
 

 

Stage in je Regio, nieuwsbrief november 2020 
  

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

 

 

Doel Stage in je Regio  

Onze doelstelling is om meer HBO en WO 

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

naar de regio te laten komen. Dit doen we zonder 

commercieel belang maar met de kracht van ons 

netwerk. De MBO stages zijn zichtbaar op 

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

 

 

 

Bedrijfsprojectweek Windesheim 

25 t/m 29 januari 2021 

In deze week gaan ca. 300 

tweedejaarsstudenten Engineering en 

Design in groepsverband aan de slag met 

een technisch vraagstuk vanuit een bedrijf 

op het gebied van duurzaamheid of 

digitalisering. De officiële uitnodiging volgt 

nog, maar heeft u nu al interesse mail dan 

naar bedrijfsprojectweek@windesheim.nl. Dit 

is ook een leuke manier om in contact te 

komen met studenten en de uitkomst kan 

natuurlijk waardevol zijn voor uw 

organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

Tip bekenden!  

Ken je iemand die op zoek is naar een stageplek 

of afstudeeropdracht? Laat hem of haar contact 

opnemen met ons. Studenten kunnen bij 

ons  kosteloos een e-profiel aanmaken en zo 

worden zij zichtbaar voor de 114 aangesloten 

bedrijven bij stichting Veluwe Portaal. 

 

 

 

#MeetYourFuture Windesheim 

13 november 2020 

Een vooruitstrevend initiatief van het 

Windesheim. Zeker nu in deze tijden 

een  bedrijvencontactdag voor HBO-ICT 

niet fysiek kan plaatsvinden. Deze virtuele 

beurs voor studenten is op vrijdag 13 

november en vindt plaats tussen 11:30 uur 

en 15:30 uur. Wij zijn virtueel aanwezig om 

de studenten te ontmoeten en uw stages 

en afstudeermogelijkheden onder de 

aandacht te brengen! Dus meldt uw stages 

vooral bij ons aan via 

www.stageinjeregio.nl. 

 

 

https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=ecb8c4122e&e=2d295e1be5
mailto:bedrijfsprojectweek@windesheim.nl
https://samenwerkenmetwindesheim.nl/techniek/bedrijfsprojectweek/
http://www.stageinjeregio.nl/


 

 

Meet the team  

Stage in je Regio is een project wat uitgevoerd 

wordt door stichting Veluwe Portaal. Welke 

gezichten zitten daarachter? 

 

Van links naar rechts: 

Jenny de Jong, marketing en communicatie 

Ingeborg Lups-Dijkema, coördinator 

Gwen de Gier, projectleider Stage in je Regio 

  

 

 

Online kopje koffie?  

Corona zorgt ervoor dat velen nog steeds veel 

thuis werken en dat er veel meetings online 

plaatsvinden. Ook bij Veluwe Portaal hanteren wij 

deze regel. Wil je toch graag meer informatie over 

ons stageproject en weten wat we voor jouw 

organisatie kunnen betekenen? Dan plannen we 

deze kennismaking graag online en drinken we 

samen een virtueel kopje koffie. 

  

 

 

 

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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https://www.youtube.com/channel/UCXBRDzw-pBOsj7Uh-_Keu8Q
www.stageinjeregio.nl
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mailto:stage@veluweportaal.nl
https://veluweportaal.us20.list-manage.com/track/click?u=772cfddf41a7d6daf4fe2fbd0&id=f0cfe845f0&e=2d295e1be5
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[1] Opdrachtgever in 2020 is De Economic Board Noord-Veluwe.  
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