HET BELANG VAN

EEN GOEDE STAGEPLEK
HET BELANG VAN HET VERLEIDEN

Het belang van een goede stageplek,
het belang van het verleiden.
Bedrijven in onze regio hebben behoefte aan
goed technisch geschoolde medewerkers.
Uw bedrijf ook? We willen samen met het
bedrijfsleven leerlingen inspireren en verleiden
tot een toekomst in de techniek. Dit doen we
vanaf de basisschool via het voortgezet onderwijs
naar een technisch mbo. In de regio Land van
Cuijk en Noord-Limburg hebben we een plan
opgesteld met als doel de samenwerking tussen
het onderwijs, mbo, de opleidingsbedrijven en
bedrijfsleven te versterken. Samen willen we
technisch onderwijs realiseren dat aansluit bij
de (toekomstige) behoefte van de regionale
arbeidsmarkt en de veranderende wereld.
De kunst van het verleiden is de rode draad
van dit regioplan. We willen leerlingen zowel
op school als daarbuiten verleiden voor een
toekomstige baan in de techniek in onze regio.
Het bedrijfsleven werkt mee aan het verzorgen
van regionale technieklessen. Stageplaatsen
zijn van groot belang. Zo ontdekken leerlingen
hun toekomstmogelijkheden in de techniek van
regionale bedrijven.

Het stagebedrijf

Zowel voor de leerlingen als voor u zijn stages
belangrijk. Leerlingen maken kennis met alle
mogelijkheden in de techniek. Ze kunnen hierdoor
betere keuzes maken voor hun vervolgopleiding.
Onze leerlingen zijn een arbeidspotentieel
waarmee u de toekomst van uw bedrijf kunt
veiligstellen.
Wat mag u van de leerlingen verwachten?
Motivatie, inzet, leerhouding, betrokkenheid, op
tijd komen, goede omgangsvormen, pro-actieve
houding, inzicht in eigen kunnen.

Overzichtskaart met stageplaatsen

Leerlingen gaan zelf, in overleg met hun mentor
of docent, op zoek naar een stageplaats. Het gaat
hier voornamelijk om leerlingen uit leerjaar 3 of 4.
Alle leerlingen (vmbo, vso en pro) lopen in onze
regio stage. Dit kan een enkele dag zijn, een week
of twee weken.

Hebben alle leerlingen deze bagage in hun
rugzak? Nee, zeker niet. Het stagebedrijf is
namelijk een plek om dat te leren en bij leren
hoort fouten maken.
De kunst van het verleiden vraagt ook wat van het
stagebedrijf. Daarom vragen wij het volgende:
•	Het maken van een serieuze match tussen
leerling en bedrijf.
•	Het organiseren van een goede
begeleidingsstructuur van de leerling. Wie is
het aanspreekpunt, wie begeleidt de leerling?
•	Werkzaamheden die uitdagend en afwisselend
zijn. Onze leerlingen willen zich voornamelijk
kunnen oriënteren op een toekomstig beroep.
•	Het beoordelen van de leerling en daarover
in gesprek gaan met de stagebegeleider
van de school. Alle scholen leveren een
beoordelingsformat aan waarmee de leerling
beoordeeld kan worden op inzet, houding,
motivatie, etc.
Deze basisvoorwaarden zijn van belang om
de leerling echt kennis te laten maken met uw
bedrijf.

De leerlingen nemen zelf met een stagebedrijf
contact op. We willen hiervoor regionaal een
‘stagekaart’ ontwikkelen. Op deze kaart staan
de bedrijven en instanties die stageplaatsen
aanbieden. Een leerling vindt zo snel informatie
over het bedrijf, de stage en de contactpersoon.
Het vullen van de ‘stagekaart’ loopt via het
Talentenbureau Land van Cuijk en Noord
Limburg (www.hettalentenbureau.nl).
Binnen dit platform bieden bedrijven en instanties
nu ook al regionaal stages aan voor studenten uit
het mbo en hbo.

Aanmelden stageplaats

Het lopen van stage in onze regio is een belangrijke stap in
het keuzeproces van de leerling voor vervolgopleiding en een
toekomstige baan. Samen met het bedrijfsleven willen we
deze stap versterken.

Heeft u voor onze leerlingen een mooie
stageplaats?
Neemt u dan contact op met het Talentenbureau via

www.hettalentenbureau.nl.

Sterk Techniekonderwijs is een initiatief van: Elzendaalcollege, Metameer, Merletcollege, VSO de Korenaer,
Pro College Boxmeer, ROC Nijmegen, TechnoPromo, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg,
Talentenbureau Land van Cuijk & Noord-Limburg en de vakopleidingen Bouwmensen Nijmegen, Inframensen Zuid,
InstallatieWerk Zuid-Oost, Schildersvakopleiding Nijmegen en Vakopleiding Techniek Cuijk. Steun aan het plan
geven de regionale werkgeversorganisaties. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘regio’s’ op:

www.sterktechniekonderwijs.nl

