Stage in je Regio, nieuwsbrief november 2020
Een update van enkele ontwikkelingen binnen ons Project Stage in je Regio [1].
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Meet the team

Online kopje koffie?

Stage in je Regio is een project wat uitgevoerd

Corona zorgt ervoor dat velen nog steeds veel

wordt door stichting Veluwe Portaal. Welke

thuis werken en dat er veel meetings online

gezichten zitten daarachter?

plaatsvinden. Ook bij Veluwe Portaal hanteren wij
deze regel. Wil je toch graag meer informatie over
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Oproep voor stage- en afstudeerplaatsen per februari 2021!

Ook al is het schooljaar gevoelsmatig pas net van start gegaan, studenten zijn alweer op zoek naar
een bedrijf voor hun stage of afstudeeronderzoek, welke in februari 2021 start. Bij deze een oproep
aan alle bedrijven: maak de mogelijkheden voor studenten bekend via www.stageinjeregio.nl of
mail ze naar stage@veluweportaal.nl.

Door de huidige coronacrisis is de kans op vertraging van
school of opleiding groter geworden. Het blijkt ook steeds
lastiger om een stageplek te vinden voor studenten. Zij
horen steeds vaker nee. De oproep aan bedrijven wordt
vaker gedaan en ook wij vragen er aandacht voor: blijf
investeren in onderwijs en studenten!

Heeft u ze al gezien?
Afgelopen voorjaar hebben wij in samenwerking met enkele
deelnemende

bedrijven en

(oud-)studenten

meerdere

promotievideo's opgenomen. Ze zijn ter promotie van stage lopen
in onder andere de zorg, de techniek en over stage lopen in het
algemeen. Hier kunt u ze terugkijken.
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[1] Opdrachtgever in 2020 is De Economic Board Noord-Veluwe.

