Stage in je Regio, nieuwsbrief mei 2020
Een update van enkele ontwikkelingen binnen ons Project Stage in je Regio [1].

Doel Stage in je Regio

Promotiefilms

Onze doelstelling is om meer HBO en WO

Het is bijna zo ver, onze promofilms voor ons

stagiair(e)s en afstudeerders (en daarmee kennis)

project Stage in je Regio gaan in de week van 18

naar de regio te laten komen. Dit doen we zonder

mei live! We zijn erg trots op het resultaat. Met

commercieel belang maar met de kracht van ons

dank

netwerk. De MBO stages zijn zichtbaar op

Engineering en Zorggroep Noordwest-Veluwe.

www.stagemarkt.nl, een initiatief vanuit het SBB.

Houd onze socials in de gaten en mis niks!

Oproep Hogeschool Windesheim

aan

SILS,

AWL-Techniek,

AARTEC

Stage en afstuderen:
start september 2020

"Sinds het uitbreken van de COVID-19

Maakt u zich klaar voor de start van nieuw

crisis ziet ook de wereld van het HBO

talent? Ook al ziet de wereld er momenteel

onderwijs er anders uit. Vanaf eind maart

anders uit, per september zullen de

werken wij volledig online betreffende ons

studenten van start gaan met een stage of

onderwijs. We weten nog niet hoe onze

afstudeeronderzoek.

onderwijswereld er komend schooljaar

studenten

precies uit gaat zien. Vast staat in ieder

Log hiervoor in op www.stageinjeregio.nl

geval wel dat onze studenten samen met

en maak uw HBO en WO stages en

en voor jullie, mooie opdrachten blijven

afstudeeropdrachten zichtbaar. Kunnen wij

uitvoeren. Vandaar dat we jullie hulp willen

u hierbij helpen? Neem dan contact op met

inroepen om onze studenten hier in te

onze projectleider Gwen de Gier via

faciliteren!"

stage@veluweportaal.nl.
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vinden.

Nieuw! HBO en WO Opdrachen

Behaalde successen uitgelicht

We zien een toename van stages in de vorm van

- Na een stageplek te hebben gevonden via Stage

een praktijkopdracht. Hierbij dienen studenten

in je Regio volgt het tweede succes. Toen deze

voor een aantal weken een opdracht uit te voeren

HBO studente een afstudeeropdracht zocht, was

waarbij zij enkel een dag(deel) bij uw organisatie

Stage in je Regio het eerste medium waar zij aan

aanwezig zijn. Het vraagt een zelfstandige

dacht. Inmiddels is zij, dankzij onze bemiddeling,

houding van de studenten waarbij een minder

gestart met haar afstudeeropdracht bij één van

intensieve

onze deelnemende organisaties.

begeleiding

nodig

is.

Een

praktijkopdracht wordt door een multidisciplinaire
groep studenten uitgevoerd vanuit een van de

- Wij zien doorstroom van Stage in je Regio naar

drie Honours programma's.
Werk in je Regio. Twee platformen van Veluwe
Kortom: Ligt er bij uw organisatie een strategische
vraag

en

bent

u geïnteresseerd

in

welke

scenario’s er mogelijk zijn om deze vraag te
hanteren? Neem dan contact met ons op
via stage@veluweportaal.nl.

Portaal. Na een succesvolle zoektocht bij Stage in
je Regio als HBO studente is zij nu als kandidaat
op zoek naar een startersbaan via Werk in je
Regio. Een prachtig voorbeeld van hoe we talent
behouden in de regio.

VOORDELEN BEGELEIDEN STUDENT BINNEN UW ORGANISATIE

Het voordeel van stagiairs is dat zij naast het meewerken in de dagelijkse praktijk ook kleine
onderzoeken en opdrachten kunnen uitvoeren. Deze studenten bevinden zich meestal in het beginof middenstadium van hun studie. Voor hen is een stage de ultieme gelegenheid om kennis te maken
met het reilen en zeilen in hun toekomstig werkveld.

Afstudeerders bevinden zich in het eindstadium van hun studie. Deze zelfstandige studenten zijn
geschikt voor een complexe onderzoeksopdracht en een implementatieadvies voor de diepere
vraagstukken van uw organisatie.

Wilt u graag een opdracht op korte termijn laten uitvoeren door studenten? Dan is wellicht het
indienen van een praktijkopdracht iets voor uw organisatie. Deze groep multidisciplinaire studenten
kunnen vanuit sociale innovatie of duurzame samenleving scenario’s ontwikkelen.

[1] Opdrachtgever in 2020 is De Economic Board Noord-Veluwe.
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