
BEOORDELING STAGE DOOR CONTACTPERSOON  

 

Naam stagiair(e) : ----------------------------------------      

 

Naam bedrijf/instelling : ---------------------------------------- 

 

Naam contactpersoon : ---------------------------------------- 

 

Score 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)            

b)            

c)            

d)            

e)            

f)            

g)            

h)            

i)            

j)            

 

Wilt u in het scoreveld aan kruizen welk cijfer u geeft voor de bij het scoreveld behorende 

onderstaande vragen ? 

 
a) De stagiair(e) voert opgedragen werk goed en netjes uit. 
b) De stagiair(e) voert de taken zelfstandig uit. 
c) De stagiair(e) verricht de werkzaamheden met plezier. 
d) De stagiaire toont initiatief. 
e) Het werktempo is voldoende 
f) De stagiair(e) komt steeds op tijd. (max cijfer een 8) 
g) De stagiair(e) toonde interesse voor het werk. 
h) De stagiair(e) weet zijn/haar houding te bepalen met betrekking tot het leidinggevend 

personeel/collega’s/klanten 
i) De uiterlijke verzorging  van de stagiair(e) is in overeenstemming met de werkzaamheden.  
j) Het taalgebruik van de stagiair(e) is correct. 

 

Suggesties, op of aanmerkingen over de gang van zaken met betrekking tot het stage gebeuren kunt 

u op de achterkant van dit formulier kwijt. 

 

Vind u het leuk om een dag(deel ) een stagair(e) te hebben?  JA/ NEE 

 

Eventuele opmering:______________________________________________________________ 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Namens school:       Namens bedrijf: 

       stagebegeleider: 

     

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

 

  



Beoordelingsaspecten eindverslag 

 
Het verslag heeft een passende voorkant Goed/voldoende/onvoldoende 

Er is een inleiding: voor welk vak voer je deze activiteit uit, waarom 
en met wie. 

 

Wat is het doel van de activiteit, wat wil je bereiken? 

- Leg uit waarom deze je deze activiteit gebruikt om je doel 
te gebruiken 

 

Omschrijving van de doelgroep 

- Leeftijd 
- Geslacht 
- Mogelijkheden of beperkingen van de doelgroep 

 

De leerlingen hebben over de doelgroep informatie opgezocht over 
de algemene  kenmerken: 

1. de lichamelijk kenmerken 

2. geestelijke kenmerken 

3. sociale kenmerken 

 

Omschrijving van de activiteit  

Draaiboek  

Benodigde materialen  

Wat denk je dat het gaat kosten  

Voorbereidingsverslag  

Evaluatie voorbereiding  

Verslag van de activiteit 

- Met foto’s 

 

Evaluatie activiteit 

- Was de activiteit goed gekozen voor de doelgroep 
- Waren de materialen in orde 
- Wat ging er goed 
- Wat zou je een volgende keer anders doen 
- Hoe ging de samenwerking 

 

Flyer van de aankondiging van de activiteit  

Individuele reflectieverslagen  

 
 

 


