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Inhoudsopgave Voor je ligt de Nationale Stagemonitor, het jaarlijks terugkerende onderzoek naar ontwikkelingen en trends op de stagemarkt. Dit jaar 

werkten ruim 1.700 HBO en WO studenten, bedrijven en medewerkers uit het hoger onderwijs mee. De Nationale Stagemonitor 2015 is, 

net als voorgaande jaren, een initiatief van StudentenBureau.

In deze Stagemonitor nemen we je mee in het Nederlandse stageland. Wat is nu een redelijke stagevergoeding? Of zou er ook voor sta-

giairs een minimumloon moeten gelden? Hoe begeleid je een stagiair? Hoe maak je kans op een baanaanbod, of andersom, hoe zorg je 

ervoor dat een student een baan aanneemt na een stage?

Of een stagiair nu wordt ingezet als ‘goedkope handjes’ of dat een stage puur draait om ‘het behalen van schoolcompetenties’: stages 

vormen een fundamenteel onderdeel in de ontwikkeling van jongeren. En hierin hebben zowel studenten als bedrijven en scholen een 

belangrijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Wij wensen je veel leesplezier.

StudentenBureau

Stagiair? Of beginnend beroepsbeoefenaar?
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“Voor de student 
is het kennis toepassen 

die hij/zij in de opleiding 
heeft opgedaan. Voor ons als 
werkgever is het belangrijkste 

doel om de student kennis te laten 
maken met ons bedrijf en, als het 
voor beide partijen bevalt, laten 

doorstromen in een 
traineeship.”

“Een stage is het bedrijfsleven 
en de cultuur leren kennen. 

Werken is echt wel wat anders dan 
naar school gaan. En uiteraard het 
opdoen van vakkennis en het direct 

toepassen daarvan.”

“Een stage is
werkervaring opdoen door het 
werken aan een opdracht die 

aansluit bij de behoefte van de 
organisatie en de (onderzoeks)

wensen van de student.”

“Leren om te kunnen
starten als beginnend
beroepsbeoefenaar.”

“Ervaring opdoen in een
professionele werk-

omgeving, werken aan vooraf 
gestelde leerdoelen, persoonlijke en 
professionele groei, toepassen van 
de op school opgedane theorie in 

de praktijk.”
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Grafiek 3 – De top 3 soorten stages in de Stagemonitor

Het gros van de studenten heeft de Stagemonitor ingevuld over zijn/ haar afstudeerstage.

1.2 Wie zijn de medewerkers uit het bedrijfsleven?
Eén vierde van bedrijven die deel heeft genomen aan de Stagemonitor werkt in de Automatisering & ICT branche. Daarna zijn bedrijven 

uit de metaal branche het meest vertegenwoordigd (19%). 

Grafiek 4 – De top 3 functies van medewerkers uit het bedrijfsleven

66% van de bedrijven werkt in een bedrijf met 2 tot 99 medewerkers. Ook dit jaar werkt bijna de helft van de bedrijven met 1 tot 2 sta-

giairs per jaar. 5% werkt met meer dan 15 stagiairs op jaarbasis en voor 3% was dit de eerste keer dat ze met een HBO of WO stagiair 

hebben gewerkt.

1. Wie zijn de respondenten van de Nationale Stagemonitor?
Dit jaar werkten in totaal 1.714 studenten, medewerkers uit het bedrijfsleven en medewerkers uit het hoger onderwijs mee aan 

Stagemonitor.

1.1 Wie zijn de studenten? 
Aan de Stagemonitor hebben alleen HBO en WO studenten meegewerkt. 81% van de studenten is tussen de 20 en 24 jaar oud. 54% is 

vrouw en 46% is man. 20% van de studenten komt uit de provincie Noord-Brabant. Eveneens 20% komt uit Zuid-Holland en 15% woont 

in Noord-Holland.

 

Grafiek 1 – Het opleidingsniveau van de studenten in de monitor

Grafiek 2 – De top 4 studierichtingen van de studenten

Drie kwart van de studenten die aan de Stagemonitor heeft deelgenomen studeert op dit moment nog. 22% heeft zijn/ haar studie al 

afgerond en 3% is tijdelijk gestopt met studeren.

Deelnemers aan de Nationale Stagemonitor 2015 Deelnemers aan de Nationale Stagemonitor 2015

74%
HBO

26%
WO

6% ICT

16% Techniek

20% Commercieel / Communicatie

43% Afstudeerstage

35% Meewerkstage

14% Onderzoeksstage

33% Directie

9% HR / Personeelszaken Manager



76

Grafiek 5 – Met wat voor soort stagiairs werken bedrijven het meest?

Opvallend is dat één vijfde van de bedrijven werkt met starters of afgestudeerden in de vorm van een stage. Er zijn dit jaar minder 

bedrijven die vrijwillige stagiairs inzetten; vorig jaar maakte 14% van de bedrijven hier gebruik van.

1.3 Wie zijn de medewerkers uit het hoger onderwijs? 
Eén derde van de respondenten werkt als stagecoördinator in het hoger onderwijs. Aangezien dit bij veel scholen geen op zichzelf 

staande functie is, hebben veel respondenten (25%) bij ‘Anders’ aangeven dat zij naast stage- of afstudeercoördinator ook docent of 

studieadviseur zijn.

Grafiek 6 – Functies van de medewerkers uit het hoger onderwijs

Deelnemers aan de Nationale Stagemonitor 2015 De stagezoektocht en selectie

Percentage

Snuffelstagiairs

Starters/ afgestudeerden (in de vorm van een stage)

Onderzoeksstagiairs

Meewerkstagiairs

Afstudeerderstagiairs

Soort stagiairs

90 %

46 %

38 %

20 %

18 %

9 %

Percentage

Teamleider/ manager

Stagebegeleider

Afstudeercoördinator

Docent

Stagecoördinator

Functie

30 %

26 %

7 %

4 %

4 %

Anders

Afstudeerbegeleider 3 %

25 %

2. Studenten zijn iets meer tevreden 
over de hulp vanuit school
Waar de afgelopen jaren studenten de hulp die zij vanuit 

school krijgen om een stage te vinden gemiddeld beoor-

deelden met een onvoldoende, geven zij deze hulp dit jaar 

net een voldoende met een 5,9. 30% van de studenten 

geeft de begeleiding bij de zoektocht vanuit school een 

onvoldoende. Net als vorig jaar missen studenten vooral 

duidelijkheid over de eisen aan de stageopdracht (33%) 

en hulp bij het zoeken en solliciteren naar een stage 

(27%). Daarnaast wordt ook de reactiesnelheid van scholen

genoemd als de student een vraag heeft (22%).

2.1 Hoe worden studenten geholpen tijdens hun stagezoektocht?
Scholen starten gemiddeld 16 weken vooraf-

gaand aan de stagestartdatum met het geven 

van stagevoorlichting. Dit is 4 weken later ten op-

zichte van vorig jaar. 5% van de studenten heeft 

zelf om informatie moeten vragen voordat ze dit 

kregen.

Ook dit jaar is het opvallend dat 1 op de 5 studenten geen hulp van een stagecoördinator heeft gekregen tijdens het zoeken naar een 

stage.

Bijna 90% van de studenten geeft aan dat een stageopdracht die zij hadden gevonden, niet werd goedgekeurd door school. In 1 op de 

2 gevallen lag dit aan het feit dat school vond dat de opdracht niet op niveau was. Ook wordt in 11% van de gevallen genoemd dat er bij 

het bedrijf te weinig medewerkers werkten.

Grafiek 7 – Het rapportcijfer dat studenten geven aan hun opleiding 
voor hulp bij het zoeken naar een stage

5,9
2015

5,4
2014

5,3
2013

Er was een handleiding aanwezig 31 %

31 %

30 %

“Ik vond dat ze redelijk 
moeilijk deden. De stages die 
via school zelf gaan worden 

goedgekeurd. Aan de stages die je 
zelf hebt gevonden zitten vaak 

hele andere eisen.”

“Er werd 
aangegeven dat buiten 

de stages op de vacature-
bank het moeilijk was om een 
andere stage te vinden. Nu ik 

actief op zoek ben naar een baan 
kom ik vele stages tegen die niet 

in de vacaturebank werden 
opgenomen, maar veel 

relevanter zijn.”

Grafiek 8 – Welke tools gebruiken scholen om studenten te helpen een stage 

te vinden?
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2.5 Solliciteren naar een stageplek
Opvallend is dat meer dan 40% van de studenten maar 1 sollicitatiegesprek voert tijdens het zoeken naar een stage. Hierbij 

kan de link gelegd worden met het feit dat het voor veel studenten lastig is om een stage te vinden. Echter, kijken we naar 

hoeveel sollicitatiebrieven of e-mails studenten sturen, dan kunnen we constateren dat de meeste studenten hier niet ge-

noeg moeite in steken. 1 op de 2 studenten stuurt maar 1 tot 5 brieven.

Grafiek 11 – Hoeveel brieven sturen studenten gemiddeld voordat zij worden aangenomen?

2.2 Is het lastig om een stage of stagiair te vinden?
Als we kijken naar het feit of het lastig is om een stage of stagiair te vinden, dan zien we iets opvallends. 45% van de studenten vindt het 

moeilijk om een geschikte stage te vinden. Deze mening ligt bij de scholen anders: bij hen geeft 31% aan dat het voor studenten lastig is 

om een stage te vinden. Ook bedrijven hebben moeite om een goede student te vinden: 1 op de 3 vindt dit lastig. Wordt hen gevraagd 

om aan te geven waarom dit lastig is, dan zien we dat de verschillende partijen vooral naar elkaar wijzen. 

Het is voor afstudeerders lastiger om een afstudeerstage te vinden dan voor meewerkstagiairs. 60% van de afstudeerders heeft hier 

moeite mee tegenover 40% van de meewerkstagiairs.

2.3 De start van de zoektocht
Studenten starten gemiddeld 15 weken voorafgaand aan een stage met hun zoektocht; dit is twee weken eerder dan vorig jaar. Waar 

bedrijven vorig jaar 9 weken voor de start met hun werfproces begonnen, starten ze hier dit jaar 2 weken eerder mee (11 weken). Echter 

is er net als vorig jaar dus een gat van 5 weken waarin studenten wel al zoeken naar een stage, maar er nog geen opdrachten zijn.

2.4 Hoe vinden stagiairs en stagebedrijven elkaar?
Iets minder dan 1 op de 3 studenten vindt een stage via school. Daarna volgen als meest populaire kanalen het eigen netwerk, via een 

stagebemiddelingsbureau en via een open sollicitatie.

Opvallend is dat het kanaal ‘school’ door bedrijven minder vaak wordt genoemd als manier waarop stagiairs gevonden worden.

De stagezoektocht en selectie

“Bedrijven
willen vooral 

meewerkstagiairs, 
geen

afstudeerders”

“De eisen 
vanuit school 

zijn  belachelijk 
hoog”

“Dit is
belachelijk lastig. Je 

moet per school op zoek 
i.p.v. dat er een landelijke 

database is. Ik heb behoefte 
aan meerdere stagiairs 

maar kan ze niet 
vinden.”

De stagezoektocht en selectie

“Er zijn te weinig 
bedrijven die een 
stageplek willen

aanbieden”

“De kennis 
van studenten 

vanuit hun opleiding 
sluit niet goed aan 
bij wat wij nodig 

hebben”

Via een stagebureau

Via eigen netwerk

Via school 26 %

26 %

19 %

PercentageKanaal

Via open sollicitatie 17 %

Ze melden zich vanzelf aan / 
open sollicitatie

Via een stagebureau 27 %

21 %

PercentageKanaal

Via een school 15 %

Grafiek 9 – Meest populaire kanalen om een stage te vinden Grafiek 10 – Meest populaire kanalen om een stagiair te vinden

Percentage

16 tot 20 

11 tot 15

6 tot 10

2 tot 5 

Aantal brieven

18 %

35 %

18 %

9 %

6 %

Ik heb geen brief gestuurd

21 of meer 7 %

8 %

1
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Vragen we aan bedrijven wat voor tips zij studenten geven om beter te solliciteren, ook dan geven ze aan dat ze vooral willen 

zien dat een student het gesprek serieus neemt.

Studenten hebben daarnaast ook meer vertrouwen in hun sollicitatiekwaliteiten dan dat bedrijven dit hebben. Waar stu-

denten hun eigen CV, motivatiebrief en sollicitatieskills gemiddeld met een 7,2 of hoger beoordelen, geven bedrijven hen 

hier slechts zesjes voor.

2.8 Waarop baseren studenten hun stagekeuze?
Studenten vinden de werkzaamheden of stageopdracht net als vorig jaar het belangrijkst in de keuze voor een stage. Een nieuwe binnen-

komer in de top 5 criteria voor de keuze van een stage is de sfeer van het bedrijf. Ook dit jaar wordt de hoogte van de stagevergoeding 

maar in 7% van de gevallen genoemd als belangrijke factor. Andere interessante factoren zijn de aanwezigheid van trainingen en het 

hebben van jonge collega’s.

2.6 Allochtone studenten moeten meer moeite doen voor een stage
Kijken we naar de etnische achtergrond van studenten, dan is er een significant verschil in het aantal brieven die een student 

moet versturen om aangenomen te worden. 1 op de 2 studenten met 1 of beide ouders die in het buitenland zijn geboren 

moet meer dan 6 brieven sturen om een stage te vinden. Bij studenten die ouders hebben geboren in Nederland, is dit 

percentage maar 38%.

Grafiek 12 – Percentage studenten die 6 of meer brieven sturen

2.7 Waar letten bedrijven op tijdens een sollicitatiegesprek?
De meest belangrijke zaken om een sollicitatiegesprek succesvol te maken, zijn enthousiasme tijdens het gesprek, een 

goede eerste indruk en voorbereiding. Wanneer een student wordt afgewezen na een gesprek, ligt dit in 71% van de 

gevallen aan het feit dat de student persoonlijk niet paste bij het bedrijf of niet enthousiast genoeg was. Opvallend is dat 

studenten dit niet weten. Zij geven maar in 14% van de gevallen aan dat ze persoonlijk niet goed pasten bij het bedrijf.

Grafiek 13 – Meest belangrijke zaken tijdens een sollicitatiegesprek volgens bedrijven

De stagezoektocht en selectie De stagezoektocht en selectie

30%

20%

10%

40%

Ouders uit Nederland

50%

1 of beide ouders uit het buitenland

38% 52%

“Echt beter 
voorbereiden! Regel-
matig komt een kan-

didaat volledig onvoorbereid 
op gesprek, heeft zich niet 

verdiept in het bedrijf, 
komt zonder pen & pa-

pier, etc.”

“Bereid je intensief voor, 
lees over het bedrijf, de 

branche, de concurrenten en 
laat dit ook terugkomen in 

het gesprek.”

Grafiek 14 – Hoe beoordelen bedrijven en studenten een CV, 

motivatiebrief en sollicitatieskills?

“Zet een 
representatieve foto 

op je CV, een CV zonder 
spelfouten, geen standaard 

sollicitatiebrief met standaard 
zinnetjes, probeer er je

authenticiteit in te 
verwoorden èn je 
enthousiasme.”

Percentage

Eerste indruk

Succesfactoren

80 %

65 %

Voorbereiding op het gesprek 60 %

Opleiding 43 %

6,9CV 7,5

6,8Motivatiebrief 7,2

6,6Sollicitatieskills 7,2

Studenten
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Studenten zelf geven vooral aan tijdens hun afstudeerstage focus te hebben op het afmaken van hun opleiding en het 

ontvangen van een hoog cijfer. Slechts 1 op de 5 geeft aan dat zij de focus hebben liggen op de mogelijkheid om kans te 

maken op een nieuwe baan. Dit terwijl ook scholen dit nut van een afstudeerstage benadrukken.

De stagezoektocht en selectie De stagezoektocht en selectie

51% Werkzaamheden stageopdracht

23% Sfeer

Grafiek 15 – Zwaarst wegende criteria voor de keuze van een stage

2.9 Waarom werken bedrijven met stagiairs?
Wanneer we aan bedrijven vragen waarom zij graag met stagiairs werken, dan geeft maar liefst 81% aan dat stagiairs bij 

hen worden ingezet voor specifieke opdrachten. Ook zorgen stagiairs voor een frisse blik (66%). Dit jaar is duidelijk te zien 

dat bedrijven stagiairs ook inzetten omdat zij hen zien als potentiële nieuwe aanwas. Deze optie was vorig jaar nog niet 

terug te vinden in de top 5.

Grafiek 16 – De meest populaire redenen waarom bedrijven met stagiairs werken

2.10 Komen de eisen aan een stage overeen met de wensen van een bedrijf?
Ruim twee derde van de studenten loopt gemiddeld 20 weken stage. Dat sluit aan op bedrijven: 1 op de 2 bedrijven ziet 

deze stageduur ook als ideale stageduur. Bedrijven vinden daarnaast 3 dagen per week echt het minimum aantal dagen 

dat een stagiair beschikbaar dient te zijn. Ook hierin zien we overeenstemming: 95% van de studenten loopt 3 tot 5 dagen 

per week stage.

Tijdens het afstuderen ontstaat er echter een gat tussen de wensen van het bedrijf en de eisen van school aan een afstu-

deeropdracht. Het gros van de bedrijven ziet een afstudeerder het liefst 3 dagen meewerken tijdens zijn afstuderen. Afstu-

deerders zelf lopen gemiddeld echter maar 1,5 dag mee naast hun afstudeeropdracht. 

“Een stage wil zeggen: 
onderzoek doen met 

duidelijke resultaten, het 
liefst verrassend, waar het 
bedrijf echt iets aan heeft. 

Dus geen operationeel 
werk.”

“Bedrijven moeten zich 
beseffen dat stages een
leertraject zijn en geen 

goedkope arbeidsinvulling.”

“Dat de 
stagiair aan het eind 
van de stage een goed 

beeld heeft van de 
inhoudelijkheid van het werk 

en wat het betekent om 
binnen een bedrijf te 

functioneren.”

“Het doel van 
een afstudeerstage is 
dat bedrijven advies

krijgen dat in het commerciële 
circuit veel geld kost en te

toetsen of deze jonge
beroepsuitoefenaar in het team 

past om een vacature
op te vullen.“

Percentage

Stagiairs zorgen voor een frisse blik

Redenen inzet stagiair

81 %

66 %

66 %
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3.3 Etniciteit speelt een rol in hoogte stagevergoeding
Dit jaar hebben we tevens gekeken naar de etnische achtergrond van studenten. Hieruit blijkt dat wanneer 1 of beide ouders (of de 

student zelf) geboren zijn in het buitenland, de stagiair gemiddeld € 14,- minder verdient dan wanneer beide ouders in Nederland zijn 

geboren.

Grafiek 20 – Student verdient minder stagevergoeding als 1 of beide ouders geboren is in het buitenland

3.4 1 op de 5 HBO/ WO studenten ontvangt geen stagevergoeding
Net als vorig jaar blijkt dat 1 op de 5 HBO/ WO studenten geen stagevergoeding krijgt tijdens hun stage. In 2013 was dit percentage 

nog maar 10%. Dit is een zorgelijke lijn gezien de veranderingen in onder andere de invoering van het leenstelsel. Ook medewerkers uit 

het hoger onderwijs uiten hun zorgen rondom de hoogte van stagevergoedingen in Nederland: vooral stage lopen in combinatie met een 

bijbaan is voor studenten te druk.

Grafiek 21 – 1 op de 5 studenten ontvangt geen stagevergoeding

3. Wat verdient stagelopend
Nederland in 2015?
Gemiddeld verdienen stagiairs in 2015 € 275,- stagever-

goeding per maand. Dit is € 10,- per maand meer dan in 

2014. Met € 299,- verdienen afstudeerders € 35,- meer dan 

stagiairs. Dit is een stijging in verschil van 159% t.o.v. van 

vorig jaar. Net als vorig jaar ontvangen ICT en technische 

studenten de meeste stagevergoeding. Een nieuwkomer in 

de top 3 van meest verdienende studenten zijn bedrijfskun-

dige/ economische studenten, waar vorig jaar logistieke 

studenten nog op plek nr. 3 stonden.

3.1 In welke regio kun
je het beste stage lopen?
Kijken we naar de verschillende provincies, dan verdienen 

studenten die in Zuid-Holland, Noord-Holland of Noord-

Brabant wonen de hoogste stagevergoeding. Waar vorig 

jaar studenten in de provincie Flevoland nog in de top 3 

stonden, heeft dit jaar Noord-Brabant deze provincie van 

zijn plek afgestoten. Loop je stage in de regio Groningen, 

dan zul je naar alle waarschijnlijkheid de minste stagever-

goeding krijgen. Studenten in deze provincie krijgen maar 

liefst € 146,- euro minder dan als je in Zuid-Holland stage 

loopt.

3.2 Mannen verdienen ook in 2015
meer dan vrouwen
Vorig jaar constateerden we dat mannen meer stagever-

goeding ontvangen van vrouwen. Ook dit jaar is deze trend 

te zien: mannen verdienen gemiddeld € 76,- meer dan vrou-

wen. Echter is dit verschil minder groot dan vorig jaar (€ 

81,-).

Stagevergoeding Stagevergoeding

Grafiek 17 – Gemiddelde stagevergoeding per studierichting in
vergelijking met vorig jaar

ICT

2015

€ 356,-

€ 326,-

Techniek € 320,-

2014

€ 343,-

€ 284,-

€ 340,-

HRM € 316,-

Logistiek € 297,-

€ 280,-

€ 311,-

Commercieel/ Communicatie € 281,-

Overig € 222,-

€ 270,-

€ 230,-

Sociale Wetenschappen € 176,-

Gezondheidszorg € 131,-

€ 192,-

€ 129,-

Studierichting

Zuid-Holland

Noord-Holland

Noord-Brabant

2015

€ 317,-

€ 299,-

€ 293,-

Utrecht

Friesland

€ 276,-

€ 274,-

Buitenland

Flevoland

€ 268,-

€ 266,-

Limburg € 262,-

€ 261,-

Drenthe € 257,-

Gelderland

Zeeland

€ 251,-

€ 244,-

Regio

Groningen € 171,-

Grafiek 18 – Gemiddelde stagevergoeding per provincie

€ 324,-Mannen € 315,-

€ 248,-Vrouwen € 234,-

2015 2014

Grafiek 19 – Vrouwen verdienen minder stagevergoeding dan mannen

€ 286,- Oudersgeboren in Nederland

€ 272,- 1 of beide ouders geboren 
in het buitenland

19% Geen stagevergoeding

81% Wel stagevergoeding 
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In de Stagemonitor vroegen we studenten van welke inkomen zij het meest afhankelijk waren tijdens hun stage en/ of studie. 

Stagevergoeding eindigt hierin met stip op nummer 1, gevolgd door studiefinanciering en salaris.

Grafiek 22 – Top 3 inkomen waar studenten van afhankelijk zijn tijdens studie/ stage

Stagevergoeding

“Er moet een 
standaard stage-

vergoeding komen voor 
alle studenten zodat zij er 

niet naast hoeven te werken 
en zich dus meer kunnen 
concentreren op school/

leerproces/stage.”

Stagevergoeding

60% Stagevergoeding

41% Salaris

“Ik woonde 
thuis en gaf prak-

tisch niks uit, omdat ik 
constant zorgen had om het 

tekort aan geld dat ik had. Ik 
kon mijn eigen medicijnen 

en dergelijke niet eens 
betalen.”

3.5 Moeten stagiairs dan een minimumloon ontvangen?
Nee, zegt 69% van de bedrijven. Slechts 1 op de 10 bedrijven vindt dat stagiairs dit wel verdienen. De meeste bedrijven geven aan dat 

studenten stage lopen in het kader van hun leertraject. Het vereist van een bedrijf ook tijd en geld om dit te faciliteren. Daarnaast zijn er 

bedrijven die aangeven dat zij minder stagiairs in dienst zouden nemen indien er een minimumloon zou gelden. Andere bedrijven geven 

aan dat indien de vergoeding omhoog gaat, de verwachting qua output ook omhoog gaat. 

“Uiteraard 
voorzien we in een 

onkostenvergoeding, maar 
een stagiair komt niet gewoon 

‘werken’. Voor werk krijg je 
salaris. Met een goede stage 
groei je zelf op professioneel 

vlak. Dat is niet in geld 
uit te drukken.”

“Een stage is geen werk 
en daar zou dus ook niet 

het minimumloon voor moeten 
gelden. Als dat verplicht wordt 
gesteld, dan zal de motivatie 
van bedrijven om te werken 

met stagiairs afnemen.”

“Ik ben wel 
voor een verplichte, 

reële stagevergoeding. Een 
bedrijf investeert echter ook 
veel en de student gaat vaak 

weer weg. Dan kun je 
weer opnieuw 

beginnen.”
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4 Zijn studenten tevreden met de begeleiding die ze krijgen?
Net als voorgaande jaren waarderen studenten de bege-

leiding die ze vanuit het bedrijf krijgen met een hoger cijfer 

(7,5) dan de begeleiding vanuit school (6,2).  1 op de 5 stu-

denten geeft hun opleiding zelfs een dikke onvoldoende (5 

of lager). Technische studenten zijn het meest tevreden met 

de begeleiding die ze vanuit hun stagebedrijf krijgen (7,7); 

HRM studenten zijn het meest tevreden over de begeleiding 

vanuit school (7,5).

4.1 Hoeveel tijd besteden bedrijven 
gemiddeld aan begeleiding?
Net als vorig jaar besteden bedrijven het vaakst 1 uur per 

week aan de begeleiding van hun stagiairs. Bedrijven zijn 

hier relatief tevreden over en geven de begeleiding die ze 

geven gemiddeld een 7,4. Opvallend is dat grote bedrijven 

dit jaar gemiddeld meer begeleiding geven dan kleine 

bedrijven.

Als we studenten vragen naar de manier waarop zij begeleiding krijgen binnen een bedrijf, dan wordt het vaakst genoemd dat zij altijd 

konden binnenlopen bij hun stagebegeleider.

Grafiek 25 – Manieren waarop studenten begeleiding krijgen van hun stagebedrijf

Begeleiding tijdens de stageperiode

4.2 Wat voor tips hebben bedrijven over stagebegeleiding?
Uit de Stagemonitor 2014 bleek dat 1 uur begeleiding per week significante invloed heeft op de bevlogenheid van stagiairs. En daarnaast: 

bevlogen stagiairs leveren meer rendement op voor bedrijven. Dat goede stagebegeleiding voor zowel studenten als bedrijven van belang 

is, staat vast. Bedrijven deelden dit jaar hun tips over hoe je het beste de stagebegeleiding kan inregelen.

1. Plan een vast moment in iedere week

2. Maak duidelijke afspraken en stuur op resultaat

3. Behandel stagiairs als normale, vaste medewerkers

4. Geef ze regelmatig feedback

5. Laat stagiairs niet teveel zwemmen en geef ze serieuze opdrachten

4.3 Contact met school tijdens de stage
Gemiddeld hebben studenten 2 tot 3 vaste contactmomenten met hun stagebegeleider vanuit hun opleiding. Als we medewerkers uit 

het hoger onderwijs vragen in hoeverre zij tevreden zijn met het stagebeleid van hun opleiding, dan geven zij dit gemiddeld een 7,7. Dat 

studenten het niet met dit cijfer eens zijn, is duidelijk. Vragen we scholen echter wat zij graag anders zouden zien, dan wordt hier toch 

vaak genoemd dat de stagebegeleiding en het contact met bedrijven meer aandacht verdient.

Begeleiding tijdens de stageperiode

7,5

Begeleiding vanuit de opleiding 6,1

Grafiek 23 – Tevredenheid (in rapportcijfers) van studenten
over begeleiding tijdens stage

Percentage

1 uur per twee weken begeleiding

1 uur per maand begeleiding

2 %

3 %

17 %

0.5 – 1 uur per dag begeleiding

1 uur per week begeleiding 50 %

28 %

Grafiek 24 – Tijdsbesteding begeleiding van bedrijven tijdens stage

“Meer tijd voor de 
stagebegeleiders, meer face 

to face contact met 
stagebedrijven.”

“Meer tijd 
voor begeleiding van 

de stagiair door de stage-
docent op het gebied van 

persoonlijke en professionele 
ontwikkeling/coaching/
intervisie/supervisie.”

“Minimaal 2 
bezoeken vanuit de 

opleiding op de stageplek 
van de student.”

27% Ik had een vast moment per week/ maand



2120

5.1 En hoe tevreden zijn stagiairs?
Vragen we studenten naar hun tevredenheid, dan zijn zij 

vooral tevreden over hun eigen inzet. Hier geven ze gemid-

deld een 7,8 voor. Ook hun stagebedrijf beoordelen ze met 

een relatief hoog cijfer: stagebedrijven krijgen gemiddeld 

een 7,6. Over school zijn studenten iets minder tevreden: 

zij krijgen gemiddeld een 6,3. Scholen zelf geven hun eigen 

opleidingsinstituut een hoger cijfer: een 7,6.

5.2 Hoe maak je van een stage een succes?
Studenten geven dit jaar, net als vorig jaar, aan dat vooral hun eigen inzet zorgt voor het grootste succes in een stage, gevolgd door goede 

begeleiding vanuit het stagebedrijf. Ook sfeer en collega’s zijn een belangrijke factor. Slechts 3% heeft profijt gehad van trainingen. Dit 

komt vooral vanwege het feit dat weinig stagiairs deze optie krijgen tijdens hun stage.

Grafiek 29 – Succesfactoren in een stage volgens studenten

Tijdens de stageperiode Tijdens de stageperiode

7,4

5. Hoe tevreden zijn bedrijven over hun stagiair?
Vorig jaar gaf 85% van de bedrijven aan (heel) tevreden 

te zijn met hun stagiair. Dit jaar hebben we hen gevraagd 

om hier een cijfer aan te verbinden. Bedrijven drukken hun 

tevredenheid over stagiairs uit in het cijfer 7,4. Wanneer 

bedrijven tevreden zijn over hun stagiair, dan ligt dit vooral 

aan het enthousiasme van de stagiair tijdens zijn stage, 

diens persoonlijke klik met het bedrijf en de opdracht die 

de stagiair goed heeft uitgevoerd. Wanneer de opdracht 

achteraf te groot blijkt te zijn, zijn bedrijven minder tevreden 

over hun stagiair.

Grafiek 26 – Waarom zijn bedrijven tevreden over hun stagiair?

Grafiek 27 – Wanneer zijn bedrijven minder tevreden over hun stagiair?

Grafiek 28 – Welke cijfers geven studenten aan zichzelf, school

en hun stagebedrijf?

“Het afgelopen half jaar 
hebben we een HBO student 

ingezet voor marketing onderste-
uning. Hij heeft enorm geholpen 

bij een groot beursevenement en het 
werken met social media. Wij heb-

ben hem nu een bijbaan gegeven 
als marketing assistent.”

“Ik ben zekerder geworden van 
mijzelf en toon sneller initiatief. Ik 
heb mijzelf ontwikkeld op sociaal 

en professioneel gebied.”

Percentage

Uitdagende taken/ opdracht

De inzet/ motivatie van de stagiairs 83 %

65 %

52 %

Percentage

Het kennisniveau van de stagiairs

De opdracht was te groot voor de stagiairs 51 %

12 %

PercentageSuccesfactoren

77 %

50 %

37 %

36 %

6,3
Tevredenheid
over school

7,8
Tevredenheid

over eigen inzet
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5.4 In hoeverre worden stagiairs ‘gepest’?
In 2013 onderzochten we voor de laatste keer in hoeverre studenten tijdens hun stage last hebben van pesterijen en discriminatie. 1 op 

de 5 studenten gaf dit toen aan. Dit jaar is dit percentage gedaald naar 14%. De meest genoemde pesterijen hebben vooral te maken 

met het feit dat sommige studenten zich niet serieus of gewaardeerd voelen. Een tip die bedrijven elkaar ook geven: behandel een stagiair 

zoals je een vaste medewerker zou behandelen en geef hen aandacht.

Grafiek 31 – In hoeverre hebben stagiairs last van pesterijen en discriminatie?

Het resultaat van een stage

5.3 Wat zit het meeste tegen tijdens een stage?
Studenten hebben het meeste ‘last’ van de verplichte schoolopdrachten die ze tijdens hun stage moeten uitvoeren. Dit komt overeen 

met vorig jaar. Ook de slechte begeleiding vanuit hun studie speelt een rol. Ongeveer 1 op de 5 studenten geeft aan zich te vervelen en 

geen uitdaging te zien.

Grafiek 30 – De grootste ‘tegenzitters’ in een stage volgens studenten

.

Tijdens de stageperiode

26% Verplichte schoolopdrachten

21% Slechte begeleiding vanuit studie

18% Geen uitdaging/ verveling

“Ik heb 
geleerd dat praktijk en 

school werelden van verschil 
zijn. School loopt 5 jaar achter 

in verhouding met de prak-
tijk. SEO, SEA en HTML zouden 
moeten worden geleerd. In plaats 

daarvan verdoe je tijd met 
projecten waar je niks aan 

hebt.”

“Ik heb tijdens mijn stage geleerd 
hoe ik nooit een bedrijf zou willen 
runnen en ben er achter gekomen 
wat het verschil is tussen goede en 

slechte managers.”

Percentage

Ik voelde me over het algemeen niet gewaardeerd

Ik werd niet serieus genomen omdat ik stagiair was

Rot klusjes 5 %

5 %

5 %

Roddelen

Machtsmisbruik 3 %

3 %

Sexisme

Negeren 2 %

2 %

Er werden vervelende grapjes met me uitgehaald

Nare taal (zoals uitschelden, kleinerend praten)  1 %

1 %

“Het bedrijf nam geen mannen 
aan, alleen vrouwen met blond 

haar en blauwe ogen.’’

“Er werd beweerd dat ik 
pikante fotos op internet heb 

staan. Dit was volkomen onwaar. 
Maar het werd wel genoemd in het 

sollicitatiegesprek en later nog 
door collega’s.’’

“Als je een afstudeerder of 
stagiair aanneemt, steek hier 

dan ook tijd in. Zet deze persoon 
niet in voor “klusjes”, maar onder-
steun in datgene wat hij/zij moet 

leren.”
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6.2 En wat is van invloed op het eindcijfer vanuit het stagebedrijf?
Bij het eindcijfer dat studenten van hun stagebedrijf ontvangen, heeft onder andere de kwaliteit van de begeleiding die een student 

ontvangt vanuit het bedrijf invloed op de hoogte van het eindcijfer. Ook studenten die de flexibiliteit van het bedrijf hebben vergroot, 

bijvoorbeeld als ze werkzaamheden hebben opgepakt waar andere medewerkers niet aan toekwamen, heeft invloed op dit cijfer. Ben je 

bemiddelt via een stagebureau? Ook dan is de kans groot dat je een hoger eindcijfer krijgt vanuit je stagebedrijf.

Studenten die niks hebben kunnen bijdragen tijdens hun stage, krijgen significant een lager eindcijfer vanuit hun stagebedrijf.

Grafiek 34 – Factoren van invloed op eindcijfer vanuit stagebedrijf

Het resultaat van een stage

6. Wat voor eindcijfers krijgen stagiairs 
gemiddeld?
Vorig jaar kregen studenten gemiddeld een 7,3 vanuit 

hun opleiding als eindcijfer. Dat is dit jaar ook het geval. 

Bedrijven gaven studenten vorig jaar gemiddeld een 7,9 

als eindcijfer; dat is dit jaar gedaald naar een 7,6 (dit 

was in 2013 ook zo). Deze daling komt vooral vanuit 

bedrijfskundige en commerciële studies, die vorig jaar 

gemiddeld nog een 8,2 kregen vanuit hun stagebedrijf. Dit 

jaar krijgen zij respectievelijk een 7,6 en een 7,5.

Studenten ICT krijgen vanuit hun stagebedrijf gemiddeld 

het hoogste eindcijfer (7,8).

6.1 Wat is van invloed op het eindcijfer 
vanuit school?
Studenten die kwalitatief goede begeleiding krijgen tijdens 

hun stage, ontvangen een significant hoger eindcijfer 

vanuit hun opleiding. Deze begeleiding hebben studenten 

in de Stagemonitor met een cijfer gewaardeerd. Wanneer 

studenten niks hebben kunnen bijdragen tijdens hun 

stage, dan heeft dit ook enige invloed op de hoogte van 

het eindcijfer dat zij vanuit school ontvangen.

Grafiek 33 – Factoren van invloed op eindcijfer vanuit school

Het resultaat van een stage

7,3
Vanuit
school

Grafiek 32 – Gemiddelde eindcijfers die studenten krijgen

Grafiek 32 – Eindcijfers van stagiairs per studierichting

vanuit
school

Kwaliteit
begeleiding

school

Kwaliteit
begeleiding

Kwaliteit
begeleiding

Bemiddelt
via

stagebureau

Flexibiliteit
vergroot

Niks

vanuit
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Ben je door StudentenBureau bemiddelt in je stage, dan is 

je eindcijfer gemiddeld twee tiende hoger dan wanneer je je 

stage op een andere manier hebt gevonden.

6.3 Wat levert een stage op 
voor studenten?
Een stage is zeer belangrijk voor de persoonlijke ontwikke-

ling van jongeren. Vragen we studenten wat een stage hen 

heeft opgeleverd, dan kunnen we de antwoorden vooral 

zoeken in de richting van persoonlijke ontwikkeling. Ook 

leren studenten wat ze wel en niet willen en maken ze, vaak 

voor het eerst, kennis met het ‘werkende leven’.

Het resultaat van een stage

Grafiek 35 – Eindcijfer vanuit het bedrijf is gemiddeld twee tiende hoger 
als je via StudentenBureau een stage hebt gevonden

6.4 Wat levert een stagiair op voor een bedrijf?
Naast het feit dat bedrijven stagiairs de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen, is er vaak sprake van een win-win situatie. De 

belangrijkste manier waarop een stagiair rendeert bij een bedrijf, is omdat jonge medewerkers in veel gevallen met frisse ideeën komen.

Grafiek 36 – De top 5 manieren waarop stagiairs een bijdrage leveren

Het resultaat van een stage

7,8
Stage gevonden via
StudentenBureau

7,6
Stage op een
andere manier

gevonden

“Door mijn stage ben ik 
erachter gekomen wat ik 
in ieder geval niet wil.”

“Hard werken loont 
niet, je moet iets doen dat 

je leuk vindt.”

“Het 
inzicht dat 

de enige kennis die 
je van school meeneemt 

naar het bedrijfsleven je 
mentaliteit, projectbe-
heersing en algemene 

kennis van je vak-
gebied .”

“Het
besef dat school
weinig overeen 

komt met de 
werkelijkheid.”

“Het
leren van het mee-

werken en meedraaien 
op een echt kantoor en 

ervaren hoe het is om een 
9 tot 5 baan te heb-

ben.”

“Na mijn stage had ik 
het gevoel dat ik klaar was 

voor de arbeidsmarkt.”

“Geen ja en
amen meer te zeggen 

maar als je ergens niet 
mee eens bent ook nee 

zeggen.”

“Hoe ik 
mijn eigen lunch 

moest maken i.p.v. 
m’n moeder.”

“Ik heb mijn manager kunnen 
ondersteunen en haar veel werk 

uit handen kunnen nemen.”

“Onze stagiair heeft 
een kostenbesparing van 
20% gerealiseerd en een 

doorlooptijdreductie van en-
kele weken. Hierbij is ook de 
foutkans in productie sterk 

gereduceerd.”

“Onze stagiairs zijn
bij ons verantwoordelijk 

voor de opzet van een eigen 
‘niche’ website. Sinds we met 

stagiairs werken, hebben we al 
10 succesvolle websites

gelanceerd.”

Percentage

Processen verbeterd/ versneld

Frisse ideeën ingebracht 69 %

59 %

45 %

Reguliere werkzaamheden verzet 42 %

35 %
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Een baan na je stage

7. Een baan overhouden aan je stage
Net als vorig jaar krijgt 43% van de studenten na hun stage een parttime of fulltime baan aangeboden. Iets meer dan de helft neemt deze 

baan ook daadwerkelijk aan.

Grafiek 37 – Krijgen studenten na hun stage een baanaanbod?

7.1 Waarom nemen stagiairs een baan wel of niet aan?
45% van de studenten neemt een aangeboden bijbaan niet aan. Als bedrijf is het zeer handig om te weten wat je er zelf aan kunt doen om 

de kans zo groot mogelijk te maken dat jouw stagiair aanblijft na een stage. Een belangrijke reden om een bijbaan of baan aan te nemen, 

is wanneer deze studiegerelateerd is. Ook de collega’s die werken binnen een bedrijf spelen een grote rol.

Grafiek 38 – Waarom nemen stagiairs een baan wel aan?

Wanneer een bijbaan die niet te combineren is met een studie, is dat een reden voor studenten om de baan niet aan te nemen. School-

roosters wisselen meestal elke paar maanden, het is belangrijk om hier rekening mee te houden als bedrijf. Probeer ook ervoor te zorgen 

dat de student flexibele werktijden kan hanteren, zoals thuiswerken of in het weekend als dit mogelijk is. Probeer daarnaast als bedrijf zo 

vroeg mogelijk de mogelijkheid tot een bijbaan of fulltime baan te bespreken met je student.

Grafiek 39 – En waarom nemen stagiairs een aangeboden baan niet aan?

7.2 Hoe maak je meer kans op een baanaanbod als student?
Wil jij graag na je stage bij je stagebedrijf blijven werken in een bijbaan of fulltime baan? Zorg 

er dan voor dat je vaak met nieuwe, verfrissende ideeën komt. Als je dit doet, dan vergroot dit 

namelijk je kans op een baan. Zorg jij er daarnaast voor dat je processen binnen het bedrijf 

versneld of verbeterd, ook dit heeft invloed op het krijgen van een baanaanbod. Heb je je stage 

gevonden via je opleiding, dan is er een negatief verband. Deze studenten krijgen significant 

minder vaak het aanbod om 

aan te blijven bij hun stagebedrijf.

Grafiek 40  – Hoe vergroot je de kans op en baanaanbod na je stage?

Een baan na je stage

25% Ja, een parttime dienstverband

18% Ja, een fulltime dienstverband

57% Nee

Percentage

Leuke collega's

Leuke werkzaamheden

Reden

70 %

62 %

61 %

20% Ik ging doorstuderen

18% Ik heb gekozen voor een andere baan

“Ze 
kwamen 

er vrij laat mee, 
waardoor ik alles 

met mijn andere twee 
bijbaantjes al had 

geregeld.”

Frisse
ideeën

ingebracht

Processen
versneld/
verbeterd

Stage
gevonden
via school

Aanbod
baan
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Het onderwijs en bedrijfsleven

8.  Hoe is het contact tussen school en bedrijven?
Ook dit jaar zien we dat bedrijven minder tevreden zijn over het contact dat zij hebben met de opleiding van hun stagiairs dan andersom. 

Bedrijven geven dit contact gemiddeld een 6,3 waar scholen het contact beoordelen met een 7,5. 

Grafiek 41 – Hoe tevreden zijn bedrijven en scholen over het contact dat zij met elkaar hebben?

8.1 Waar ligt de oplossing voor beter contact tussen onderwijs en bedrijfsleven?
Ook dit jaar vroegen we het onderwijs en bedrijfsleven waar zij oplossingen zien om dichter bij elkaar te komen. Scholen zitten vaak met 

een tekort aan middelen om het contact met alle stagebedrijven intensief te onderhouden. Ook geven zij aan dat bedrijven stagiairs vaak 

als ‘goedkope handjes’ zien of geen zin hebben om tijd te investeren in de ontwikkeling van jongeren.

Bedrijven aan de andere kant benadrukken dat contact met een school soms onmogelijk is. Er is tijdens de stage soms nauwelijks contact 

met een opleiding en als er al contact is, dan verloopt dit vaak via de student.

De belangrijkste tips voor bedrijven en scholen op een rijtje:

1. Probeer een vaste contactpersoon te krijgen binnen een opleiding en bedrijf

2. Kaart problemen aan direct bij de stagebegeleider, ga niet ‘zeuren’ bij de stagiair

3. Ga regelmatig (minimaal tweemaal) om tafel zitten of bel elkaar

Het onderwijs en bedrijfsleven

6,3 7,5
“Maak hele goede afspraken 

met bij voorkeur een vast persoon. 
Vooral bij hogescholen is het vaak een 
ramp om een goede match te vinden, 
omdat er teveel mensen zich ermee 

bemoeien. Vaak hoor ik niets meer na 
een verzoek.”

“Verbetering in contact met stage-
biedende organisaties, vooral door 

de de stagebiedende organisaties. Wij 
merken dat dit nog steeds van een kant 

(de onze) moet komen.”

“Over het 
algemeen vind ik de 

betrokkenheid van de scholen 
zeer laag en wat mij ook opvalt is 

dat leraren soms een mening hebben 
over de opdracht van de leerlingen, 

maar nooit op locatie zijn geweest om 
inhoudelijk te toetsen hoe het met de 
leerling gaat. Wellicht iets te zwart-

wit gedacht, maar wel iets dat 
opvalt.”

“Er moet meer maatschappelijk 
draagvlak komen voor het beschik-

baar stellen van afstudeeropdrachten: 
het aan studenten GUNNEN dat ze een 

afstudeerstage kunnen lopen om hun 
opleiding af te ronden.”

“We moeten
het werkveld 

verplichten stagiairs
te nemen.”
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Tips voor studenten, bedrijven en scholen

9. Ben je student?

•  Vraag duidelijk de eisen aan jouw stageopdracht uit bij school voordat je begint met zoeken. Hier zijn vaak onduidelijkheden over. 

• 45% van de studenten vindt het lastig om een stage te vinden. Begin dus op tijd met zoeken en maar gebruik van je volledige 

netwerk. Bedrijven vinden studenten het meest via een stagebureau, schrijf je daar dus ook bij in. 

• De meeste studenten sturen maar 1 tot 5 sollicitatiebrieven of –emails. Hoe meer brieven je stuurt (en actief nabelt), hoe groter de 

kans dat je kunt kiezen tussen twee bedrijven. 

• Bedrijven geven de sollicitatiekwaliteiten van studenten gemiddeld maar een 6,7. Bereid je altijd goed voor op een sollicita-

tiegesprek: lees je in over het bedrijf en de branche, zorg voor een originele motivatiebrief en CV (zonder spelfouten). 

• Word je afgewezen na een sollicitatiegesprek? Vraag dan altijd naar de reden; bedrijven vertellen je dit niet altijd en je kunt hier veel 

van leren. 

•  De gemiddelde stagevergoeding ligt in 2015 op € 275,-. Vind je het lastig om met je stagebedrijf te onderhandelen? Doe dan de 

stagevergoedingscheck. 

•  Inzet wordt het meest gewaardeerd door bedrijven tijdens de stageperiode, laat je zelf dus zien en doe hard je best. 

•  Stagiairs vinden de verplichte schoolopdrachten de grootste tegenvaller tijdens hun stage, begin hier dus op tijd aan en houd er 

rekening mee.  

•  Ga je afstuderen? De meeste bedrijven vinden het fijn als een afstudeerder ook meewerkt in het bedrijf (gemiddeld zo’n 2 tot 3 

dagen per week). Stem dit goed af met je scriptie! 

• Plan met je stagebegeleider van je bedrijf een vast moment per week in qua begeleiding. Studenten die kwalitatief goede begelei-

ding van hun opleiding en bedrijf krijgen, ontvangen vaak een hoger eindcijfer vanuit school. 

• Wil je ook van je stagebedrijf een hoog eindcijfer? Zorg dan dat je de flexibiliteit van je stagebedrijf vergroot (neem werk uit handen), 

zorg ervoor dat je goede begeleiding krijgt of dat je een stage vindt via een stagebureau. Deze factoren vergroten de kans op een 

hoog eindcijfer vanuit het bedrijf. 

• Bedrijven maken onder andere gebruik van stagiairs omdat ze hun zien als potentiële nieuwe medewerkers. Hou hier dus ook 

rekening mee en vraag jezelf af of jij bij je stagebedrijf zou willen blijven werken. Op die manier kun je een weloverwogen keuze 

maken.

•  Kans maken op een (bij)baan na je stage? Kom dan met verfrissende ideeën of zorg dat je processen versneld of verbeterd.

9.1 Werk je binnen een bedrijf?

•  1 op de 3 bedrijven heeft moeite om een goede stagiair te vinden. Bij de studenten hebben vooral afstudeerders moeite met het 

vinden van een stage. Kijk dus of een stage kan worden omgevormd tot afstudeeropdracht. 

• Studenten zijn vaak niet op de hoogte van de kwaliteit van hun CV of motivatie(brief). Geef ze hier tips over. Vaak is een stage de 

eerste aanraking met het bedrijfsleven. 

• De werkzaamheden in een stage zijn de belangrijkste factor in de keus van een student voor een stagebedrijf. Zorg dat deze 

duidelijk in kaart zijn gebracht of vraag hierbij hulp van een expert. 

• Gemiddeld starten bedrijven 11 weken voorafgaand aan de stageperiode met het zoeken naar een stagiair. Studenten zijn dan al 5 

weken bezig met zoeken. Start jouw zoektocht dus ook eerder als je kans wilt maken op de beste stagiairs. 

• Wordt een stageopdracht afgekeurd door school? Geen nood, vaak ligt dit aan het niveau van de opdracht. Ga samen met de 

student in gesprek over wat er aangepast kan worden aan de opdracht of zoek direct contact met school. 

• De gemiddelde stagevergoeding in Nederland is € 275,-. Daarnaast is stagevergoeding de belangrijkste bron van inkomen voor 

een student tijdens een stage. Probeer stagiairs altijd een redelijke vergoeding te bieden. 

• Tips voor de begeleiding van een stagiair: 1. Plan een vast moment per week in met de student 2. Behandel stagiairs als volwaar-

dige medewerkers 3. Geef ze regelmatig feedback 4. Stuur op resultaat 

• Bedrijven die hun studenten serieuze en uitdagende opdrachten laten uitvoeren, zijn meer tevreden over hun stagiairs. 

• Goede begeleiding (1 uur per week op een vast moment) zorgt voor een goed eindcijfer van de student en dus voor grotere tevre-

denheid bij het bedrijf. 

• 43% van de studenten krijgt na een stage een (bij)baan aangeboden. Wil je graag dat jouw stagiair aanblijft na een stage? Zorg 

dan dat de bijbaan te combineren is met een eventuele studie en dat de werkzaamheden studiegerelateerd zijn. 

• Tips voor het contact met scholen: 1. Zoek een vaste contactpersoon binnen een school 2. Kaart problemen direct aan bij school 

i.p.v via de student 3. Ga regelmatig om tafel zitten of bel elkaar.

Tips voor studenten, bedrijven en scholen
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10.2 Werk je op een school?

• Studenten beoordelen de hulp van school bij het zoeken naar een stage met een 5,9. Geef studenten vooral duidelijkheid over de 

eisen aan een opdracht. 

• Keur je een stageopdracht af? Bespreek dit dan duidelijk met de student en het liefst ook met het stagebedrijf. Dan kunnen jullie 

samen bekijken wat voor verbeteringen er zijn. 

• 45% van de studenten heeft moeite met het vinden van een geschikte stage. Dit probleem is groter bij afstudeerders dan bij stagi-

airs. Als dit binnen uw vakgebied ook zo is, kijk dan welke stagebedrijven bereidt zijn om hun stage aan te passen. 

• Bedrijven geven studenten gemiddeld een 6,7 voor hun sollicitatiekwaliteiten. Hierin ligt ook een rol voor scholen weggelegd door 

bijvoorbeeld CV of sollicitatieworkshops te organiseren. 

• Studenten beoordelen de begeleiding die ze vanuit school ontvangen tijdens hun stage gemiddeld met een 6,1. Zorg voor 

voldoende contactmomenten, zowel fysiek als via bijvoorbeeld skype of mail. 

• Bedrijven zijn niet zo tevreden met het contact dat zij met scholen hebben en beoordelen dit gemiddeld met een 6,3. Een oploss-

ing ligt erin om voorafgaand aan de stage van beide kanten de verwachtingen goed uit te spreken. Probeer ook direct contact te 

hebben met het stagebedrijf i.p.v altijd met de student.
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StudentenBureau
StudentenBureau is onderdeel van talentmanagementbureau Laurens Simonse Groep (LSG). Sinds 1998 helpt zij studenten tijdens hun 

studie met studiegerelateerde bijbanen, stages, afstudeerstages en trainingen bij diverse bedrijven in Nederland. Als talentmanagement 

organisatie werken we aan bevlogen medewerkers bij bevlogen bedrijven. Als schakel tussen het Nederlandse bedrijfsleven, het onder-

wijs en hoogopgeleide studenten maken wij ons hard voor een gezond stageklimaat.

Met de Nationale Stagemonitor 2015 geven we alle belangenpartijen kennis over het werken met de jonge generatie. Heb je een vraag 

naar aanleiding van de Nationale Stagemonitor, dan kun je deze sturen naar onderzoek@lsg.nl t.a.v. Hanneke Versteege.

www.studentenbureau.nl

’s-Hertogenbosch

Julianaplein 15 – 17

5211 BA

073 612 16 14

info@studentenbureau.nl


