar hou er rekening mee dat het ‘kan tegenvallen’.  

De onderstaande kritische geluiden sluiten daarbij aan:

Het kan tegenvallen. De student is immers nog in opleiding  ”
en niet iedereen is in staat om zomaar vlot zijn plan te trek-
ken in de praktijk.

Je haalt niet altijd rechtstreeks praktisch voordeel uit het  ”
begeleiden van een student. Je doet dat toch ook een beetje 
uit idealisme, omdat je mensen de gelegenheid wil bieden 
om te leren en te groeien.

Het is heel tijdsintensief want je moet alles controleren   ”
en alles kaderen en uitleggen.

En wat vinden de studenten er zelf van?

Na jaren theorie is het goed om eens praktijkervaring op   ”
te doen. Ik kom zo te weten of de sector mij wel ligt.
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De kaart: competenties en taken van de stagiair1.2 

Nu je overtuigd bent dat een stagiair meerwaarde kan bieden aan je 

organisatie, is het zaak in kaart te brengen voor welke taken je een 

student zou kunnen inzetten. Het belangrijkste is dat je als stage-

organisatie een duidelijk beeld hebt van wat je precies wil bereiken.  

In onderhandeling met de opleiding kan dan een opdrachtomschrij-

ving voor de student tot stand komen die een evenwicht zoekt tussen 

maximale leerkansen (zoals omschreven in de opleiding) en de  

verwachtingen op de stageplek.

Ons advies bij het in kaart brengen van je verwachtingen is: denk 

breed en vertrek vanuit de competenties waar je als organisatie sterk 

in bent of die je graag in huis zou willen halen. Maak pas daarna de 

vertaling naar de bestaande opleidingen. Ga er dus niet van uit dat 

enkel studenten uit erfgoedgerelateerde opleidingen interesse kun-

nen hebben in jouw organisatie. De meerwaarde voor beide partijen 

kan zelfs groter zijn als je eens een nieuw perspectief aan boord 

neemt. Een paar voorbeelden van minder voor de hand liggende 

stagiairs in de erfgoedsector:

een student journalistiek die de inhoud van onze website stoffeert y

een student taalkunde die de teksten en labels onder de loep neemt y

een student informatica die een nieuwe website programmeert y

een student boekhouding die de financiële organisatie bekijkt y

een student milieu en preventie die interne richtlijnen uitwerkt y

een vertaler-tolk die helpt bij het samenstellen van gidsbeurten y

een student PKV (Project Kunstvakken) of sociaal-cultureel werk   y

die een workshop begeleidt

Tijdens een stage laat je een student meedraaien in de werking van 

je organisatie. Uiteraard moet de stagiair daarbij een duidelijke taak 

hebben die hem of haar zal toelaten te leren en te groeien. Alle men-

toren die we interviewden, waren het erover eens dat je de stagiair 

geen routineklusjes moet doorschuiven: van een maand inscannen  
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of kopies maken leert niemand iets bij en de kans dat de student  

achteraf vol enthousiasme over je organisatie zal vertellen, lijkt erg 

gering. Evenmin motiverend is het als je maar een klein radertje bent 

in een grote machine. Zorg dus voor een mooi afgeronde opdracht, 

iets waar de student achteraf trots op kan zijn en van kan zeggen: 

“Dat heb ik nu gemaakt”. Een paar praktijkvoorbeelden:

een mannequin om een kledingstuk in een expositie tentoon   y

te stellen

een educatief spel rond heemkunde en geschiedenis y

een onderzoek naar mogelijke sponsors voor de Erfgoeddag y

een rapport over het publiek van musea y

Studenten waarderen dit heel erg:

Werken met een vastomlijnd pakket geeft houvast en dat  ”
maakt de motivatie een stuk groter. Bovendien was het 
achter af heel tastbaar wat mijn bijdrage precies was geweest.

Ervaren mentoren adviseerden om deelprojecten binnen een groter 

project af te bakenen. Stagiairs zijn immers studenten en er is dus 

altijd een kans dat het niet helemaal loopt zoals je had verwacht.  

Als een cruciale taak misgaat, kan dit grote gevolgen hebben voor de 

organisatie. De risico’s zijn kleiner bij een deelproject van een groter 

geheel. Probeer in de mate van het mogelijke wel een project te kie-

zen dat binnen een korte tijd wordt afgerond, zodat de stagiair tot op 

de dag zelf kan meewerken (bv. een deeltaak binnen de organisatie 

van de Erfgoeddag).

Een andere tip is om een opdracht te kiezen waarvoor de student 

met verschillende afdelingen moet samenwerken. Breng in een mu-

seum de student via zijn opdracht in contact met de bibliotheek, het 

restauratieatelier, de persdienst … Zo kijkt de stagiair ook buiten de 

eigen afdeling. Voor korte stages, die vooral gericht zijn op een eerste 

kennismaking, kan het aangewezen zijn om een roulerend schema te 

maken dat de student langs verschillende afdelingen loodst.



13

De verrekijker: hoe vind ik een stagiair?1.3 

Een stage brengt een organisatie en een student samen. In deze  

paragraaf geven we even kort aan hoe beide partijen elkaar kunnen 

vinden. We beginnen met de vraag hoe een student eigenlijk zoekt 

naar een stageplaats.

Ik ben vertrokken van de stagedatabank van mijn instelling.  ”
Toen ik daarin niet meteen mijn gading vond, ben ik zelf op 
zoek gegaan en heb gerichte mails gestuurd naar een aantal 
organisaties.

Als je een vraag krijgt, denk dan goed na voor je een antwoord geeft:

Heb ik tijd en ruimte om een student te begeleiden? y

Is er een (beperkt) budget voor beschikbaar binnen de organisatie? y

Kan ik zorgen voor een afgerond en interessant takenpakket?   y

Neem daar wel de tijd voor en fabriceer niet even snel een  

ad-hoc opdracht: een onduidelijke of slecht overdachte taak  

kan immers voor heel wat problemen zorgen.

Vaak neemt een student dus zelf contact op met een organisatie. 

Maar je kunt die vragen natuurlijk ook wat meer sturen door je aan-

bod expliciet bekend te maken. Nadat je voor jezelf duidelijk hebt 

geformuleerd waar je een stagiair voor zou kunnen inzetten, ga je 

op zoek naar een opleiding die studenten op een dergelijke taak 

voorbereidt. Het hoger onderwijsregister biedt een gebruiksvriende-

lijke inventaris van alle opleidingen hoger onderwijs in Vlaanderen 

(www.hogeronderwijsregister.be). Voor het hoger beroepsonderwijs 

(HBO5) kun je terecht op: www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaan-

bod/volwassen/studie_ho.asp?

Verdiep je in de doelstellingen van de opleidingen en vooral in  

de leeruitkomsten: wat wordt er van studenten verwacht dat ze  

kennen en kunnen aan het einde van de opleiding? Welk niveau  

kun je verwachten? 
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Hou ook rekening met de academische kalender. Vaak is het aan-

gewezen om voor de zomer de stageopdracht bekend te maken,  

reken dus toch op een jaar tussen de formulering van je aanbod  

en het eindresultaat van de student.

In de meeste gevallen gaan studenten aan de slag met een adres-

senlijst van mogelijke stageplaatsen. Je moet er dus voor zorgen dat 

jouw organisatie op zo een adressenlijst voorkomt. Je bezorgt de 

opleidingen waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn  

een brief met gegevens over de stageplaats. Richt je hiervoor tot de 

opleidingscoördinator, of tot de stageverantwoordelijke. De volgende 

elementen horen zeker thuis in een dergelijk ‘visitekaartje’:

een korte schets van je organisatie y

een beschrijving van de stageopdracht (hoe concreter hoe beter)  y

een overzicht van de competenties die je verwacht y

een beschrijving van wat je de student kunt bieden (bv. de werking  y

van een museum achter de schermen leren kennen, deel uitmaken 

van een interdisciplinair team op een steunpunt, contacten met 

erfgoedorganisaties binnen de stad, netwerken uitbouwen …)

contactgegevens y

Naast een mailing aan opleidingsinstellingen kun je nog andere  

communicatiekanalen inschakelen, hieronder een paar voorbeelden: 

post een bericht op je eigen website y

plaats een bericht op de FARO-website y

hang een affiche op in je eigen organisatie en bij collega-instellingen  y

waar mogelijke geïnteresseerden kunnen langskomen  

(bv. een openbare bibliotheek)

post een bericht ad valvas in de onderwijsinstelling y

spreek je eigen netwerk aan y

laat je vacature achter op cultuurnet.be (daar kun je trouwens   y

ook heel wat voorbeelden terugvinden)
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Een concrete tip om dit aan te vullen:

Maak ook eens de omgekeerde oefening: wat zouden jonge- ”
ren van jullie verlangen? Of wat kunnen jullie betekenen 
voor jongeren? Bij stagevacatures werkt het nu eenmaal 
zo dat mensen zich afvragen: what’s in it for me? (bv. kijk 
achter de schermen van toonaangevende instellingen, meet 
the curator, in real life kennismaken met een stukje van het 
culturele landschap in Vlaanderen, je leert heel wat bij want 
je krijgt bv. een snelcursus fotografie, schrijven, omgaan 
met de pers …)
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Het ticket:  2 
afspraken voor  
de start van de stage

Je hebt je lijnen uitgezet en bent in contact  
gekomen met een of meerdere studenten die  
graag in jouw organisatie stage willen lopen.  
Voor je hen het ticket voor de reis geeft, laat  
je de student eerst de douane passeren en hou je  
dus een soort sollicitatiegesprek. Daarna leg je  
alle afspraken vast in een stageovereenkomst.
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De douane: het sollicitatiegesprek met de stagiair2.1 

Als een of meerdere studenten geïnteresseerd zijn in de stageplaats 

die je aanbiedt, dan nodig je hen best uit voor een gesprek. Dit ge-

sprek heeft als voornaamste doel de verwachtingen van de student  

en de stageplaats goed op elkaar af te stemmen. Op die manier kan 

de tijd die je in de stage investeert optimaal renderen, zowel voor de  

student als voor je organisatie. Bovendien leert de student om zich-

zelf te presenteren en te verkopen. Vele mentoren onderlijnden het 

belang van dit gesprek. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Wij vragen op voorhand een soort CV’tje aan de student.   ”
Zo kunnen we al zien of het zin heeft om die persoon voor een 
gesprek uit te nodigen. We kunnen op basis daarvan ook al 
eens intern nadenken over een mogelijke opdracht.

Ik geef wat meer informatie over de werking en de doelen van  ”
de organisatie en vraag de student vooral hoe hij of zij de taak 
zou aanpakken. Dan zie je meteen of ze van wanten weten.

Ik ga uit van de vragen van de student: wat wil hij of zij graag  ”
doen en hoe kunnen wij als organisatie daaraan tegemoet ko-
men? De motivatie van de student geeft daarbij de doorslag.

Ik vind het ook heel belangrijk om na te gaan of het klikt met  ”
de student, tenslotte ga je toch een hele tijd samenwerken.

Ik peil vooral naar de mogelijkheden en talenten van de  ”
student. Een creatief iemand geef ik bijvoorbeeld andere 
opdrachten dan een student die veel structuur nodig heeft. 
Een heel bedeesd iemand zal ik dan weer niet inzetten om een 
breed netwerk van telefonische contacten te onderhouden.

Voor onze erfgoedcel is het belangrijk dat de stagiair zelf- ”
standig kan werken. Dat is dan ook iets waar we naar peilen 
en op selecteren.
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Een goed sollicitatiegesprek voor een stage heeft vooral de bedoeling 

om de verwachtingen van de stagiair en de stageplaats op elkaar af te 

stemmen. Zo’n gesprek bestaat uit drie delen. Tijdens een kort inlei-

dend deel stel je de student op zijn of haar gemak. Daarna verzamel 

je de nodige informatie over de verwachtingen van de student en de 

mogelijkheden die de stageplaats biedt. Geef de student dus zeker 

voldoende informatie over je organisatie mee. Je sluit af met een  

korte synthese waarbij je de student ook inlicht over het verdere  

verloop van de procedure.

De volgende vragen kunnen aan bod komen in het gesprek:

Welke ervaring heb je? y

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? y

Waarom wil je stage lopen in deze organisatie? y

Wat verwacht je concreet van de stage? (wat wil je bijleren?) y

Hoe zou je de opdracht willen aanpakken?   y

(voor gevorderde studenten)

Pols vooral naar de motivatie van de student. Omdat hij of zij nog 

in opleiding is kun je immers niet altijd verwachten dat ze een groot 

inzicht hebben in de erfgoedsector. De vraag naar methodologie kun 

je eerder stellen aan laatstejaarsstudenten, eerstejaars hebben niet 

altijd ervaring opgedaan met werkmethodes. 

Geef vooral een korte schets van jouw verwachtingen ten aanzien 

van de stage en van de manier waarop je de begeleiding wil aanpak-

ken. Geef de student ook de gelegenheid om vragen te stellen!

Als er meerdere kandidaten voor één plaats zijn, zal je moeten 

selecteren. Zorg dan voor een transparante procedure en geef ook 

toelichting waarom de anderen het niet hebben gehaald: ook hieruit 

kunnen zij immers leren. 
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En wat vinden studenten belangrijk tijdens een sollicitatiegesprek?

Ik vond het fijn dat meteen duidelijk was wat mijn taak zou  ”
zijn. Ik wist in grote lijnen waar ik aan toe was.

Ik merkte dat ze mijn CV gelezen hadden. Ze speelden  ”
bijvoorbeeld in op de ervaring die ik als praeses had  
opgedaan. Dat stelde me wel op mijn gemak: ik was  
niet zomaar een nummer.
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De check-in: het opstellen van de 2.2 
stageovereenkomst

Na een verkennend gesprek met de student, is het een goed idee om 

even je licht op te steken bij de onderwijsinstelling, zodat je duidelijk 

weet wat de stagiair allemaal kan/mag doen en wat de school van jou 

verwacht. Je kunt daar de volgende vragen even aan bod brengen:

Wie is de contactpersoon voor de stage? De ervaring leert dat het  y

fijner werkt als er slechts één contactpersoon is. Vraag zeker na hoe 

en wanneer deze persoon bereikbaar is zodat je in geval van nood 

niet voor verrassingen komt te staan.

Welke plaats heeft de stage in de gehele opleiding, wat is   y

bijvoorbeeld het puntengewicht van de stage?

Welke voorkennis heeft de student al? y

Zijn er bijzondere aspecten waar je rekening mee moet houden   y

(bv. functiebeperking stagiair ...)? Een van de mentoren die we  

spraken had een autistische student onder zijn hoede. De tips en 

richtlijnen die hij vooraf van de school ontving bleken essentieel 

voor het welslagen van de stageperiode.

Welke opdrachten verwacht de instelling van een stagementor   y

(bijvoorbeeld aantal evaluatiegesprekken, gebruik van bepaalde 

formulieren …). Dit kan sterk verschillen.

Welke kosten moet de stageplaats eventueel op zich nemen?  y

Wie verzekert de student? y

Hoe lang duurt de stage? y

Hou er rekening mee dat er veel soorten stages zijn, afhankelijk van 

het onderwijstype en van de specifieke opleidingen. De duur van de 

stages kan zo sterk variëren. Sommige stages zijn bezoldigd, andere 

niet. Neem voor een actueel overzicht een kijkje op het stageforum2 

en vraag naar de concrete mogelijkheden van de onderwijsinstelling.

2  Zie: www1.stageforum.be/stageforum/beheer/controller
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Alle afspraken met de student en de onderwijsinstelling leg je vast in 

de stageovereenkomst. Vaak hebben scholen hun eigen format, een 

overzicht van formele elementen voor de stageovereenkomst kun je 

op het internet terugvinden.3 Let er in elk geval op dat zeker de  

onderstaande elementen zijn opgenomen: 

afspraken over onkosten (bijvoorbeeld verplaatsingskosten,   y

telefoononkosten …)

verzekeringen (schoolverzekering, ongevallenverzekering) y

veiligheid en preventie (bijvoorbeeld een risicoanalyse en  y

werkpostfiche)4

medische attesten y

de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen   y

(school – stagementor – student)

de duur van de stage y

deontologische aspecten (bv. vertrouwelijke informatie) y

We raden je aan om met de student en de onderwijsinstelling een 

startgesprek te organiseren waarin jullie de overeenkomst grondig 

kunnen bespreken (expliciteren van verwachtingen, realistisch in-

schatten van bepaalde items, onduidelijkheden en onzekerheden  

van de student opvangen, e.d.). Dit is echter niet voor alle onder-

wijsinstellingen een haalbare kaart.

Het is belangrijk in zo’n gesprek ook even in te gaan op de rol  

die een ombudsdienst in een onderwijsinstelling speelt (de student 

beschikt over rechten om niet akkoord te gaan met een slechte  

evaluatie e.d.). Tegelijk bevordert gesprek altijd de onderlinge  

relatie tussen stageplaats en de opleiding en dat komt natuurlijk  

iedereen ten goede.

3  Zie:www.unizo.be/lerenopdewerkvloer/images/res294695_1.pdf

4  Dit heeft vooral betrekking op studenten die tijdens hun stage in aanraking  

komen met chemische agentia. Voor meer achtergronden, zie: p .  d e l a b a r r e ,  

‘Het gezondheidstoezicht; is de stagiair in goede handen?’, in: De stage in  

de professionele bacheloropleidingen, p. 73-75.
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De routeplanner: het stageplan voor de student2.3 

Voor de concrete uitwerking van de stage is het aangewezen om 

samen met de stagiair een stageplan op te stellen, waarin je op een 

systematische manier alle taken en verwachtingen opneemt en een 

timing hiervoor afspreekt. Zo’n stageplan is een handig instrument 

om de stage verder op te volgen. Regelmatig kun je het ter hand  

nemen om de vorderingen van de student te evalueren en bij te  

sturen. Ervaren mentoren zeggen:

Voor stagiairs is structuur en context heel belangrijk, want  ”
de eerste kennismaking met het werkveld kan heel overdon-
derend zijn: er komt heel veel informatie op hen af. Ik zorg 
dus voor een duidelijke omschrijving, die ook meetbaar is. 
Een goede planning is een hele steun voor de stagiair, maar 
ook voor mij, want ik kan zo snel ingrijpen als er iets fout 
dreigt te lopen.

Het is heel belangrijk om bij de start van een stage goed  ”
op de hoogte te zijn van de doelen van de school, de doe-
len van de student en de doelen van de eigen instelling. 
Als deze goed op elkaar zijn afgestemd, verloopt de stage 
meestal vlot. 

Het stage- en leerplan wordt binnen een aantal opleidingen door de 

stagiair opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan stageplaats en 

opleiding. Maar het is ook mogelijk dat je zelf aan de slag moet om 

zo’n plan op te stellen. In elk geval is het goed even na te gaan waar 

je rekening mee moet houden bij het opstellen van een stageplan.

Bijlage 1 bevat een sjabloon voor het opstellen van een dergelijk 

stageplan. Hieronder geven we wat toelichting bij het opstellen  

ervan. Geef de student in elk geval inspraak bij het opstellen  

van dit plan.
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Maak duidelijk wat het  y algemene doel is van de opdracht. Zo’n al-

gemene (strategische) doelstelling geeft een antwoord op de vraag: 

“WAT heeft de stagiair bereikt aan het einde van de stage?”.  

Bespreek met de student:

hoe dit doel past in de missie en het beleid van je organisatie; ~

van welk groter project de student een deelopdracht uitvoert;  ~

informatie over wat er vroeger is uitgevoerd en wat de aanleiding  ~

is voor deze specifieke opdracht (ging er een omgevingsanalyse 

aan vooraf?);

het doel: een concreet, afgerond resultaat waar de student zich  ~

mee kan identificeren (een nota, een website, een presentatie …).

Splits het doel vervolgens uit in  y operationele doelen, die een ant-

woord geven op de vraag: “WAT moet de stagiair concreet bereiken 

om het gewenste resultaat, geformuleerd in de algemene doelstel-

ling, te bereiken?”. De operationele doelstellingen kun je dus zien 

als tussenstappen om de algemene doelstelling te bereiken. Formu-

leer ook deze doelen weer retroactief en maak ze zo SMART moge-

lijk (zie bijlage).

Een andere manier om het stageplan op te bouwen is te vertrekken  y

vanuit de vraag: wanneer is een student voor mij geslaagd in deze 

opdracht? Wat vind ik belangrijk voor een goed resultaat? Stage-

mentoren raden immers aan om voldoende oog te hebben voor de 

groeicurve die een student doormaakt. Het afleveren van een rap-

port en dus bereiken van een bepaalde doelstelling zegt verder niet 

zo veel over de kwaliteit van het geleverde werk en de evolutie die 

de student heeft doorgemaakt. Neem daarom een aparte doelstel-

ling rond dit groeiproces op en hou er rekening mee bij het formule-

ren van je andere doelstellingen.

Het is belangrijk dat je de concrete doelstellingen  y competentiege-

richt formuleert. Probeer dus aan te geven welke kennis, vaardig-

heden en attitudes de student verwerft. Dit geeft de opleidingsin-

stelling een beter beeld van de stage. Bovendien zijn het vaak de 
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competenties die je tijdens de evaluatie moet beoordelen. Als er 

voor jouw functie al een beroepscompetentieprofiel of een functie-

omschrijving bestaat kun je die als uitgangspunt nemen. Je kunt  

ook te rade gaan bij bestaande taakomschrijvingen of vacatures.

De meetbaarheid van een doelstelling is belangrijk. Vandaar het  y

belang van indicatoren die een antwoord geven op de vraag:  

“Wat moeten we meten om te weten of onze doelstelling werd  

verwezenlijkt?”. Ofwel: “Hoe gaan we, tijdens en aan het einde  

van de rit, controleren en/of aantonen en/of bewijzen dat we  

gehaald hebben wat we beloofden?”

Concretiseer de operationele doelen met  y acties die aangeven hoe  

de stagiair, binnen een bepaalde timing, de doelstellingen zal berei-

ken. Zorg voor een afwisseling van eenvoudige en meer complexe 

taken. Uiteraard plan je in het begin van de stage meer eenvoudige 

taken in, zo bouw je op naar het meer complexe werk. Een goede tip 

is ook om te starten met een quickwin waarmee de student meteen 

het nodige zelfvertrouwen opbouwt.

Voorzie tijd voor  y overleg, feedback en evaluatiemomenten  

(zie verder).

Maak duidelijke afspraken over de  y aanspreekpunten. Niet alle taken 

moeten noodzakelijk door dezelfde persoon worden opgevolgd. 

Vooral duidelijke afspraken tussen de coördinator van de instelling 

en de medewerker/stagementor zijn van belang.

Vergeet niet om de andere medewerkers via de interne communica-

tiekanalen in te lichten over het doel en de aanpak van de stage,  

ook als ze niet rechtstreeks als aanspreekpunt functioneren.  

Maak duidelijk wat je concreet van hen verwacht.
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De inhoud van het stageplan verschilt natuurlijk per organisatie  

en per stage, maar de volgende tips van stagementoren willen  

we graag meegeven:

Ik formuleer het stageplan op basis van drie elementen:  ”
de lopende projecten en noden, de mogelijkheden van de 
student en een vast parcours dat de stagiair bij wijze van 
kennismaking steeds zou moeten doorlopen. Wat dat laat-
ste betreft: ik heb een aantal taken in gedachten die elke 
student zou moeten tegenkomen tijdens de stage.

Naast concrete, praktische opdrachten geef ik ook steeds  ”
een lange denkoefening op: ik vraag bijvoorbeeld om na te 
denken wat er aan conservatie en restauratie allemaal moet 
gebeuren in een zaal van het museum. De stagiair krijgt zo 
de kans om kennis te maken met het langetermijn denken  
en de planning van conservatie.

Ook ‘gewone’ vaardigheden moeten in de stage aan bod  ”
komen. Zo had ik een stagiair die totaal niet bleek te weten 
hoe men zich op een vergadering moest gedragen. Ook de 
telefoon opnemen of een beleefde mail schrijven kan niet 
iedereen vanzelf: dit zijn juist dingen die je vanuit ervaring 
kunt leren en die bouw ik dus in.

Naast het werken aan een (deel)project voorzien wij ook  ”
altijd een doorlopende opdracht (bv. inventarisatie biblio-
theek, bijhouden van persartikels) waaraan de stagiair kan 
werken als die even niet weet wat doen en de stagementor in 
vergadering is.

Ik laat de stagiair ook bewust kennismaken met andere or- ”
ganisaties waar we mee samenwerken, maar die ‘selecteer’ ik 
wel. Dat wil zeggen dat ik er zeker van wil zijn dat ze de tijd 
nemen voor de student en hem of haar niet gaan afblaffen.
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Mijn indruk is dat – welk niveau de student ook heeft – je  ”
ze toch altijd slechts beperkte verantwoordelijkheden kan 
geven, zeker wat betreft externe contacten. Als kleine or-
ganisatie is het op sommige momenten niet mogelijk om 
bijvoorbeeld alle e-mails of telefoons die zouden moeten 
gebeuren door een stagiair na te lezen of op te volgen en 
ben je genoodzaakt om slechts kleinere taken in hun han-
den te leggen. Iemand met veel zin voor initiatief zal bij ons 
heel veel leren, iemand die bij de pakken blijft zitten, haalt 
er veel minder uit. 

Ook de studenten zelf pleiten voor interessante taken:

Hierbij is het belangrijk dat de stage een realistisch beeld  ”
geeft van de jobmogelijkheden. Een stage waarbij de stu-
dent enkel rotjobs mag uitvoeren, kan de student namelijk 

onterecht doen opgeven.5

Maar, alle begin is ook moeilijk:

Ik heb op mijn stage heel wat opgestoken. Het belangrijk- ”
ste was nog wel planmatig werken en een agenda bewaken!

5  i .  g i e l i s , ‘Stagelief of stageleed; Studenten over stages’,  

in: De stage in de professionele bacheloropleidingen, p. 46.



Als alle plannen zijn gesmeed en alle afspraken  
zijn vastgelegd, dan ben je klaar voor de start.  
De eerste werkdag in de erfgoedorganisatie is van 
groot belang voor een vlot verloop van de stage. 
Niet alleen heb je die dag een gesprek met de 
student, je laat hem of haar ook kennismaken  
met de werking van de gehele organisatie.  
Het doel is dat de stagiair zich thuisvoelt in  
de nieuwe werkomgeving … Een aangename  
start geeft immers wind in de zeilen voor  
een voorspoedige reis!

Het vertrek: 3 
de eerste dag op de werkplek

” … En dan komt de eerste dag: de grote confrontatie 
met de praktijk staat voor de deur. Toch wel even  
diep ademhalen en er dan inspringen! ...  
(een student over de onzekerheid bij de start) 
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Het anker los:  3.1 
een intakegesprek met de stagiair

Een warm onthaal van de nieuwe medewerker stelt iedereen op prijs. 

Spreek dus even met de student voordat hij of zij aan de slag gaat. 

Tijdens dit intakegesprek breng je vooral de verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van de stagiair in kaart en geef je de belangrijkste 

basisinformatie mee:

Om een groter kader te bieden, bezorgen wij de stagiairs  ”
altijd ons beleidsplan. Er is in het begin van de stage ook 
altijd een inleesperiode voorzien

Tijdens het intakegesprek overloop je best de volgende punten:

Begin met een  y introductie tot de organisatie. Wat zijn onze opdrach-

ten en doelen? Hoe is de organisatie gestructureerd? Hoe verhou-

den de verschillende afdelingen zich tot elkaar? 

Verschillende organisaties maakten een  y soort vademecum6 voor 

stagiairs met daarin de belangrijkste afspraken op de werkvloer:

missie en beleidsplan; ~

organogram van de organisatie; ~

administratieve afspraken, overzicht van belangrijkste  ~

afspraken die relevant zijn (bv. omtrent, het opstellen 

van brieven, huisstijl, werkuren);

de toegang tot de gedeelde netwerkschijf (vaak beperken  ~

organisaties die toegang tot een aantal mappen);

basisvocabularium relevant voor de werkplek; ~

belangrijke adressen en telefoonnummers; ~

basisliteratuur (algemeen over de organisatie); ~

de evaluatieformulieren voor stagiairs (zie verder) ~

Geef informatie over het  y verloop van het stageproces: hoe ga je als 

mentor de stage opvatten? Welke fases zijn er? Welke verwachtin-

gen heeft de student en wat verwacht de stagementor?

6  Interessante voorbeelden uit Amerikaanse musea vind je hier:  

www.museum-ed.org/content/view/70/70/
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Overloop daarna  y de stage-inhoud: wat is het doel van de opdracht? 

Wat is de inhoud? Waar zitten mogelijkheden om het stageplan 

verder aan te vullen? Hoe gaan we dit stageplan opvolgen? Wat zal 

de eerste opdracht van de stagiair zijn?

Leg de  y belangrijke documenten voor het uitvoeren van de opdracht 

klaar (relevante beslissingen, ontwerpdocumenten …) dan verliest 

de student geen tijd door hiernaar te zoeken.

Besteed aandacht aan afspraken over de  y vertrouwelijkheid van de 

informatie waarmee de stagiair aan de slag gaat. Mag de student 

rechtstreeks met de buitenwereld communiceren?

Let er echter wel op dat je de student niet overspoelt met te veel in-

formatie. Doseer dus en besteed vooral aandacht aan de essentiële 

elementen. Vat tussendoor ook even samen en laat de student vragen 

ter verduidelijking stellen.

Behandel de stagiair verder als een gewone (nieuwe) medewerker! 

Je verwacht dus ook dat de stagiair op een professionele wijze jouw 

instelling zal vertegenwoordigen. Geef aan wat je verwacht (bv. hoe 

neem je de telefoon op? Hoe spreken wij mensen in een e-mail aan?). 
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Alle zeilen bijzetten:  3.2 
een kennismaking met de hele organisatie

Ook als de student uiteindelijk maar op één afdeling of dienst zal  

werken, is het belangrijk dat hij bij de start kennismaakt met de hele 

organisatie. Op die manier krijgt de stagiair een beter zicht op de 

plaats van zijn opdracht in het geheel. Zo vertelde een stagementor:

Ik geef de stagiair bij de start de tijd om vrij rond te lopen  ”
in het museum en de reserves om zo onze collectie te leren 
kennen.

Heb tijdens een rondleiding door de organisatie oog voor de  

volgende elementen:

zorg voor een sleutel of badge en vertel de student welke toegangs- y

regeling er is uitgewerkt binnen het gebouw;

stel de student voor aan alle collega’s en geef kort aan wat hun  y

opdracht binnen de organisatie is;

laat zien hoe de computers, kopieerapparaten, telefoontoestellen,  y

elektronische agenda’s (en eventuele andere machines werken);

wijs op veiligheidsvoorschriften, EHBO-materiaal, brandblusappara- y

tuur;

toon de student zijn of haar werkplek. Een goede tip is om de   y

student bij zijn of haar mentor in de buurt te zetten, zodat hij of  

zij meteen meekrijgt welke opdrachten er nog allemaal circuleren  

op de werkvloer;

wijs op de keuken en de lunchruimte en licht de student in over   y

de gebruikelijke lunchtijd. 

Ook tijdens de stage is het van groot belang dat de student zich deel 

voelt van een bredere organisatie en zich niet isoleert in zijn eigen 

project. Laat hem of haar dus zoveel mogelijk meelopen. 
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Een paar voorbeelden:

geef de student ook eens eerder generieke taken (bv. telefoneren,  y

vergaderingen beleggen … );

nodig de stagiair ook uit op het teamoverleg, zelfs als de agenda  y

niet rechtstreeks betrekking heeft op de stageopdracht;

laat de student deelnemen aan workshops, professionaliserings- y

initiatieven die toevallig plaatsvinden tijdens de stage;
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Kortom: het is de bedoeling dat de stagiair ook de ondersteunende 

processen in een organisatie leert kennen en zo een breed beeld 

krijgt van het werken in een erfgoedorganisatie.

Is je organisatie erg complex en bevat ze verschillende afdelingen 

elk met een eigen taak (zoals bijvoorbeeld het geval is in een groot 

museum)? Spreid de kennismaking dan in de tijd! Zo vermijd je dat 

de student zich onder een stortvloed van informatie bedolven voelt 

en naar adem gaat snakken. 

Tot slot nog wat tips uit de praktijk:

Een eigen e-mailadres en een eigen plaats in de organisatie  ”
is enorm belangrijk voor de stagiair. Als je elke keer moet 
zeuren om een computer of om een plaatsje, dan geeft je dat 
het gevoel dat je niet welkom bent. 

Vaak krijgen stagiairs een plek bij administratief personeel  ”
en niet in de buurt van de stagementor. Zo missen ze heel 
wat gespreksstof. Dat zijn allemaal gemiste kansen!

Sommige mensen hebben de neiging om alle interne con- ”
flicten, spanningen en ergernissen over te dragen aan de 
stagiair. Die heeft daar niets aan en leert daar ook niets van. 
Sterker nog: het kan zijn motivatie omlaag halen. Dus zeker 
niet doen is de boodschap.

Ik laat de stagiair ook weten welke cafeetjes, broodjeszaken  ”
en terrasjes de collega’s bezoeken en natuurlijk neem ik de 
stagiair mee als we tussen de middag buiten gaan eten.

Studenten waarderen dit sterk:

Ik vond het fijn dat ik volwaardig kon meedraaien in de  ”
organisatie, dat ik op stafvergaderingen mijn mening kon 
geven en dat daar ook naar werd geluisterd. Ik had zeker 
niet het gevoel dat ik in een uitzonderingspositie zat, of 
‘maar’ een stagiair was.





En dan zijn we vertrokken voor een lange vaart. 
Tijdens de stage gaat de student de theorie uit 
de opleiding toepassen in de praktijk. Hij doet 
dit via een traject van informeel leren waarbij 
praktijkervaring en observatie centraal staan.  
Toch is het niet zo dat de student nu een radicale 
breuk maakt tussen theorie en praktijk, want  
tijdens een goede stage zijn ervaring en  
reflectie nauw met elkaar verbonden. 

Op volle zee: 4 
hoe coach ik een student  
door de stage heen?
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Zeer inspirerend daarvoor is de leercirkel van David Kolb.7 Hij gaat 

uit van vier fasen in het leerproces die elk een verschillende relatie 

tussen theorie en praktijk weerspiegelen. Een diepgaand leerproces 

doorloopt deze verschillende fases:

 

Volgens deze theorie kun je op elk moment in de cyclus instappen. 

Belangrijker is dat alle fases aan bod komen opdat de lerende een 

diepgaande kennis zou verwerven. Toegepast op de stage kan je dus 

stellen dat een student pas een grondige leerervaring op zijn sta-

geplaats kan opdoen, als hij naast de concrete praktijkervaring ook 

reflecteert over hetgeen hij doet. Met deze verrijkte kennis kan de 

stagiair naar een hoger beheersingsniveau groeien.

7  d .  k o l b , Experiental leraning: experience as the source of learning and devel-

opment, Engelwood, 1984; j .  v e r m e e r s c h  (red), Van start gaan met OAO, 

Antwerpen, 2005, p. 83-84; f .  c o c k x , Leren voor vormingswerk, concepten voor 

het faciliteren van leren, Brussel, 2008, p. 37. Een goede synthese vind je via: 

www.infed.org/biblio/b-explrn.htm

BESLUITEN
Testen in  

nieuwe situaties  
(theorie → praktijk)

DOEN
concreet ervaren

(praktijk)

DENKEN
abstraheren en 

conceptualiseren 
(theorie)

DROMEN
observeren en 

reflecteren
(praktijk → theorie)
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Uiteraard behelst dit twee aspecten: enerzijds moet de stagiair de 

kans krijgen om zoveel mogelijk ervaring op te doen, anderzijds moet 

hij of zij de gelegenheid krijgen verder na te denken over zijn functi-

oneren. In dit hoofdstuk komen beide aspecten aan bod en geven we 

ook nog wat informatie over wat je kunt doen als er problemen op-

duiken. Natuurlijk schetsen we hier een ideaalbeeld waaruit je moet 

kiezen wat voor jou mogelijk is. Niet elke student heeft evenveel op-

volging nodig. Voor kleinere organisaties kan het bijvoorbeeld moei-

lijk zijn om heel veel tijd uit te trekken voor instructie of is het inge-

wikkeld om veel evaluatiemomenten in te plannen. Dat is op zich niet 

zo erg, zolang je de student maar niet gewoon laat ‘aanmodderen’.

Maar eerst, wat verwachten studenten van een stagementor?

Een goede mentor houdt er rekening mee dat je nog geen  ”
ervaring hebt, dat je er nog wat in moet komen. Een goede 
mentor geeft je dus vooral tijd om te groeien.

Ik vind het belangrijk dat ik ook mijn eigen inbreng kan  ”
doen en dat een mentor ook luistert naar mijn visie. De vrij-
heid krijgen om ook zelf dingen te kiezen is voor mij heel 
belangrijk.

Een goede mentor schermt je niet af van de realiteit,  ”
maar betrekt je zoveel mogelijk bij alles wat relevant is.
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Roeien met de riemen die je hebt:  4.1 
geleidelijk aan leren uit de praktijk

Wees je ervan bewust dat de stagiair nog lang zal terug- ”
denken aan de organisatie waar hij of zij stage liep! Zorg 
dus dat die eerste ontdekkingstocht de moeite is en dat  
de student een rijke ervaring mee naar huis neemt.

Een stage is een groeiproces voor de student waarin hij of zij geleide-

lijk aan zelfstandigheid verwerft. Dit betekent vaak dat je als stage-

mentor je pupil aanvankelijk sterk begeleidt. Gaandeweg, naarmate 

de student meer vaste grond onder de voeten voelt, laat je de stagiair 

meer los. Op het einde van de rit heeft de student zelf het roer in 

handen en hou je als mentor enkel op de achtergrond nog een oogje 

in het zeil. Zo haal je, met veel geduld, het onderste uit de kan! 

Geleidelijk aan opbouwen van de praktijkervaring is de bood-

schap. Start daarom eerst met een duidelijke demonstratie8 waarin 

je concreet toont hoe iets in zijn werk gaat. Belangrijk daarbij is dat 

je veel toelichting geeft en elke stap die je zet expliciteert: voor de 

student is immers alles nieuw, ook die elementen die voor jou al lang 

vanzelfsprekend zijn geworden. Een paar tips voor een succesvolle 

demonstratie: 

zorg voor een duidelijke structuur met een logische opbouw,   y

bijvoorbeeld een stappenplan, een flowchart …;

baken fases af, leid elke fase in en vat samen na elke fase; y

denk hardop!; y

geef aan waarom je een bepaalde handeling stelt (wat is het doel  y

ervan?) en waarom de volgorde belangrijk is;

maak er waar mogelijk een leergesprek van, laat de stagiair vragen  y

stellen en oplossingen aandragen;

laat de stagiair aan het einde van het proces even samenvatten,   y

zo weet je meteen of de stagiair het begrepen heeft.

8  Bege-leidraad, p. 18; Hoe kan uw organisatie …, p. 50.
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Bij instrueren9 ga je nog een stapje verder. Na je demonstratie laat je 

de stagiair de handeling uitvoeren terwijl je hem of haar observeert. 

Vraag de stagiair om hardop te formuleren waarom hij/zij bepaalde 

handelingen stelt. Geef daarna op een constructieve manier feedback. 

Het spreekt voor zich dat een dergelijke instructie makkelijker is bij 

kleinere, technische taken dan bij meer complexe onderzoeksprojec-

ten. 

Om een zondvloed aan informatie te vermijden splits ik  ”
de momenten van instructie best op in kleinere pakketjes 
van ongeveer een half uur. Ik spreid deze in de tijd en waar 
mogelijk ook over locaties en medewerkers.

Bij zoiets abstracts als projectwerking is het moeilijk om zo  ”
formeel te instrueren. Ik probeer gewoon concrete taken te 
geven en overloop die dan achteraf met de stagiair. Ik vind 
het daarbij belangrijk dat de stagiair initiatief toont, want 
op die manier leer je veel bij.

Concreet ervaren van het werk op de stageplaats kan pas als je de 

student de verantwoordelijkheid geeft over bepaalde taken. Je moet 

dus bepaalde taken aan de stagiair delegeren,10 want alleen zo kan 

de student de volle complexiteit begrijpen en zich volledig betrok-

ken voelen bij de taak. Een goede tip is om te starten met een quick 

win: een opdracht waar de student snel succes mee kan boeken en zo 

aan zelfvertrouwen wint. Om de student niet zomaar in het diepe te 

gooien, leid je elke taak goed in. Zeker bij de start van de stage let je 

er op dat je de volgende elementen vermeldt:

het doel van de opdracht;  y

waarom je deze taak aan de student overdraagt; y

tot hoever de verantwoordelijkheid van de student reikt en   y

wat de grenzen zijn;

er bestaan geen domme vragen, dus kom gerust informatie vragen. y

9  Bege-leidraad, p. 19; Hoe kan uw organisatie …, p. 52.

10  Bege-leidraad, p.20; Hoe kan uw organisatie …, p. 59.
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We beklemtoonden het al eerder, maar laat de student meedraaien in 

de hele organisatie. Zorg ervoor dat de stagiair niet alleen de eigen 

taak goed leert kennen, maar ook de andere aspecten van de praktijk 

kan ondervinden. Laat de stagiair deelnemen aan het werkoverleg, 

betrek hem/haar ook bij algemene activiteiten (een drink, een alge-

meen opleidingstraject). Kortom: scherm de stagiair niet af maar laat 

hem of haar zoveel mogelijk proeven van het échte leven op de werk-

vloer. Juist in dat proeven van de echte werksfeer zit ook volgens de 

studenten zelf de meerwaarde.

Ervaring opdoen in de praktijk betekent ook kunnen inspelen op 

onverwachte zaken. Als stagementor zal je dus niet alles kunnen 

voorspellen. Misschien kun je zelfs een probleemgerichte aanpak 

overwegen en de student geen ‘veilige’ opdrachten voorschotelen, 

maar juist laten nadenken over de manier waarop problemen kun-

nen worden opgelost. Uitaard vraagt een dergelijke opdracht meer 

feedback en begeleiding, maar het leereffect voor de student en voor 

jou zal ongetwijfeld groter zijn. Een stagementor verwoordde haar 

aanpak bij de begeleiding als volgt:

Ik geef een opdracht en laat de student eerst zelf nadenken welke aan- ”
pak het beste is. Ik laat de stagiair eerst zelf ‘knutselen’ en proberen. 
Daarna toon ik pas hoe ik het aanpak en leg ik uit waarom.

Tot slot nog meer wijze raad van mentoren:

Ga er niet zomaar van uit dat jij meer weet dan de stagiair. De studenten  ”
leren tijdens hun opleiding vaak de nieuwste methodes aan, je kunt zo 
ook zelf veel bijleren. Duw dus niet je eigen interesses of interpretaties 
door, maar laat ook de student tonen wat hij of zij al kan!

Het is belangrijk om goed met de opleidingsinstelling af te stemmen wie  ”
welk leren precies coacht.

Ik geef mijn stagiairs altijd mee dat fouten maken onderweg nu eenmaal  ”
deel is van het leerproces. Leren is ook durven fouten maken en dat 
geldt zowel voor de stagiair als de organisatie. Het is een soort attitude 
om dit als iets positiefs te zien en niet als iets negatiefs.
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Het logboek: feedback tijdens de stage4.2 

Het werkt niet als je een opdracht geeft en dan gewoon  ”
wacht op het eindresultaat. Ik ga regelmatig polshoogte 
nemen, ook omdat het best zou kunnen dat ik een aantal 
stappen niet heb uitgelegd omdat ze voor mij te evident 
zijn. Op die manier hoeft een stagiair niet nodeloos vast te 
lopen.

Als stagementor ben je de compagnon de voyage van de student. 

Waar je eerst de gids ter hand hebt genomen en hem of haar de weg 

hebt gewezen, is je belangrijkste taak nu om de student een luiste-

rend oor te bieden. Samen met de student ga je nadenken over de 

taken en de aanpak ervan. Als gesprekspartner help je de stagiair op 

weg om samen te reflecteren over het eigen leerproces, wat volgens 

de leercirkel van Kolb onmisbaar is voor een grondige leerervaring. 

Geef de student dus op tijd en stond de kans te verwoorden hoe hij of 
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zij het heeft ervaren en geef ook jouw visie op de zaak. Maar vooral: 

moedig de stagiair aan om het beste van zichzelf te geven en niet bij 

de pakken neer te zitten. Coachen is een proces van tweerichtingsver-

keer waarbij de stagiair centraal staat. De uitdaging bestaat erin het 

beste uit deze persoon naar boven te halen!

Snelle feedback tijdens en na een actie geeft de stagiair een goed 

zicht op zijn prestatie. Laat dus op een constructieve manier regelma-

tig weten wat je ervan denkt! Zulke feedback is op elk moment van 

het traject mogelijk: een knipoog, een schouderklop, een opgestoken 

duim kunnen wonderen doen. Vergeet ook zeker niet om regelmatig 

te informeren hoe het met de student gaat. Het beantwoorden van 

vragen tijdens de uitvoering kun je ook als een vorm van snelle feed-

back zien. Gaat er iets mis, dan geef je het best zo vlug mogelijk res-

pons zodat je de student vlot weer op koers zet. 

Bij kritiek moet je er vooral op letten dat:11

je onder vier ogen met de student kunt spreken (spreek rechtstreeks  y

zonder tussenpersonen);

 je concreet en objectief formuleert wat er mis ging; y

 je geen omwegen gebruikt maar kort zegt wat er scheelt; y

 je het accent legt op wat verbeterd kan worden; y

je niet te veel kritiek in één keer geeft; y

je afsluit met een positieve noot. y

Als bijlage vind je een tabel met aandachtspunten voor een gesprek 

met kritiek, slecht nieuws of problemen.

Heel veel kritiek kun je ook kwijt in een vraagvorm. Geef de student 

in elk geval altijd de kans om te reageren en oplossingen aan te  

dragen. Maak ook gebruik van de volgende gouden tip:

Ik pas bij kritische gesprekken de ‘sandwichaanpak’ toe.  ”
Dat wil zeggen dat ik positieve en negatieve informatie 
afwissel en eindig met een positieve noot. Ik merk dat  
stagiaires hier doorgaans veel begripvoller op reageren  
dan als ik pure kritiek geef.

11  Bege-leidraad, p. 33; Hoe kan uw organisatie …, p. 62.
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In het kraaiennest:  4.3 
functioneringsgesprekken met stagiairs

Naast het geven van feedback tijdens de stage, is het ook belangrijk 

dat je af en toe de tijd neemt om even uit te zoomen en vanuit het 

kraaiennest naar de prestaties van de stagiair te kijken. Je kunt dit op 

verschillende momenten doen. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Ik neem de student aan het einde van de eerste week even  ”
apart om te vragen hoe het is geweest en om de planning 
voor de volgende week op te maken. Aanvankelijk doe ik 
dat elke week, geleidelijk aan bouw ik het af.

Ik leg samen met de student wekelijks een moment vast  ”
waarop ik mijn bedenkingen kan meegeven en waarop we 
de papierwinkel invullen. Zeker als de stagiair niet in het-
zelfde bureau zit als ik, is het echt nuttig om de stand van 
zaken even systematisch te overlopen.

Het blijft een moeilijk evenwicht, want als je als mentor te  ”
veel feedback geeft en vraagt, laat je de student te weinig 
ademruimte! Op tijd kunnen loslaten en vertrouwen  
hebben in de stagiair is ook belangrijk!

Voordat we verder ingaan op een mogelijke aanpak van een functio-

neringsgesprek, willen we even onderlijnen dat het hier geen evalu-

atie van de student betreft. Een functioneringsgesprek is gericht op 

de toekomst, het is een moment om te overleggen, af te stemmen en 

afspraken te maken over het verdere verloop van de stage. Verbeter-

punten hebben in die context alleen zin als ze constructief en motive-

rend zijn en de student verder ondersteunen in zijn groeiproces. 
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Hoe bereid je zo’n functioneringsgesprek voor? In elk geval moeten 

zowel de stagementor als de stagiair dit gesprek voorbereiden.  

Vraag de student dus op voorhand punten voor de bespreking op  

te lijsten. Het is belangrijk dat jullie beiden inspraak in de agenda 

hebben. Een aantal richtvragen zijn:

Hoe voel je je op de stageplaats? y

Hoe zijn je relaties met de collega’s? y

Wat verliep er goed? Waarom verliep dit goed?   y

Wat zou er nog kunnen verbeteren?

Wat is minder goed gegaan? Wat zijn hiervoor de redenen? y

Welke taken doe je graag, en wat doe je minder graag? Waarom? y

Hoe kan ik je ondersteunen om je werk nog beter te doen? y

Het gesprek bouw je als volgt op:

Vraag eerst hoe de stagiair zich voelt en hoe hij de stageplaats   y

ervaart.

Vertrek vervolgens vanuit de punten die de stagiair wil bespreken   y

en werk om-en-om een punt van de student en een punt van jou af. 

Neem het stageplan erbij en ga na waar de planning moet worden  y

aangepast (ook in positieve zin: het uitbreiden van de verantwoor-

delijkheden). 

Bespreek welke taken nu prioritair zijn. y

Een heldere en duidelijke communicatie en een positieve ingesteld-

heid zijn bij zo’n gesprek zeer belangrijk. Een paar tips:

Wees in alle gevallen constructief en geef het leeraspect van de   y

vragen aan: focus dus niet alleen op hoe erg iets misging, maar  

geef vooral aan hoe dit vermeden kan worden.

Zorg dat het gesprek niet aanvallend overkomt en duw de stagiair  y

niet in de verdediging. Formuleer je boodschap bij voorkeur vanuit 

het ik-standpunt en geef de stagiair alle gelegenheid om te reageren 

en zijn/haar aanpak te verduidelijken.
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Wees duidelijk en concreet: met vage informatie kan de stagiair   y

niet verder!

Stel open vragen, waar de student niet alleen maar ja of nee op kan  y

antwoorden. Op die manier kom je meer relevante informatie te 

weten.

Luister, vat samen en vraag door. Las even een pauze in waarin je  y

kort samenvat wat de student zegt om zeker te zijn dat je hem of 

haar goed hebt begrepen. Vraag verder door als er onduidelijkhe-

den zijn.

Las eens een stilte in. Vaak is zo’n adempauze voor een stagiair een  y

goed moment om zelf een onderwerp aan te snijden.

Geef de stagiair de mogelijkheid om zelf te groeien; stel stimuleren- y

de vragen als: hoe zou je dit oplossen? Wie zou je kunnen helpen? 

Hoe zou iemand anders dat aanpakken? Zo daag je de stagiair uit 

zelf naar een oplossing te zoeken.

Uiteraard moet het mogelijk zijn dat de student kritiek geeft en  y

nieuwe ideeën aandraagt. Het is een tweerichtingsgesprek waarin  

je van elkaar heel wat kunt leren!

Laat de stagiair van elk feedbackgesprek een kort verslag maken  

met de belangrijkste afspraken. Deze elementen kun je dan tijdens 

een volgend feedbackgesprek overlopen. Bovendien kun je ze later 

gebruiken om het groeiproces van de stagiair aan te tonen.

Als bijlage hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor zo’n 

feedbackgesprek samengevat in een handige tabel.

Studenten vinden zelf ook dat ze baat hebben bij een dergelijk  

gesprek:

Dat gesprek dwong me om even afstand te nemen en een  ”
balans op te maken, anders had ik dat nooit gedaan! 

Ik heb er vooral uit geleerd hoe je moet omgaan met   ”
kritiek, dat is niet meteen evident, maar uiteindelijk kreeg  
ik veel goede tips waar ik veel aan had.
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Reddingsboeien en sloepen:  4.4 
wat te doen bij problemen?

Een stage is een belangrijke fase in het leerproces van een student. 

De confrontatie met de werkplek roept onzekerheid op en doet de 

stagiair nadenken over cruciale vragen bv. waar wil ik met mijn leven 

naartoe? Zo gaan sommige studenten twijfelen aan hun studiekeuze 

of aan de sector waarbinnen ze stage lopen. Als stagementor moet je 

daar begrip voor kunnen opbrengen, ook al is dat soms moeilijk:

Studenten in een stageperiode twijfelen soms nog erg aan wat ze 

precies in de toekomst willen gaan doen. Ze kunnen zo ook tot de 

conclusie komen dat ze niet in de erfgoedsector willen werken.  

Uiteraard moet je dat respecteren, maar het zet wel een domper  

op al je inspanningen. 

Twijfels kunnen een impact hebben op de motivatie en de inzet van 

de student tijdens de stage. Omdat de stage een leer- en groeiproces 

is, moet je er als stagementor rekening mee houden dat de student 

een paar dips kan doormaken en zich erg onzeker kan voelen.  

Hierdoor krijg jij misschien de indruk dat de stagiair geen vorderin-

gen maakt of geen werk ziet. Je kunt dan beginnen twijfelen aan  

de motivatie van de student. Algemeen genomen beantwoordt  

motivatie aan de volgende twee wetten:12

Motivatie wordt gevoed door de eigen behoeftes, belangen en in- y

teresses van de stagiair. Als mentor moet je weten welke elementen 

de student wel kunnen motiveren, bijvoorbeeld: betrokkenheid, 

respect, sociaal contact, persoonlijke meerwaarde … Probeer er dus 

achter te komen waar de prioriteiten voor de stagiair zelf liggen.

Motivatie wordt gevoed door tevredenheid. Je kunt de tevredenheid  y

vergroten door demotivatoren weg te nemen. Ga dus na op welke 

manier je de werkcontext voor de stagiair kunt verbeteren. Dit kan 

al gebeuren door meer uitleg te geven bij bepaalde taken: niets is zo 

demotiverend als een taak waarvan je het nut niet inziet …

12  Hoe kan uw organisatie maximaal resultaat halen uit leren op de werkplek?, p. 13. 
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Deze twee factoren bepalen voor een groot deel hoe een stagiair in 

het algemeen tegen zijn of haar opdracht aankijkt. Maar daarnaast is 

het humeur van een mens vaak het resultaat van een weegschaal die 

positieve en negatieve elementen tegenover elkaar afzet. Wegen de 

positieve elementen door, dan geeft dit een goed gevoel, wat uiter-

aard een positieve boost geeft aan de motivatie. Maar als de balans 

negatief uitvalt, dan kan het slechte gevoel dat daaruit resulteert zelfs 

leiden tot onverschilligheid en tegenwerking.

Strokes balans13

 
Positieve impact Negatieve impact

complimenten

successen

positieve aandacht

persoonlijke voldoening

mislukkingen

negatieve kritiek

onoplosbare problemen

obstakels in het leven

zelfvertrouwen,  

goed gevoel, motivatie

verontrusting, slecht gevoel,  

Onverschilligheid en tegenwerking

Het is dus zaak dat je als mentor probeert de balans op positief te 

houden, door te focussen op de positieve elementen en de negatieve 

zaken zoveel mogelijk te vermijden of te compenseren. Die negatieve 

elementen hoeven niet altijd het gevolg te zijn van de stageplek, zij 

kunnen ook afkomstig zijn uit het persoonlijke leven van de student 

(bv. liefdesperikelen, ziekte …). Als je dit kunt opvangen door po-

sitieve aandacht of aangeboden hulp, kan dat helpen om de balans 

weer positief te laten omslaan. Maar je moet daar natuurlijk ook weer 

niet in overdrijven:

13  a .  c a a l s  &  a .  d e w a e l e , Een hedendaags vrijwilligersbeleid in een moderne 

organisatie, Brussel, 2008, p. 42.
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Mijn ervaring is dat stagiairs snel persoonlijk worden en  ”
allerhande zaken, zoals liefdesperikelen, als excuus gaan 
gebruiken. Daar ben ik heel streng in.  
Ook het excuus “ik ben gisteren laat uitgeweest en kan me 
nu niet concentreren” werkt bij mij niet. Je moet dus zeker 
niet méér begrip opbrengen dan een werkgever in een ge-
wone werksituatie zou doen.

Als je merkt dat er problemen zijn, probeer deze dan steeds op een 

open manier met de student zelf te bespreken, want het zou jammer 

zijn om het blauwblauw te laten:

Een stagiair die niet voldoet, leidt op den duur vaak een  ”
‘sluimerend’ bestaan in de organisatie. Niemand zet zich 
nog echt in. Vaak is dat jammer, want een goed gesprek had 
misschien wel het verschil kunnen maken.

Hoe bouw je zo’n bijsturinggesprek op? 

Vertel de student op een objectieve manier waarover je niet tevre- y

den bent. Vertrek daarbij vanuit jouw standpunt: ik zie je gedrag op 

die manier en dat ervaar ik zo.

Luister goed naar de ervaringen van de student. Vat zijn erva ringen  y

samen in een neutrale synthese (nog niet oordelen!).  

Zo ben je zeker dat je de stagiair goed hebt begrepen.

Peil naar de motivatie van de student: wat vind jij belangrijk en  y

welke elementen demotiveren je?

Stel dan de vraag: hoe kunnen we er  y samen voor zorgen dat dit in 

de toekomst verbetert? (demotivatoren wegnemen)

Ga op zoek naar de gedeelde  y belangen: waar kunnen jullie elkaar 

nog vinden?

Maak duidelijke afspraken, eventueel op kortere termijn. y
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Daarnaast kunnen er natuurlijk ook problemen ontstaan tussen 

stagementor en student. Het klikt niet, of er ontstaan grote misver-

standen. De motivatie van de student is weggevallen en afspraken 

worden niet meer nageleefd. Probeer in zo’n geval toch het gesprek 

met de student aan te gaan en samen een oplossing te vinden. Pas als 

je dan nog steeds vastloopt kun je de stagebegeleider van de onder-

wijsinstelling bij het gesprek betrekken. Soms kun je binnen de orga-

nisatie een oplossing zoeken:

Als het echt niet klikt tussen de stagiair en de mentor,   ”
dan duiden we een andere mentor aan of we vragen een 
andere collega om een bepaald deel van het project even  
te coachen. 



Ondertussen zijn jullie al een tijdje samen 
onderweg. De reis was soms woelig, maar jullie 
kregen vaak ook de wind in de zeilen. Nu er 
stilaan land in zicht komt, is het tijd om de stage 
te evalueren en samen in kaart te brengen welke 
groei de student heeft doorgemaakt. Uiteraard is 
er daarbij ook ruimte om verbeterpunten aan te 
duiden. 

Land in zicht! 5 
Evalueren van stagiairs
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De goede en minder goede punten kwamen al aan bod tijdens de 

functioneringsgesprekken. Deze gesprekken waren echter vooral op 

de toekomst gericht en moesten de student motiveren het beste uit 

zichzelf te halen. Bij een evaluatiegesprek staat de voorbije periode 

centraal. Op verschillende momenten (twee à drie keer tijdens de 

stage) evalueer je samen met de student en een begeleider vanuit de 

onderwijsinstelling het groeiproces dat de student heeft doorgemaakt. 

In dit hoofdstuk geven we wat algemene informatie over de voor-

bereiding van de evaluatie en het evaluatiegesprek zelf. Sommige on-

derwijsinstellingen zullen vragen om bepaalde formulieren te hante-

ren. Zorg er in dat geval voor dat de doelen en de methode van deze 

evaluatie duidelijk zijn voor jezelf en voor de stagiair. Ga dus goed na 

wat de onderwijsinstelling precies van jou verwacht. Vragen zij een 

concreet cijfer of eerder een omstandig verslag waarin je verduidelijkt 

wat goed en wat minder goed was?

De onderwijsinstelling levert vaak standaard vragenlijsten  ”
aan om de student te evalueren. Ik neem daar samen met 
de student echt de tijd voor. Dus niet zomaar even snel 
“ja”,“nee” of “ok” aanvinken, maar ook uitleggen waarom wel 
en waarom niet. Zo steekt de student er het meeste van op.

Uiteindelijk is het aan de onderwijsinstelling om het cijfer vast te  

leggen. Doorgaans correspondeert dit met de bevindingen van de 

stageplek doch dit kan ook verschillen (bv. de stageplaats waardeert 

het vele organisatorische werk, doch de hogeschool hecht meer  

belang aan het reflecteren over de opdracht e.d.).

Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te zijn van jouw pre-

cieze rol in het evaluatieproces. De stagebegeleider van de onder-

wijsinstelling heeft de ( juridische) eindverantwoordelijkheid over de 

quotering. De stagementor noteert de feiten, maar laat de conclusie 

(en dus het eindcijfer) over aan de stagebegeleider van de onderwijs-

instelling.14

14  Voor meer achtergrondinformatie over de juridische context: l .  fa e s  en  

s .  k i l l e m a n s , ‘De beoordeling van de stage. Nood aan optimalisatie’,  

in: De stage in de professionele bacheloropleidingen, p. 65-70.
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Met passer en meetlat:  5.1 
het opzetten van een evaluatie

Evalueren doe je niet uit de losse pols en zeker niet op basis van  

toevallige indrukken. Een eerste taak is dus om betrouwbare en  

objectieve informatie te verzamelen. 

Een gouden regel bij het opzetten van een evaluatieproces luidt: 

evalueer alleen wat je echt nodig hebt, of met andere woorden,  

inventariseer enkel de gegevens waar je ook werkelijk iets mee gaat 

doen. Evaluatie is maatwerk aangepast aan de werkplaats en de stagi-

air. Het is dan ook niet wenselijk of zinvol om een algemeen sjabloon 

voor de evaluatie van stagiairs uit alle mogelijke opleidingen op te 

stellen. Wel geven we een aantal elementen mee die je in de evaluatie 

kunt opnemen.

Je kunt een aantal generieke criteria opnemen die te maken hebben 

met het algemene functioneren van de stagiair, zoals:

Hoe integreert de stagiair zich in de werkomgeving? y

Hoe zelfstandig werkt de stagiair? y

Hoe professioneel werkt de stagiair de taken af   y

(timing, kwaliteit …)?

Hoe communiceert de stagiair met collega’s en externen? y

Hoeveel initiatief neemt de stagiair   y

(bijvoorbeeld om problemen op te lossen)?

Volgt de stagiair de feedback op? y

Hoe gemotiveerd is de stagiair? y

Maar bovenal neem je parameters op die te maken hebben met de 

specifieke competenties die de student tijdens de stage moet verwer-

ven. Als het goed is, vind je deze terug in het stageplan, waar je ook 

al indicatoren hebt opgenomen. Omdat je niet alles kunt evalueren, 

moet je voor jezelf uitmaken welke competenties prioritair zijn.  

Deze neem je expliciet in de evaluatie op. 
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Belangrijk is dat je op het niveau van competenties denkt: het is niet 

de bedoeling concrete takenlijsten af te vinken! Op het internet kun 

je voorbeelden uit de museumsector terugvinden.15 

Eens je de inhoud van de evaluatie hebt bepaald, kun je nadenken 

over de vorm. In vele gevallen vraagt de onderwijsinstelling dat de 

student een tekst maakt waarbij hij of zij reflecteert over de stage, op 

basis van het stageplan. Ook gebruikt men vaak vragenlijsten, waarbij 

zowel de stagiair als de stagementor scores geven op een schaal van 

1 tot 5. Een alternatief is werken met open vragen, of een combinatie 

van beide methodes omdat het vaak handig is wat extra toelichting te 

kunnen geven. Als de stagiair en de onderwijsinstelling ervoor open 

staan, kun je ook overwegen om alternatieve methodes te gebruiken, 

zoals bijvoorbeeld een s w o t -analyse maken, een verhaal vertellen 

over de ervaringen, een presentatie voorbereiden. Voor meer infor-

matie over deze andere vormen verwijzen we door naar de website 

van het s e a l l l -project (www.sealll.eu)

Welke vorm de onderwijsinstelling ook voorschrijft, het is belang-

rijk dat zowel jijzelf als de stagiair een evaluatie ondernemen. Tijdens 

het evaluatiegesprek vormt een vergelijking tussen jullie visies immers 

het vertrekpunt. Gebruik ook dezelfde vragen voor de verschillende 

evaluaties, zo kun je het beste evolutie zien.

15  Zie: www.museum-ed.org/content/view/70/70/
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Het evaluatiegesprek5.2 

Tijdens de evaluatie heb je heel wat informatie over het functioneren 

van de student verzameld. Het evaluatiegesprek dient om deze gege-

vens te analyseren en te valoriseren.

Het evaluatiegesprek is geen examen, al kan het bij de stagiair wel 

voor heel wat spanning en nervositeit zorgen. Maak hem of haar dan 

ook duidelijk dat een tussentijdse evaluatie nog geen eindoordeel 

is en dat het vooral de groei en de mogelijkheden van de stagiair in 

kaart wil brengen. 

Het gesprek zelf bouw je best als volgt op:

geef een korte toelichting bij het doel van de evaluatie en de   y

werkwijze

overloop de evaluatie punt voor punt en bespreek de verschillen   y

tussen de zelfevaluatie van de stagiair en jouw visie

geef de stagiair de kans te reageren, luister en vat de visie   y

van de student kort samen

vergelijk de score met de verwachtingen geformuleerd in   y

het stageplan

formuleer samen met de student de globale evaluatie en   y

leg deze schriftelijk vast

besluit met verwachtingen, verbeterpunten en natuurlijk   y

een pluim voor wat goed is gegaan! 

Zet ook dit op papier, dan kun je er bij een volgende evaluatie naar 

teruggrijpen.

Aan het einde van de rit maak je een eindevaluatie op. Bijsturing is 

hier niet meer het hoofddoel; wel nagaan of de doelstellingen zijn ge-

haald of niet. Je maakt hier vooral de eindbalans op of de stage in zijn 

geheel geslaagd is of niet. Belangrijk is om dit samen met de student 

te doen, alleen op die manier wordt evalueren ook een leermoment! 
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Nog een concrete tip om competenties te beoordelen:

Beschrijf zo precies mogelijk wat de student tijdens zijn  ”
stage doet, hoe hij bepaalde dingen aanpakt en waarom dit 
goed of minder goed is. Als de stageverslagen goed opge-
maakt zijn, volgen een correcte beoordeling en motivering 
vanzelf!16

Mentoren uit erfgoedinstellingen hadden tenslotte nog de volgende 

bedenkingen bij het evalueren van stagiairs:

Ik vind het soms wel moeilijk om een student te evalueren  ”
omdat ik daarmee ook een beetje het gevoel heb dat ik bij 
een slechte evaluatie ook kritiek geef op de opleiding en de 
docenten. Daar een goede balans in vinden is niet gemak-
kelijk.

Ik vind het moeilijk om een concreet cijfer te geven als ik  ”
geen referentiekader heb. Ik beoordeel liever het groeipro-
ces met + en – en laat het aan de onderwijsinstelling om dit 
om te zetten in een cijfer.

Sommige mentoren geven de evaluatiepapieren mee met de  ”
stagiair, ik mail mijn opmerkingen liever naar de docent. 
Niet dat de student niet mag weten wat erin staat, maar op 
het vlak van de evaluatie heb ik liever rechtstreeks contact 
met de docent.

Je moet vooral ook nadenken als je een laatste evaluatie  ”
meegeeft dat dit de boodschap is die de student meekrijgt 
voor zijn afstuderen en voor hij écht het werkveld instapt. 
Geef dus zeker praktische suggesties voor ze helemaal op 
eigen benen gaan staan!

16  fa e s  en k i l l e m a n s , ‘De beoordeling van de stage. Nood aan optimalisatie’,  

in: De stage in de professionele bacheloropleidingen, p. 70.



En dan is het anker neergelaten, de loopplank 
uitgelegd en zet de stagiair opnieuw voet aan wal. 
De ontdekkingsreis is ten einde en het is tijd om 
afscheid te nemen. 

Weer voet aan wal:  6 
wat na de stage?
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Heel wat erfgoedinstellingen besteden extra aandacht aan een  

feestelijke afronding van de stageperiode:

Aan het einde van een goede stageperiode laat ik de stagiair  ”
een keer ‘schitteren’ bijvoorbeeld door hem of haar een 
presentatie te laten geven over het project dat gerealiseerd 
werd.

We gaan op het einde van de stage eens goed eten met de  ”
stagiair. Een afscheidscadeau mag daarbij natuurlijk niet 
ontbreken!

Ik geef goede stagiairs altijd een aanbevelingsbrief mee  ”
waarin ik hun sterke kanten kan onderstrepen.

Ik nodig de stagiair nadien uit om vakantiewerk in onze  ”
organisatie te doen.

Goede stagiairs zijn voor ons een eerste aanspreekpunt voor  ”
een vervanging tijdens bijvoorbeeld een bevallingsverlof.

Studenten zelf zetten een prettige stage-ervaring ook graag op hun CV:

Ik toon daarmee aan dat ik niet zo’n student ben die alleen  ”
maar in de bibliotheek boeken heeft gelezen, maar dat ik 
echt in de praktijk heb meegedraaid.

Tijdens het stageproces heb je als goede compagnon de voyage heel 

wat feedback gegeven aan de stagiair. Draai op het einde van de rit 

de rollen eens even om en vraag schriftelijk feedback aan de stagiair. 

Uit deze evaluatie kun je immers heel wat opsteken voor een volgen-

de stageperiode. Mogelijke vragen voor deze evaluatie zijn:

Voldeed de stage aan jouw verwachtingen? Waarom wel/niet? y

Hoe heb je de stageplaats ervaren?  y

Wat vond je het leukste aan de stage? y

Wat vond je het minst aangenaam? y
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Wat zijn de sterke elementen van je stagementor als coach? y

Welke verbeterpunten wil je de mentor en de organisatie   y

meegeven?

Hoe kunnen we het stage y proces verbeteren? 

Heb je nog opmerkingen of suggesties? y

Ook hier geldt natuurlijk: vraag alleen die informatie waar je ook 

daadwerkelijk iets mee gaat doen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin 

om te vragen naar een inschatting van de ICT-infrastructuur als je ze-

ker geen budget hebt om hier de komende tijd iets aan te veranderen.

Hou tot slot ook even een zelfevaluatie. 

Over je eigen functioneren: Wat leerde je zelf van de stagiair?   y

Wat ging er goed, wat liep er minder? Wat zou je zeker willen  

veranderen? 

Over de taak: was de opdracht geschikt voor een stagiair?   y

Wat zou je er de volgende keer aan veranderen?

Vergelijk jouw aandachtspunten met die van de stagiair. Zet de  

conclusies van deze reflectie op papier zodat je deze aandachts-

punten de volgende keer kunt meenemen.

Het is ook zeker de moeite waard om ervoor te zorgen dat de  

kennis die de stagiair tijdens de stage heeft opgebouwd, niet uit  

de organisatie verdwijnt. Vraag hem of haar dus de belangrijkste 

elementen schriftelijk vast te leggen, en trek ook een beetje tijd uit 

om te luisteren naar de do’s and dont’s die de stagiair ondertussen 

kan formuleren.

Tot slot raden we je aan om de student te vragen of hij of zij op  

de hoogte wil blijven van de activiteiten van je organisatie en van 

toekomstige vacatures. Vraag daarbij naar een e-mailadres dat  

ook na het afstuderen nog geldig is, want de @student-adressen  

vervallen vaak.
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  Meer lezen?

Bege-leidraad, een handleiding voor de stagementor y  (www.ond.vlaande-

ren.be/dbo/projecten/vives/vivessite/documenten/Bege-Leidraad.pdf)

Mentormentee. Het mentorschap in de culturele sector y , Naarden, 2005 

(www.coachingindecultuur.nl/fileadmin/user_upload/publicaties/men-

tormenteeboekje1.pdf)

‘De stage in de professionele bacheloropleidingen. Een ontonbeerlijk   y

puzzelstuk’, H-ogelijn tijdschrift VVKHO, 17 (2009) Themanummer.

Anita Caals en Amand Dewaele,  y Een hedendaags vrijwilligersbeleid in 

een moderne organisatie, Brussel, 2008 (Uitgave van Kwasimodo). 

Frank Cockx,  y Leren voor vormingswerk, concepten voor het faciliteren 

van leren, Brussel, 2008 (Uitgave van Socius).

Amand Dewaele, ‘ y Praktische instrumenten, ezelsbruggetjes en toepas-

singen van kwaliteitszorg in cultuur, 2.4. Organisatiegebied mede-

werkers’, Kwaliteitszorg in Cultuur, deel 2 (uitgave van Kwasimodo en 

Politeia).

Ruud Duvekot,  y De maatschappelijke stage VO in de erfgoedsector. 

Nulmeting in opdracht van erfgoed Nederland, Arnhem, 2008 (www.

erfgoednederland.nl/upload/documenten/maatschappelijke-stage-in-

de-erfgoedsector-nulmeting-eindrapport.pdf)

David Kolb,  y Experiental leraning: experience as the source of learning 

and development, Engelwood, 1984

Chris Thierens,  y Hoe kan uw organisatie maximaal resultaat halen uit 

leren op de werkplek? Vademecum voor de interne bedrijfscoach bij de 

begeleiding/opleiding van stagiairs (2005) (www.vdab.be/opleidingen/

werkplekleren/vademecum.pdf)

Jens Vermeersch (red),  y Van start gaan met OAO, Antwerpen, 2005.
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Neem zeker een kijkje op de volgende websites:

www1.stageforum.be/stageforum/beheer/controlle y r

www.unizo.be/lerenopdewerkvloer y /

www.vdab.be/opleidingen/werkplekleren/default.shtm y l

www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/vives/vivessite/projects_  y

leidraad_nl.htm

www.iedereencoach.b y e

www.sealll.e y u

www.museum-ed.org/content/view/70/70 y /
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Bijlagen
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 Bijlage 1 
Model van stageplan

Algemeen doel van de stageopdracht:  

“aan het einde van de stage heeft de stagiair ... bereikt”

Algemene timing

Operationele doelstelling Indicator Actie Timing Aanspreek-
punt

1. Binnen die periode is …  

gerealiseerd (link naar  

competenties)

1.1.

1.2.

1.3

Enkele begrippen die van pas komen:

Algemene (strategische) doelstelling y  geeft een antwoord op de 

vraag: “WAT heeft de stagiair bereikt aan het einde van de stage?”

Concrete (operationele)  y doelstellingen geven een antwoord op de 

vraag: “WAT moet de stagiair concreet bereiken om het gewenste 

resultaat, geformuleerd in de algemene doelstelling, te bereiken?” 

De operationele doelstellingen kan je dus zien als tussenstappen om 

de algemene doelstelling te bereiken. Waar mogelijk formuleer je 

deze doelstelling in functie van competenties die de student tijdens 

de stage verwerft.

Actie y : geeft vooral aan HOE de stagiair, binnen een bepaalde timing, 

de doelstellingen zal bereiken.

Indicator y : geeft een antwoord op de vraag: “Wat moeten we meten 

om te weten of onze doelstelling werd verwezenlijkt?”. Ofwel: “Hoe 

gaan we, tijdens en aan het einde van de rit, nagaan en/of aantonen 

en/of bewijzen dat we gehaald hebben wat we beloofden?”
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Formuleer SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, 

Tijdsgebonden)

Specifiek y : duidelijk, concreet en herkenbaar; gericht op één situatie 

die moet veranderen (=richtfactor); het onderwerp moet ontegen-

sprekelijk aantoonbaar zijn.

Meetbaar y : achteraf is aan te tonen of (en in welke mate) de doelstel-

ling is gerealiseerd. Vandaar het belang van indicatoren. De doel-

stelling is gericht op een directe, herkenbare verbetering.

Aanvaardbaar y : Iedere doelstelling zou minimaal gekend en gedra-

gen moeten zijn door de medewerkers van de stageplaats. Andere 

invullingen van de “A” zijn ook wel: Attractief (de doelstelling zou 

moeten enthousiasmeren) of Ambitieus (de doelstelling moet aan-

leiding geven tot een ‘streven’ naar het behalen ervan).

Realistisch y : Dit hangt nauw samen met de meetbaarheid van de 

doelstelling, namelijk: “Zijn de resultaten die wij onszelf voor ogen 

houden wel realiseerbaar?”.

Tijdsgebonden y : Iedere doelstelling moet voorzien zijn van een tijds-

limiet, een timing. Er is altijd een einde aan een doelstelling, een 

moment waarop de doelstelling gerealiseerd is.
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 Bijlage 2 
Model van stageplan: voorbeeld 

Algemeen doel van de stageopdracht:  

“aan het einde van de stage heeft de stagiair een reflectietraject 

over de relatie onderwijs en werkveld opgezet. Dit traject bestaat 

uit acht evenementen (lezingen, studiedagen, workshops) waarop 

internationale sprekers zijn uitgenodigd”

Algemene timing: 3 maanden

Operationele doelstelling Indicator Actie Timing
Aanspreek-
punt

1. Binnen die periode heeft 
de stagiair de internati-
onale context van erf-
goedopleidingen in kaart 
gebracht

Een gestof-
feerde nota over 
de opleidingen 
voor de cultureel-
erfgoedsector in 
internationaal 
perspectief en de 
mogelijkheden in 
Vlaanderen

1.1. Analyse van het 
Vlaamse aanbod aan 
erfgoedopleidingen

1 week  
(september)

JVL

1.2. Analyse van interna-
tionale websites (van 
minimaal 10 landen)

1 week  
(september)

JVL

1.3. Analyse van de decre-
tale Vlaamse context 
voor de aanvraag van 
nieuwe opleidingen in 
het hoger onderwijs

1 week  
(september)

JVL

5. De stagiair heeft de 
(internationale) sprekers 
gecontacteerd en afspra-
ken gemaakt over hun 
bijdrage

Acht uitgewerkte 
programma’s voor 
activiteiten in 
het kader van de 
reflectiereeks

5.1. Opstellen en verzen-
den van (Engelsta-
lige) e-mailberichten 
met een formele 
uitnodiging om deel 
te nemen aan de 
activiteit

Begin november KH

5.2. Vastleggen van de ti-
tel van de voordracht 
van elke spreker

Half november JVL

5.3. Boeken van locaties 
voor de activiteiten

Half november Samen met 
BG
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 WEL / NIET Tabel  
kritiek geven, slecht nieuws brengen en  
problemen bespreekbaar maken

 

Deel slecht nieuws onmiddellijk mee

WEL NIET

Zeer korte introductie•	
Het slechte nieuws geven•	
Duidelijk informeren•	
Kort motiveren•	
Vanuit ik-vorm vertrekken•	

Uitstellen•	
Onduidelijk zijn•	
Lange motivatie•	
In de jij-vorm spreken (komt •	
verwijtend over)

Geef de stagiair de tijd om te reageren

WEL NIET

Gelegenheid geven tot reactie•	
Actief luisteren•	
Reflecteren van het gevoel•	
Assertief reageren•	
Peilen naar motivatie (wat •	
demotiveert de stagiair)

Reageren met contra-agressie•	
Uitgebreid verdedigen•	
Bagatelliseren•	
“Voor mij is het ook niet leuk”-•	
slachtoffer uithangen

Zoek SAMEN naar een oplossing

WEL NIET

Geef oplossingsfase zelf aan  •	
(hoe kunnen we er samen voor 
zorgen dat …)
Vraag naar alternatieven•	
Geef informatie over oplossingen •	
die je zelf ziet
Vat samen•	
Ga op zoek naar gedeelde •	
belangen

Zelf te veel oplossingen geven•	
Te snel beginnen met het •	
zoeken naar een oplossing 
zonder de reactie van de 
stagiair af te wachten

 

(uit: a m a n d  d e w a e l e , ‘Praktische instrumenten, ezelsbruggetjes en toepassingen 

van kwali teitszorg in cultuur, 2.4. Organisatiegebied medewerkers’, Kwaliteitszorg in 

Cultuur, deel 2) .
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 Checklist  
Functioneringsgesprek

De voorbereiding

Zorg voor een rustige ruimte waar je onder vier ogen kunt spreken

Zorg voor een drankje of koffie, thee (en een koekje kan wonderen doen)

Bepaal welk doel het gesprek heeft en welke punten je wil bespreken

Formuleer open en concrete vragen

Zorg ervoor dat ook de stagiair punten op de agenda kan plaatsen

Bepaal hoe lang het gesprek zal duren (1 uur)

Nodig de stagiair persoonlijk uit en bezorg hem of haar de vragen op voorhand

Het eigenlijke gesprek

Inleiding

Opwarming: rustige start in ongedwongen sfeer

Omschrijf doelstelling en verloop

Midden

Stel open vragen

Wissel positieve en negatieve punten af (sandwichmethode)

Wissel eigen punten en punten van de stagiair af

Luister actief naar de stagiair (stel je oordeel even uit)

Wees constructief: zoek naar leermomenten: focus niet op wat er misging, 
maar ga na hoe dit in de toekomst kan worden vermeden

Wees concreet! Met vage informatie kan de stagiair niets aanvangen

Las eens een stilte in

Motiveer de stagiair om te reflecteren over zijn inzet (Hoe zou je dit oplossen? 
Wie zou je kunnen helpen? Hoe zou iemand anders dat aanpakken?)

Slot

Vat het gesprek samen

Formuleer conclusies

Maak afspraken (evt. actieplan)

Respecteer de timing

Opvolging

Leef afspraken na

Geef opnieuw feedback (ook als alles positief is verlopen!!!)

(naar: a m a n d  d e w a e l e , ‘Praktische instrumenten, ezelsbruggetjes en toepassingen van 

kwali teitszorg in cultuur, 2.4. Organisatiegebied medewerkers’, Kwaliteitszorg in Cultuur, deel 

2) .
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