
Regeling stage in de keuzeruimte 
 
Binnen de keuzeruimte kan een stage worden opgenomen. De stage heeft een totale 
studielast van 30 ects en moet worden voorafgegaan of gepaard gaan met onderwijs 
dat bij de stage(opdracht) aansluit. De stage zelf is minimaal 15 ects en maximaal 
20 ects. De stage moet in termen van de abstracte structuur uitmonden op 
minimaal 300-niveau.  
 
1. Elke student van de Faculteit der Geesteswetenschappen kan, na overleg met 

de studiecoördinator, bij de examencommissie van het hoofdvak een 
voorstel indienen voor een stage(opdracht). Voordat de student aan de stage 
begint, moet deze zijn goedgekeurd door de examencommissie van de 
hoofdvakopleiding. De examencommissie beoordeelt de geschiktheid van 
het programma op basis van een stageplan, dat de stagedocent (vanuit een 
opleiding van de Faculteit der Geesteswetenschappen) en de stagebegeleider 
(vanuit de stagebiedende instelling) voor akkoord hebben ondertekend. 

 
2. Het stageplan bevat minimaal: 

a. een eenduidige omschrijving van de stageopdracht; 
b. een beschrijving van het onderwijs (van 15 of 10 ects) dat in het 

kader van het stageprogramma zal worden gevolgd; 
c. een toelichting op de inhoudelijke samenhang tussen a. en b 
d. een fasering en een tijdsplanning; 
e. afspraken met de beide begeleiders over aard en frequentie van de 

begeleiding; 
f. een omschrijving van het beoogde eindresultaat. 

 
3. Het stageplan moet een duidelijk afgebakende onderzoeksvraag bevatten. 

Als het onderzoeksmatige karakter niet in de opdracht van de stagebieder 
besloten ligt, formuleert de student in overleg met de docentbegeleider en de 
stagebegeleider een aanvullende onderzoeksvraag. 

 
4. De stageopdracht moet een aantal helder geformuleerde eindtermen 

bevatten, die aansluiten op de facultair geformuleerde algemene 
academische vaardigheden, en indien mogelijk op de eindtermen van de 
hoofdvakstudie of van een eerder gevolgd keuzepakket. De eindtermen 
omvatten in elk geval de volgende doelstellingen: 

a. De stagiair(e) kan de tijdens de studie verworven kennis en 
vaardigheden in een (bedrijfs)organisatie in de praktijk brengen, met 
name gericht op het verzamelen (vanuit een probleemstelling) en 
verwerken (analyseren en rapporteren) van informatie; 

b. De stagiair(e) heeft kennis van en inzicht in het onderwerp van 
onderzoek in relatie tot de (bedrijfs)organisatie; 



c. De stagiair(e) heeft kennis van en inzicht in de structuur en cultuur 
van de (bedrijfs)organisatie. 

 
5. De stagiair(e) sluit het stageprogramma af met een stageverslag, dat twee 

delen bevat: 
a. in het eerste deel geeft de stagiair(e) de onderzoeksresultaten weer; 
b. in het tweede deel beschrijft de stagiair(e) het stageproces, met 

daarin in elk geval reflectie op het eigen functioneren en de mate van 
realisatie van de leerdoelen. 

 
6. De stagiair(e) kan bij de examencommissie van de hoofdvakstudie 

desgewenst een verzoek indienen om het stageprogramma uit te mogen 
breiden tot een afstudeeronderzoek, resulterend in een bachelorwerkstuk 
dat aan de daaraan gestelde eisen voldoet. 

 
7. De stagebegeleider is verantwoordelijk voor: 

a. het (mede)beoordelen van het stageplan voorafgaand aan de stage; 
b. het introduceren van de stagiair(e) binnen de organisatie en het 

zorgen voor de benodigde faciliteiten; 
c. het begeleiden tijdens de stage; 
d. het voeren van een tussentijds en afsluitend beoordelingsgesprek met 

de stagiair(e) en de stagedocent. 
 
8. De stagedocent is verantwoordelijk voor: 

a. het beoordelen van het stageplan voorafgaand aan de stage; 
b. het begeleiden tijdens de stage; 
c. het beoordelen van de prestaties van de stagiair(e) in overleg met de 

stagebegeleider; 
d. de eindbeoordeling van de stage. 

 
9. De stagedocent bepaalt de eindbeoordeling van de stage op basis van: 

a. de schriftelijke beoordeling van de stagebegeleider; 
b. de beoordeling van het stageverslag; 
c. het eindgesprek met de stagiair(e). 


