
Auteurs/onderzoekers:  
Maikel Tönnissen, Lieke Smits & Annemiek Bergman
Datum: 28 mei 2015

Stages bij de vijf organisaties
Een analyse van de huidige stand van zaken en wensen met 
aansluitende adviezen omtrent stages binnen de vijf organisaties

Natuur-
belevingstuin

 

 

   
    

   
 

Noordwijk-Binnen

Sassenheim
Voorhout

Warmond

Roelof-
arends-
veen

Oegstgeest

Katwijk 

aan Zee

Valkenburg

Wassenaar

Voor-
schoten

Zoeterwoude-
Dorp

Leiderdorp

Alphen a/d Rijn

Hazerswoude-

Stompwijk

Leiden

N11N11

A4A4

A44A44

N44

Braassemer-
meer

Kager     
Plassen

De
Vliet-

landen

Oude  R ijn

13.1065/3

0 2,5 5 km

 

 

 

3 

5 

5 

3 

1 

7 

7 

2 

2 

6 7a 8 

8

4 

6

 

1500951_Stagebeleid_Overkoepelend_rapport.indd   1 15-06-15   12:23



2 Stages bij gemeente - Overkoepelend stagerapport 

1500951_Stagebeleid_Overkoepelend_rapport.indd   2 15-06-15   12:23



3Stages bij gemeente - Overkoepelend stagerapport 

Inhoudsopgave
I. Aanleiding 4

II.   Methode en werkwijze van het onderzoek 5

III.  Onderzoeksvragen 6

IV. Stagiairs 7

V. Onderwijsinstellingen 9

VI. Analyse van interviews binnen de vijf organisaties 13

VII. Adviezen 20
• Hoe beter tegemoet komen aan vragen scholen & studenten/scholieren

• Hoe beter tegemoet komen aan wensen leidinggevenden

• Hoe kunnen we meer Vmbo en MBO stages/snuffelstages organiseren/Wat wordt voorgesteld

VIII. Appendices: 
• A – Voorbeeld enquête

• B – Uitwerking gesprekken onderwijsinstellingen

• C – Voorbeeld vragenlijst

• D – Contactinformatie onderwijsinstellingen

• E – Organogram

• F – Concept Snuffelstages

Dit rapport richt zich op het onderzoek binnen alle vijf organisaties: SP71 en aangesloten gemeenten. Een analyse van 

de samengevatte gegevens van alle organisaties en een aansluitend advies wordt gegeven. Voor details en persoonlijk 

advies per gemeente verwijzen we u naar de individuele rapporten. Uitzondering hierop is Zoeterwoude, in overleg met 

het management team zagen zij af van een eigen verslag. Door deze uitzondering zijn de eerste vijf hoofdstukken van 

dit verslag gelijk aan de individuele rapportages.  

Doordat er aan het begin van het onderzoek nog geen duidelijk beeld was van de precieze samenstelling van de inhoud 

van de vragen aan de teamleiders, met name wat betreft Leiden, dient men er bij het lezen van dit verslag rekening mee 

te houden dat de cijfers in de analyse (VI) enigszins vertekend kunnen zijn. Later, is er d.m.v. een leerproces, een 

gestructureerde vragenlijst samengesteld die op de overige vier organisaties wel toegepast is. 

Verduidelijking - terminologie
In de vijf organisaties worden leidinggevenden met verschillende titels aangeduid: teamleiders, managers,  

coördinatoren, teammanagers. Om verwarring te voorkomen wordt slechts gesproken over leidinggevenden  

en teams (i.p.v. clusters e.d.). 
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I. AANLEIDING ONDERZOEKSVRAAG

Op 8 juli 2014 is er een motie aangenomen 

door de gemeenteraad van Leiden, waarin het 

college van B&W het volgende verzoekt:

•  Voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van 120 

stageplaatsen per jaar en daarbij een substantieel deel te 

reserveren voor stageplaatsen op VMBO en MBO niveau;

•  In gesprek te gaan en afspraken te maken met onderwijsin-

stellingen over hoe de samenwerking versterkt kan worden;

•  Bij de jaarrekening een overzicht te presenteren van het  

aantal gerealiseerde stageplaatsen en het opleidingsniveau 

waarbinnen de stage past.

Tevens is er vanuit de Leidse organisatie ook de wens om te 

onderzoeken hoe het stagebeleid nieuw leven in kan worden 

geblazen. Doel hiervan is om meer jongeren in de organisatie  

te plaatsen. 

Nadat het onderzoek in gang was gezet werd in het 

Bedrijfsvoeringvoeringoverleg (BVO) besloten om van deze kans 

gebruik te maken en het uit te breiden naar de vijf organisaties 

(gemeentes Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Servicepunt71). Het initiële doel wat behaald moest worden was 

het leveren van een eindrapportagedocument waar een actueel 

en overkoepelend stagebeleid uit gedistilleerd kan worden.

.

1500951_Stagebeleid_Overkoepelend_rapport.indd   4 15-06-15   12:23



4 5Stages bij gemeente - Overkoepelend stagerapport Stages bij gemeente - Overkoepelend stagerapport 

II.  METHODE/WERKWIJZE VAN  
HET ONDERZOEK

1 
Voor een voorbeeld van deze enquête, 
zie Appendix A

2 
Voor een gedetailleerde uitwerking van 
de resultaten, zie individuele rapporta-
ges Leiden/SP71

3 
Voor een lijst met benaderde onder-
wijsinstellingen, zie Appendix D 

4
 Zie Appendix C

Voorafgaand aan het onderzoek is een enquête opgesteld1 en 

verzonden aan alle teamleiders van de gemeente Leiden en alle 

managers van Servicepunt71 met de vraag deze in te vullen2.  

Het voornaamste doel van de enquêtes was het mogelijk  

maken om met duidelijke informatie de gesprekken met onder-

wijsinstellingen aan te gaan. Zo kon een indicatie worden  

gegeven van zowel de huidige situatie als wenselijke niveaus  

en opleidingen van (potentiele) stagiaires. Wat volgde zijn per-

soonlijke gesprekken met alle onderwijsinstellingen met VMBO-

afdelingen, MBO’s, HBO’s en Universitaire onderwijsinstellingen 

binnen de vier gemeentes3. Aan de hand van gesprekken met de 

onderwijsinstellingen en de voorafgaande schriftelijke enquêtes 

zijn vragenlijsten opgesteld met doelgerichte vragen4, welke  

afgenomen zijn bij alle teamleiders binnen de vijf organisaties.
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III. ONDERZOEKSVRAAG

De initiële opdracht stelde onderstaande vragen, welke allen aan bod komen in 

dit verslag vanuit het perspectief van Leiden:

1.  WAT IS DE HUIDIGE VRAAG EN AANBOD VAN STAGEPLEKKEN?

a.  In welke clusters/teams is er ruimte voor stagiairs en van welk niveau?

b. Wat zijn mogelijke werkzaamheden voor stagiairs?

c. Wat zijn momenteel de grootste obstakels?

d. Hoe komen vraag en aanbod het beste bij elkaar? 

e. Hoe kunnen wij ons als stagebedrijf profileren?

f. Hoe regelen stagiairs doorgaans een stageplek?

2.  HOE IS HET CONTACT MET ONDERWIJSINSTELLINGEN?

a.  Wat zijn de bestaande samenwerkingsverbanden/contacten met onderwijsinstellingen? 

b. Lopen deze naar tevredenheid van beide partijen?

c. Welke verbanden zijn verder nog gewenst?

d.  Is er behoefte aan een centrale regeling / meer ondersteuning?
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IV.  STAGIAIRS

Er bestaan een aantal misvattingen omtrent het containerbegrip stagiairs, met name 

over de vraag wat voor soorten stagiairs er allemaal zijn. Om hier duidelijkheid in te 

scheppen worden in dit hoofdstuk de acht soorten stagiairs, die bij de vijf organisaties 

reeds rondlopen, kort uiteengezet, alvorens we het onderzoek zelf aan de orde stel

len. Belangrijk is te vermelden dat dit niet alle bestaande soorten stages zijn, slechts 

die waar wij binnen de regio Leiden tot nu toe mee te maken hebben gehad of heb

ben weten te traceren. De indeling is chronologisch geordend op de waarschijnlijke 

leeftijd van de stagiairs. 

1.  SNUFFELSTAGES 
(middelbare school, overige snuffelstages zie 8.)

De middelbare scholen in Nederland bestaan uit grofweg 

drie niveaus: 

•  VMBO (verdere indeling: basisberoepsgerichte, 

kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische 

leerweg);

• HAVO;

• VWO (verdere indeling: atheneum – gymnasium).

Met name voor het niveau VMBO zijn stages van belang, 

aangezien soms al op veertien of vijftien jarige leeftijd 

definitief besloten moet worden welk beroep gaat wor-

den uitgeoefend. Hier gaat het om stages van vijf dagen. 

Centraal staat het ervaren wat een specifieke baan, waar 

de scholier idealiter al interesse voor heeft, inhoudt.

2. MBO – BBL
MBO is de volgende stap voor VMBO-scholieren. 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) houdt in dat  

gekozen is voor een beroep waarbij het gros van de  

kennis in de praktijk geleerd moet gaan worden.  

Dit wordt gefaciliteerd door vier dagen in de week  

stage te lopen en één dag in de week naar school te 

gaan. Deze studenten specialiseren zich in een praktisch 

beroep, waardoor een goed stagebedrijf met veel  

persoonlijke begeleiding hiertoe essentieel is voor hen.  

Er is sprake van een arbeidscontract (minimumloon),  

wat een hogere vergoeding inhoudt dan de gebruikelijke 

stagevergoeding.

3. MBO – BOL
De Beroeps Oriënterende Leerweg (BOL) houdt in dat 

gekozen is voor een beroep waarbij studie van belang is. 

Hiermee is sprake van drie/vier dagen school en één/

twee dagen stage. De studenten lopen meestal zes 

weken tot drie maanden stage. Een hogere mate van 

begeleiding/tijdsinvestering is noodzakelijk bij deze 

groep. Sprake is van een gestandaardiseerde stage-

vergoeding binnen de vijf organisaties (€ 250,-).

4. HBO
Na het niveau HAVO op de middelbare school, of na het 

behalen van een niveau 4 MBO-diploma, is het mogelijk 

door te gaan naar het HBO. Studenten lopen op het  

HBO minimaal een half jaar tot een jaar stage. Meestal 

wordt gekozen voor één stageplek per half jaar bij een 

organisatie of bedrijf, om veelzijdig kennis op te doen. 

Afhankelijk van het studiejaar waarin de student zich 

bevindt kan het verplicht zijn om een afstudeeronder-

zoek te doen in het vierde jaar. Regelmatige begeleiding 

op de werkplek is vereist. Het gaat hier om één of meer-

dere contacturen per week. Er is sprake van een gestan-

daardiseerde stagevergoeding voor HBO-niveau binnen 

de vijf organisaties (€ 350,-).
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5. WO (BACHELOR/MASTER)
Na het VWO van de middelbare school volgt – wanneer 

men doorstroomt – een bachelor opleiding, met de 

mogelijkheid tot verdere studie (master/PhD). Stages zijn 

geen vereiste bij het gros van de opleidingen. Indien het 

wel noodzakelijk is voor de opleiding is er vaak sprake 

van een onderzoekseis; 50% van de studietijd moet 

gespendeerd worden aan onderzoek. Regelmatige  

begeleiding is vereist (één of meerdere contacturen per 

week). Sprake is van een gestandaardiseerde stage-

vergoeding binnen de vijf organisaties (€ 350,-). 

6. STAGE NIEUWE STIJL
Vanuit Actieplan Jeugdwerkloosheid van de gemeente 

Leiden is het project Stage Nieuw Stijl (SNS) in leven 

geroepen. Om jongeren niet direct na de opleiding een 

uitkering te laten aanvragen is dit regionale project 

opgezet. Boventallig wordt er een werkplek gecreëerd 

en de stagiair werkt zo snel mogelijk volledig mee.  

De enige eisen zijn een stageplek van precies zes  

maanden en mogelijkheid tot maandelijkse opzegging  

bij het vinden van een vaste baan. SNS’ers zijn veelal 

afgestudeerden op hoger niveau, doorgaans HBO/WO, 

soms MBO4. Na afronding van de opleiding volgt het 

zoeken van een vaste baan, voor pas afgestudeerden 

duurt deze periode gemiddeld zes maanden.  

Begeleiding is na de inwerkperiode miniem. Sprake is  

van een gestandaardiseerde stagevergoeding binnen  

de vijf organisaties (€ 650,-).

7. WERKERVARINGSPLEK
Per 1 januari 2015 zijn werkervaringsplekken (WEP)  

officieel opgenomen in hoofdstuk 3 van de cao. Hierbij 

staat centraal dat het om werkervaring gaat, om zo de 

kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Er is geen  

verbintenis met een onderwijsinstelling. Vergoedingen 

zijn momenteel gelijkgesteld aan de stagevergoedingen 

(€ 250 óf 350,-). Nadere uitwerking van het stagebeleid 

(aan de hand van dit onderzoek) gaat verder in op 

WEP’ers.

8. SNUFFELSTAGE (NA STUDIE)
Het komt voor, zeker in tijden van reorganisatie, dat 

medewerkers interesse tonen voor andere teams,  

afdelingen of aangesloten organisaties. De vraag is dan 

vaak of het mogelijk is enkele dagen of weken mee te 

lopen. Hierbij wordt normaliter tussen teamleiders een 

afspraak gemaakt en een match gemaakt tussen twee 

medewerkers. Sporadisch komen ook externe verzoeken 

binnen. Dit zijn doorgaans werkzoekenden die hun  

interesses proberen te verkennen en daarom enkele 

dagen willen proeven wat een specifieke baan inhoudt. 

Bij beide categorieën staat centraal dat binnen die paar 

dagen of weken gekeken moet worden of de baan  

waarbij ze meelopen ook voor henzelf geschikt is.  

Ook komt het voor dat docenten aankloppen om prak-

tijkervaring op te doen voor hetgeen ze doceren  

(bijvoorbeeld m.b.t. juridische zaken). De investering  

qua tijd is groot, maar tegelijkertijd van korte duur. 

Overige eisen zijn niet aanwezig.
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V. ONDERWIJSINSTELLINGEN 

WENSEN VAN DE SCHOLEN EN  
ONDERWIJSINSTELLINGEN

De gesprekken met de decanen, stagecoördinatoren en 

docenten (voor de leesbaarheid wordt deze hele groep 

vanaf nu aangeduid als ‘coördinatoren’) gaven snel 

inzicht in de huidige situatie. Te spreken valt over drie 

knelpunten die bij alle onderwijsinstellingen aan de orde 

waren, te weten:

Bereikbaarheid
Een knelpunt dat vaak naar voren kwam was de bereik-

baarheid van de organisaties. Er werd door meerdere 

coördinatoren aangegeven dat zij gepoogd hebben de 

juiste contactpersonen te bereiken, maar deze pogingen 

liepen altijd vast. Belangrijk hierbij is dat het specifiek 

ging om de gemeente Leiden. Over de overige gemeen-

tes zijn dergelijke knelpunten niet gemeld. Tevens is 

Servicepunt71 niet bekend genoeg bij de onderwijs-

instellingen, zodat deze niet apart van de andere organi-

saties benaderd wordt. Meestal wordt contact gezocht 

met de gemeenten door het algemene telefoonnummer 

te bellen, maar dit werkt niet omdat de vraag vanuit de 

scholen te specifiek of breed wordt bevonden en de 

receptionist(e) niet weet naar welke persoon het gesprek 

door te verbinden.

Transparantie
Waar veel coördinatoren, maar vooral ook de studenten, 

tegenaan lopen is het gebrek aan inzicht over welk team/

cluster zich met welke inhoudelijk zaken bezig houdt. Bij 

vrijwel alle opleidingen zijn de studenten zelf verant-

woordelijk voor het vinden van een stageplek en krijgen 

hier weinig tot geen begeleiding bij. De oorzaak voor het 

gebrek aan inzicht is tweeledig; ten eerste de onduide-

lijke naamgeving van een aantal teams, ten tweede de 

specialisaties van elk team die voor externen niet direct 

zichtbaar zijn.

Uitzondering hierop is het Servicepunt; de namen van de 

service-eenheden van deze organisatie worden wel dui-

delijk bevonden. Deze onduidelijkheden resulteren er in 

dat met name de studenten niet weten waar aan te 

kloppen, terwijl ze wel interesse tonen voor de gemeen-

telijke organisaties. Zo lijkt intern de vraag naar stages 

ook een stuk geringer dan deze in werkelijkheid is.

Snuffelstages VMBO
De vraag vanuit de Leidse gemeenteraad naar de huidige 

status van VMBO-scholieren en stageplekken bleek  

dringend. De eerder verplichtte maatschappelijke stages 

zijn korte tijd geleden afgeschaft, waar onverplichte 

snuffelstages voor in de plaats zijn gekomen. Deze  

snuffelstages zijn met name belangrijk door de zeer  

jonge leeftijd van de scholieren. Van hen wordt verwacht 

dat zij dan al beslissen wat te doen voor de rest van hun 

leven. Hiervoor zijn de stages een onmisbaar hulpmiddel, 

welke ingezet wordt in het derde en vierde schooljaar  

op de middelbare school. Stageplekken zijn moeilijk te 

vinden, wat verschillende oorzaken heeft:

1.   Leeftijd van de jongeren; er wordt niet altijd serieus 

omgegaan met de stageopdracht. De zoektocht 

begint vaak veel te laat en op de stageplek komen 

ze niet altijd geïnteresseerd over.

2.  Middelbaar onderwijs; doordat de scholieren nog 

middelbare onderwijs volgen is hun kennis vaak 

algemeen en op basisniveau, tevens zijn ze gewend 

(veel) begeleiding te krijgen. Hierdoor kan het lastig 

zijn voor een gedeelte van de scholieren om zelf-

standig en nuttig bezig te zijn. 

3.  Een struikelblok voor de begeleiders is vervolgens 

dat het een uitdaging is om prikkelende taken voor 

de scholieren te verzinnen.

4.  Het imago; het beeld dat men heeft van VMBO-

scholieren is vaak onnodig negatief. Men gaat uit 

van het ergste scenario, zonder een werkelijke kans 

aan te bieden.

Overheidsorganisaties zijn erg divers en hebben daarom 

veel te bieden aan jongeren die zich willen oriënteren  

op de arbeidsmarkt. Daarnaast is sprake van een maat-

schappelijk belang: als de sociale sector, een organisatie 

met hart voor de samenleving, zich niet open stelt voor 

jongeren, waarom zou een bedrijf in de commerciële 

sector dit wel doen? Hierin hebben Servicepunt71 en  

de aangesloten gemeenten een voorbeeldfunctie te 

vervullen. Los hiervan heeft dit ook een positief effect  

op het beeld dat de burger heeft van de organisaties.

Overige lastige punten
De drie bovenstaande punten kwamen statistisch gezien 

het meest voor tijdens gesprekken met coördinatoren, 

maar voor de volledigheid en als tip aan onze organisa-
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ties worden hieronder nog een drietal aandachtspunten 

genoemd. Van belang is hierbij te noemen dat het gaat om 

een algemene tendens en dat deze kritiek niet direct 

gekoppeld werd aan een van onze vijf organisaties. Deze 

onderwerpen kwamen allen minstens eenmaal voor en 

verdienen hierdoor aandacht (voor een gedetailleerd over-

zicht, zie Tabel 4.1):

1.  Allochtone naam/uiterlijk; met name middelbare  

scholen geven aan moeite te hebben met het vinden 

van plekken voor scholieren met een duidelijk alloch-

tone naam en/of uiterlijk. Veelvuldig komt het voor  

dat deze groep, zonder hun woordje te kunnen doen, 

niet binnenkomen.  

2.  Beperkingen of gedragsproblemen; in het overzicht 

van onze gesprekken met onderwijsinstellingen  

kwamen onderwerpen als PDD-NOS en andere milde 

vormen van autisme/psychische aandoeningen soms 

naar voren. Volgens de betreffende coördinator bij wie 

dit ter sprake kwam zorgen dergelijke beperkingen of 

gedragsproblemen voor een extra moeilijkheidsfactor. 

Deze maken het voor deze studenten extra lastig om 

een stageplek te bemachtigen.

3.  Tijdgebrek voor begeleiding bij het bedrijf; een flink 

aantal scholen gaf aan dat stagiairs vaak aangenomen 

worden als ‘vuilnisbakje’. De stagiairs worden dan met 

rotklusjes afgescheept, wat voor het desbetreffende 

bedrijf een simpele en goedkope manier is om van 

deze taken af te komen. Tevens is er onvoldoende tijd 

voor begeleiding.  

Probleem Aantal vermeldingen Naam instelling

Allochtone naam/uiterlijk 2 Leonardo

Vlietland

Beperkingen of gedragsproblemen (PDD-

NOS, milde vorm van autisme, enz.)

1 HSL Rechten

Te laat beginnen met zoeken 12 Bonaventura, Driestar,

Marecollege, Visser,

ID-college, ROC BBL, 

HSL Communicatie, HSL HRM,

HSL MW, HSL SJD,

HSL Rechten, HSL TP

Tijdgebrek voor begeleiding bij bedrijf 4 Bonaventura, Leonardo,

ID-college, SLBS

Geen 6 ROC BOL, HSL ICT,

UL Geesteswetenschappen,

UL Rechtsgeleerdheid

UL Politieke Wetenschap

UL Psychologie

* Uitleg afkortingen: HSL - Hogeschool Leiden; UL - Universiteit Leiden, SLBS - studentenloopbaanservice

Tabel 4.1 – Veel voorkomende problemen bij het vinden van een stage
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Concrete wensen: suggesties vanuit de  
onderwijsinstellingen
Het aanleveren van kritiek is altijd makkelijker dan het  

aandragen van oplossingen. Mede om de ernst van een 

problematisch punt te kunnen beoordelen eindigde elk 

gespreksonderwerp met de wedervraag: “Wat ziet u het 

liefst als oplossing”. Vaak waren de antwoorden heel divers, 

maar ook hieruit vallen drie concrete wensen te destilleren 

(voor een gedetailleerd overzicht; zie Tabel 4.2):

1.  Het opzetten van een algemeen aanspreekpunt, als 

schakel tussen de diverse interne teams/clusters en 

externe instellingen.

Tabel 4.2 – Overige eisen en wensen

Soort wens Aantal vermeldingen Naam instelling

Algemeen aanspreekpunt/

Centraal bureau

12 Marecollege, Vlietland,

ID-college, ROC BBL,

ROC BOL, HSL ICT,

HSL MW, HSL TP,

UL Geesteswetenschappen,

UL Rechtsgeleerdheid,

UL Psychologie, SLBS

Concrete lijst met mogelijke

taken of plekken voor stagiairs

9 Driestar, Leonardo,

Marecollege, Vlietland,

ID-college, SLBS* 

UL Geesteswetenschappen,

UL Rechtsgeleerdheid,

UL Psychologie

Convenant 

(x aantal leerlingen per jaar)

5 Driestar, ID-college**,

ROC BBL, ROC BOL,

HSL MW, HSL TP

*  Concrete lijst in de vorm van permanente online stagevacature met een overzicht van mogelijke taken en contactpersonen.

**  Hier hoopt men dat dit mogelijk is nadat de banden opgebouwd zijn tussen ID-college en de gemeente.

*** Afkortingen: HSL - Hogeschool Leiden; UL - Universiteit Leiden, SLBS - studentenloopbaanservice

2.  Concrete lijst met mogelijke taken of plekken voor 

stagiairs; met name het aanleveren van stageplekken 

of opdrachten die mogelijk door stagiairs uitgevoerd 

kunnen worden. Deze kunnen vervolgens op o.a. het 

intranet van instellingen uitgezet worden.

3.  Convenant; het maken van een afspraak om ieder jaar 

een x aantal stagiairs een plek te garanderen.

Benadrukt wordt hier het punt dat dit wensen zijn.  

 

Het zijn geen eisen of verwachtingen die binnen korte 

tijd gerealiseerd moeten worden.
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Tot slot
Aanvullende informatie is beschikbaar in het overdrachts-

document ‘uitwerking gesprekken onderwijsinstellingen5.  

Een aantal onderwerpen dat hier in voorkomt zijn in het huidige 

stuk samengevat of niet besproken. De borging van deze kennis  

is van belang indien er een vervolgstap zal worden gemaakt.  

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

•  Verplichtingen vanuit de onderwijsinstellingen, zowel voor 

het stagebedrijf als de student (o.a. contacturen, begelei-

dingseisen, contactmomenten coördinatoren);

•  Overzicht van de periode waarin studenten stage behoren  

te lopen vanuit de onderwijsinstelling en de duur hiervan;

•  Vorig contact met onze organisaties (beperkt tot gemeente 

Leiden; reden hiervoor is dat het onderzoek pas later  

uitgebreid werd naar de overige organisaties);

•  Overige wensen en eisen (o.a. toekomstperspectief);

•  Aandachtspunten en verdere informatie per onderwijs-

instelling/school.5
Appendix B

6
Appendix D 

Er is een document beschikbaar met alle contactinformatie van 

personen en instellingen waarmee gedurende dit project contact 

gelegd is6.
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VI.  ANALYSE VAN DE PERSOONLIJKE INTERVIEWS  
   VAN DE VIJF ORGANISATIES

In de individuele rapporten is steeds ingegaan op de 

uitkomst van interviews binnen één organisatie.  

De vragenlijsten zoals deze zijn voorgelegd aan de  

leidinggevenden is in Appendix C terug te zien. 

Aangezien de analyse van deze interviews te uitgebreid 

en te gedetailleerd is om hier nogmaals te herhalen, is er 

per onderwerp in tabelvorm een kort overzicht gegeven 

per organisatie (geldt alleen voor: Leiden, Leiderdorp, 

SP71 en Oegstgeest; aangezien Zoeterwoude afzag  

van een individueel rapport, is deze organisatie niet 

opgenomen in onderstaande overkoepelende tabellen. 

Gezamenlijke gegevens van Zoeterwoude staan onder 

elk onderwerp vermeldt). De gegevens van de tabellen 

uit dit hoofdstuk, worden vervolgens al dan niet aan 

elkaar gekoppeld in een korte analyse boven de betref-

fende tabel. De adviezen met betrekking tot deze  

analyses, kunnen gevonden worden in Hoofdstuk VI.

CENTRALE ONDERSTEUNING
Zoals te zien is in onderstaande tabel (6.1.), zijn de vier 

organisaties in overeenstemming over het implementeren 

van een stagebureau dat dienst zal doen als een centraal 

ondersteuningspunt ter vereenvoudiging van de taken  

en vergroting van de bereikbaarheid en transparantie 

omtrent diverse taken. 

Tabel 6.1 – Wens Centrale ondersteuning: Stagebureau

Aantal keren ja (in %)

Leiden* Leiderdorp SP71 Oegstgeest

Stagebureau gewenst 68,8 100 71,4 100
 
*Leiden: (75% van de leidinggevenden zou een algemeen centraal punt willen zien, niet per se in de vorm 
van een stagebureau; 25% van de leidinggevenden hebben liever geen centrale ondersteuning; 
en 81,3% wil het liefst individuele mogelijkheden behouden of er een centraal punt ingesteld wordt of niet).

Zoeterwoude
De leidinggevenden van de gemeente Zoeterwoude 

zijn van mening dat het krijgen van ondersteuning niet 

urgent is, maar mocht er een stagebureau ingericht 

worden dan is de wens dit vergelijkbaar met Matchpunt 

op te stellen. Belangrijk hierbij zou keuzemogelijkheid in 

het kostenplaatje zijn, aangezien men bang is voor veel 

diensten te betalen waarvan geen gebruik gemaakt  

gaat worden.

TAKEN STAGEBUREAU
Een van de grootste taken die het meest geopperd  

werd bij de vier organisaties die eventueel belegd zou 

kunnen worden bij het stagebureau is het gericht door-

sturen van mails; door 69% van de leidinggevenden is 

dit aangekaart, de andere 31% had liever geen mails 

vanwege het ondergesneeuwd raken door grote hoe-

veelheid mails of prefereren persoonlijk contact in plaats 

van mails. Een ander veel genoemde taak is het plaatsen 

van vacatures voor stagiairs (46% van de leidingge-

venden). Andere taken die een aanzienlijk deel van de 

leidinggevenden graag belegd zien bij het stagebureau 

zijn de voorselectie (40% van de leidinggevenden); Infor-

matie ter beschikking stellen over scholen/opleidingen/

contacten onderhouden (38% van de leidinggevenden); 

het regelen van facilitaire zaken (pasjes, telefoonnum-

mer, account e.d.; 33% van de leidinggevenden) en de 

uitwerking van de vacatures (33% van de leidinggeven-

den). Een andere noemenswaardige taak die eventueel 

belegt zou kunnen worden, wat aangegeven is door een 

redelijk aantal leidinggevenden, is werving van stagiairs 

(31% van de leidinggevenden). 
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Tabel 6.2 – Overzicht voorgestelde onderwerpen/taken voor een stagebureau

Besproken onderwerpen Aantal keren ja (in %)

Leiden Leiderdorp SP71 Oegstgeest Totaal (%)

Gericht doorsturen mails 22 4 6 4 69

Liever geen mail (maar bijv. persoonlijk 

contact met de begeleiders)

10 3 1 2 31

Plaatsing vacatures 5 6 7 6 46

(Voor)selectie 4 6 5 6 40

Informatie ter beschikking stellen 
over scholen/opleidingen

6 2 5 6 38

Regelen pasjes/account/telefoonnummer 4 2 5 6 33

Uitwerken vacature (slechts doorgeven 
van concrete opdracht en eisen/wensen)

1 4 6 6 33

Werving 4 4 6 2 31

Communicatie over vast aantal stagiairs 5 2 1 1 17

Zoeterwoude
Voorgestelde taken voor een stagebureau aldus de 

gemeente Zoeterwoude:

•  Binnenkomende verzoeken/mails van studenten 

gericht doorsturen

• Werving

• (Voor)selectie

SNUFFELSTAGEPROGRAMMA
Uit onderstaande tabel (6.3) blijkt dat een overweldi-

gende meerderheid (77% van de leidinggevenden) mee 

wil werken/bijdragen aan het snuffelstage programma. 

De redenen die gegeven zijn hiervoor zijn:

1.  Het implementeren van een passend snuffelstage-

programma zou als een goed middel kunnen  

werken om scholieren te enthousiasmeren en te 

stimuleren voor een toekomstig baan bij de 

gemeente. 

2.  Het dient het maatschappelijk belang en heeft een 

positieve meerwaarde voor het imago van onze 

organisaties.

3.  Een vast aantal programma’s maakt niet alleen 

organisatie van snuffelstages makkelijker, maar 

neemt ook werk uit handen voor leidinggevenden 

en/of begeleiders. Het hele programma staat reeds 

vast, taken hoeven niet meer bedacht te worden. 

Dit verhoogt de animo voor participatie bij beide 

partijen.

De redenen van de gemengde en negatieve reacties van 

de leidinggevenden (19% van de leidinggevenden) zijn 

als volgt: 

1.  Het nadeel van een weekprogramma is dat een 

stagiair steeds in een nieuwe omgeving moet  

wennen.

2.  Vertrouwelijkheid is een lastig punt als het om 

stages van één week gaat. Een geheimhoudings-

verklaring moet ondertekend worden, vooral bij 

afdelingen/teams waar er sprake is van privacy 

gevoeligheid en dergelijke. 

3.  De wil om mee te werken is er wel, maar door de 

kleine omvang van sommige teams kan het lastig 

zijn om scholieren mee te laten lopen. Wellicht zijn 

andere teams geschikter.

4.  Ook kwam er nog naar dat binnen bepaalde teams 

weinig mogelijkheden zijn voor deze scholieren, 

maar dat er wel medewerking verleend zal worden. 

5.  Tenslotte zou er rekening gehouden moeten  

worden met gevaarlijke machines (o.a. bij het 

Grafisch Productiecentrum en DZB). De verzekering 

van de scholen moet goed gecontroleerd worden.
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Tabel 6.3 - Reacties snuffelstageprogramma

Reacties op 
snuffelstageprogramma

Aantal keren genoemd

Leiden Leiderdorp SP71 Oegstgeest Totaal (%)

Positief 24 6 4 6 77

Gemengd 8 1 1 0 19

Negatief 0 0 2 0 4

Zoeterwoude
De leidinggevenden van de gemeente Zoeterwoude reageerden, 

na uitleg over het snuffelstage programma, positief. Een aanteke-

ning was wel dat snuffelstagiairs hooguit één dag in deze 

gemeente stage mogen lopen. Wellicht is er ruimte voor een 

select aantal om vijf dagen mee te lopen, maar dit zouden dan 

leerlingen moeten zijn die specifiek interesse tonen voor de 

gemeente Zoeterwoude. 

BEKENDHEID EN GEBRUIK VAN DE  
STAGEPAGINA
Na aanleiding van de interviews met de organisaties blijkt dat de 

stagepagina nooit officieel geïntroduceerd is, maar slechts door 

mondelinge reclame bij enkele bekend is geraakt. Hierdoor, zoals 

in tabel 6.4 te zien is, is een select aantal leidinggevenden (29%) 

maar bekend met de stagepagina7 te vinden op het Virtueel 

Servicepunt (VSP). Van de leidinggevenden die bekend zijn met de 

stagepagina maakt de meerderheid hier wel met enige regelmaat 

gebruik van (67%). 

Door enkele van de leidinggevenden die wel bekend waren met 

de pagina en hier gebruik van maken werden een aantal verbeter-

punten aangedragen:

1.  Het toevoegen van een nieuwe zoekoptie: studierichting.

2.  Betere richtlijnen voor de stagiair over wat aan te leveren.

3.  Een knop op intranet plaatsen die naar de stagepagina leidt.

4.  Adverteren van de stagepagina via nieuwsberichten en 

e-mails.

7
http://fd10.formdesk.com/service-
punt71/HRM_011_
stageverzoek?results6
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Zoeterwoude
Het merendeel van de leidinggevenden is niet bekend 

met een stagepagina, op twee leidinggevenden na. Als 

er een pagina beschikbaar is met vragen en aangeboden 

afstudeerprojecten van studenten, zou er meer overzicht 

ontstaan voor het maken van een eventuele match. 

Momenteel is dit overzicht niet voldoende. 

INTERNE OBSTAKELS VOOR HET AAN
STELLEN OF AANNEMEN VAN STAGIAIRS
Zoals te zien is in onderstaande tabel 6.5 is relatief 

gezien het grootste obstakel voor het aanstellen van 

(meer) stagiairs, de tijd die het kost om een stagiair te 

registreren en aan te nemen (genoemd door 37% van de 

leidinggevenden). Gevolgd door het obstakel omtrent 

het tekort aan begeleidingstijd (genoemd door 31% van 

de leidinggevenden). Een gedeeld derde relatief groot 

obstakel is zowel de interne onduidelijkheid van informa-

tie over onderwijsinstellingen (waaronder ook het punt 

accreditaties valt), als de wijze waarop/met wie contact 

te krijgen met onderwijsinstellingen (beide genoemd 

door 25% van de leidinggevenden). Tenslotte is nog een 

aanzienlijk knelpunt wat door leidinggevenden (21%) 

genoemd is, is het tekort aan fysieke werkplekken voor 

(nieuwe) stagiairs. De overige obstakels waren relatief 

weinig genoemd en worden hierdoor niet als grote 

obstakels gezien.

Tabel 6.4 - samenvatting “Stagepagina”

Aantal keren genoemd

Leiden Leiderdorp SP71 Oegstgeest Totaal (%)

Kennis over het bestaan van de stagepagina 9 1 4 1 29

Geen kennis over het bestaan van de stagepagina 23 6 3 5 71

Maakt met enige regelmaat gebruik van de pagina 4 1 4 1 67

Maakt geen gebruik van de pagina 5 0 0 0 33
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Tabel 6.5 - Obstakels

Besproken obstakel Aantal keren genoemd

Leiden Leiderdorp SP71 Oegstgeest Totaal (%)

Registratietijd: hoeveelheid en versimpeling 13 2 2 2 37

Begeleidingstijd 4 2 5 5 31

Interne informatie over onderwijsinstellingen  

(o.a. accreditaties)

5 0 6 2 25

Contact krijgen met onderwijsinstellingen 6 0 3 4 25

Ruimte (fysieke werkplek) 4 0 3 4 21

Onduidelijkheid (hoe begin ik met het vinden van een 

stagiair)

4 0 2 0 12

Contact vanuit studenten zelf 0 0 2 2 8

Kosten 2 0 1 0 6

Gevoelige informatie (geheimhoudingsverklaring) 1 0 0 1 4

Mogelijke taken (wat laten we de stagiair doen) 1 0 0 0 2

Aansluiting praktijk en opleiding 0 0 1 0 2

Aansluiting vacature en student 0 0 2 0 4

Onduidelijkheid (containerbegrip stagiair) 0 0 0 1 2

Planning (wanneer hebben we een stagiair nodig) 1 0 1 0 4

Zoeterwoude
Hieronder volgt puntsgewijs de obstakels genoemd door 

de managementlaag van de gemeente Zoeterwoude: 

• Mogelijke taken (wat laten we de stagiair doen) 

• Kosten

• Begeleidingstijd

CONCLUSIE
In deze slotparagraaf van dit hoofdstuk zal van boven-

staande gegevens een korte samenvatting gegeven wor-

den; op elk van de punten zal in het volgende hoofdstuk 

een aansluitend advies gegeven worden. Uit de inter-

views met de coördinatoren van de onderwijsinstellingen 

(V) kan worden geconcludeerd dat er drie probleemge-

bieden bestaan betreffende transparantie, bereikbaar-

heid en snuffelstages. Uit bovenstaande analyses kan 

geconcludeerd worden dat er omtrent centrale onder-

steuning is gebleken dat bij het merendeel, al dan niet bij 

alle 5 organisaties, belang is voor het implementeren van 

een stagebureau. De voor het stagebureau waar relatief 

de meeste animo voor is, zijn o.a. het gericht doorsturen 

van mails; plaatsing van vacatures; (voor)selectie en 

Informatie ter beschikking stellen over scholen/opleidin-

gen. Wat betreft het snuffelstageprogramma, is het 

merendeel van de leidinggevenden positief over een 

vooropgezet weekprogramma. Tevens blijkt dat de hui-

dige instrumenten niet toereikend genoeg zijn, o.a. van 

de stagepagina wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. 

Ten slotte, omtrent obstakels, zijn er diverse probleemge-

bieden die door meerdere leidinggevenden zijn aange-

kaart. Desalniettemin, zijn er vijf obstakels die relatief 

gezien het meest aangekaart zijn; deze obstakels zijn: 

registratietijd, begeleidingstijd, interne informatie over 

onderwijsinstellingen (o.a. over accreditaties), contact 

krijgen met onderwijsinstellingen en ruimte (fysieke 

werkplek).
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VII.  ADVIEZEN

In dit afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op alle mogelijke vervolgstappen. 

Hieronder worden de aansluitende adviezen gepresenteerd behorende bij de drie 

hoofdvragen. Tevens is er nog één extra punt omtrent overig besproken onderwerpen 

en de bijbehorende adviezen. Ter bevordering van het overzicht, staat puntsgewijs 

per vraag welk probleemgebied/obstakel verholpen wordt, en verwijzing naar het  

bijbehorende advies tussen haakjes hierachter. Tevens zijn de adviezen voor de  

onderwijsinstellingen (extern) en die voor de leidinggevenden (intern) samengevoegd. 

1. ADVIES VOOR DE ONDERWIJS
INSTELLINGEN (EXTERN) 
(Hoe beter tegemoet komen aan vragen scholen &  

studenten/scholieren)

• Transparantie

• Bereikbaarheid

2.ADVIES VOOR LEIDINGGEVENDEN 
(INTERN)
(Hoe beter tegemoet komen aan wensen  

leidinggevenden)

• Registratietijd

• Begeleidingstijd

•  Interne informatie over onderwijsinstellingen

• Contact krijgen met onderwijsinstellingen

• Ruimte 

3.ADVIES TER VERGROTING EN  
VERBETERING VAN HET AANTAL  
VMBO SNUFFELSTAGES 

4.OVERIGE BESPROKEN
• Convenant vs. Interne afspraak

• Extra aandacht probleemgroepen 

1. ADVIES VOOR DE ONDERWIJS
INSTELLINGEN (EXTERN) EN 2. ADVIES 
VOOR DE LEIDINGGEVENDEN (INTERN)
Het opzetten van een centraal ondersteuningspunt in de 

vorm van een stagebureau zou het merendeel van de 

grootste interne obstakels kunnen verminderen of geheel 

verhelpen, tevens zal dit twee externe obstakels (i.c. 

transparantie en bereikbaarheid) kunnen verbeteren.  

Ten eerste is er de vraag naar meer duidelijkheid omtrent 

inhoudelijke bezigheden en mogelijke taken voor  

stagiairs vanuit onderwijsinstellingen (zie V. 

Onderwijsinstellingen). Het stagebureau zou, als  

meldpunt kunnen fungeren; zodoende zal het een  

schakelfunctie tussen beide partijen vervullen.  

Hierdoor zou het merendeel deel van de communicatie 

(beantwoorden van vragen, afstemming stagiair met 

leidinggevende/team, stagemarkten, enzovoorts)  

uitgevoerd worden door het stagebureau; dit zou een 

groot intern obstakel kunnen verhelpen, alsmede de 

(externe) transparantie verbeteren.  

 

Een belangrijk tweede externe obstakel, de bereikbaar-

heid van gemeentelijke organisaties, zou hiermee ook 

verbeterd kunnen worden. Het bureau zou zich bekend 

kunnen maken door of een kennismakingsbrief of iets 

soortgelijks naar de onderwijsinstellingen te sturen, 

ofwel door in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden 

met de coördinatoren te bespreken. Waarna het stage-

bureau aangemelde potentiele stagiaires en/of stage 

coördinatoren correct kunnen doorverwijzen of mogelijk 

zelfstandig de hele binnengekomen vraag afhandelen. 

Bovengenoemde oplossing lost automatisch ook 

bestaande obstakels over interne informatievoorziening 

rondom stagiairs en onderwijsinstellingen, accreditaties 

en andere interne onduidelijkheden op, doordat  

hiervoor het bureau benaderd kan worden door de  

leidinggevenden/teams. 

Een ander groot intern obstakel zou ook belegd kunnen 

worden bij het stagebureau, namelijk de tijd die het kost 

om een stagiair te registreren. Zoals in het vorige hoofd-

stuk VI te lezen was, had een aanmerkelijk deel van de 
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leidinggevenden geopperd om de volgende taken bij het 

stagebureau te beleggen: regelen facilitaire zaken, plaat-

sing vacatures; (voor)selectie en gericht doorsturen van 

mails (vergelijkbaar met de uitvoering van sommige van 

deze taken door het huidige Matchpunt voor flexatures). 

Wanneer deze (en wellicht meer) taken bij het stagebu-

reau belegd worden, zal dit vermindering in o.a. de 

registratietijd betekenen. Tevens zou het registratieproces 

inzichtelijker gemaakt kunnen worden of (gedeeltelijk) 

verminderd worden.  

Een laatste groot intern obstakel betreft het gebrek aan 

fysieke werkplekken voor bepaalde afdelingen voor  

nieuwe stagiairs bij desbetreffende teams; hiervoor  

zouden deze teams hulp kunnen krijgen door het stage-

bureau. Een voorbeeld hiervoor is dat het stagebureau 

een overzicht heeft van de bezetting van werkplekken en 

vervolgens stagiairs doorstuurt naar de open werkplek-

ken. Verder zou er gekozen kunnen worden om één of 

meerdere stagiairs deze functie te laten vervullen. Dit 

creëert zowel een leerzame stageplek als een kosten-

efficiënte invulling van de eigen behoeftes. 

 

 De mogelijkheden van het stagebureau zijn erg divers 

en tevens biedt het de optie om per organisatie aan te 

geven voor welke diensten wel of niet gekozen wordt , 

waardoor ook het kostenplaatje per organisatie te  

personaliseren is. Tenslotte wat betreft de overige  

kleinere obstakels; hiervoor zal er per leidinggevende/

team in overleg met het stagebureau gekeken kunnen 

worden hoe deze eventueel te verminderen of geheel  

te verhelpen.

 

Het enige obstakel wat hierboven niet behandeld is, is 

het obstakel omtrent begeleidingstijd. Het gaat het om 

ons imago als overheidsinstelling en er moet goed nage-

gaan worden of er daadwerkelijk de capaciteit is om een 

student goed te begeleiden, alvorens er één aan te 

nemen. Er is dan ook grote noodzaak om te benadruk-

ken hoe belangrijk het is om toch tijd te maken voor 

stagiairs. Wanneer dit belang gezien wordt, dient hier-

voor dan ook tijd en ruimte vrijgemaakt te worden. 

Mogelijke middelen om dit te communiceren naar de 

coördinatoren en medewerkers komen voort uit het 

implementeren van bovenstaande adviezen. Het vrij 

maken van een bepaald aantal uren op jaarlijkse basis  

is een andere mogelijkheid om het belang te verduidelij-

ken. Het inrichten van een stagebureau is bijvoorbeeld 

een goed streven, maar als er niet efficiënt gebruik van 

wordt gemaakt is dit verspilling van tijd en geld.  

Vandaar dan ook de nadrukkelijke vraag aan de lezer van 

dit rapport om werk te maken van stagiairs; niet alleen 

met het op speerpunten als mobiliteit en flexibiliteit, 

maar ook op de toekomst van de vijf organisaties. 

 

 Om verder tegemoet te komen aan de vrijheid van de 

persoonlijke keuzeruimte van leidinggevenden/teams, 

kan er gekozen worden om één of meerdere van onder-

staande keuzemogelijkheden te beleggen bij het taken-

pakket van het stagebureau.

Een interactief organogram (transparantie)
Appendix E laat een concept zien van een voorstel.  

Het huidige organogram zou zich hier ook voor lenen. 

Als men op de naam van een team klikt, zou inhoudelijke 

informatie verschijnen: 1. De dagelijkse bezigheden en 

verantwoordelijkheden van het team 2. Wenselijke 

niveaus en opleidingen 3. Mogelijke taken voor stagiairs. 

Dit zou het gebrek aan transparantie inzake taken en 

verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organi-

satie verhelpen. 

Eigen telefoonnummer (bereikbaarheid)
Een telefoonservice, specifiek ingericht voor onderwijs-

instellingen, is een effectieve manier om de bereikbaar-

heid te vergroten. Dit zou onderdeel van het takenpakket 

van HRM kunnen zijn. Een uitbreiding hierop is de moge-

lijkheid dit bureau ook interne vragen omtrent onderwijs-

instellingen te laten beantwoorden en contact te 

faciliteren. Een nog grotere stap is het laten plaatsen van 

vacatures en het uitvoeren van een (voor)selectie, zoals 

besproken in voorgaande sectie.

Verbetering stagepagina
Indien de stagepagina beter bekend zou worden 

gemaakt bij de managers en er beter op gestuurd wordt 

om hier gebruik van te maken, zou dit het aannemen 

van stagiairs vergemakkelijken. Verdere aanpassingen zijn 

mogelijk om bijvoorbeeld het zoekproces te versnellen of 

de hoeveelheid beschikbare informatie te vergroten. Het 

uitvoeren van bovengenoemde taken zou dan belegd 

worden bij het stagebureau, aangezien zij al verantwoor-

delijk zullen zijn voor o.a. de externe communicatie.
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3.  ADVIES TER VERGROTING EN  
VERBETERING VAN HET AANTAL  
VMBOSNUFFELSTAGES 

Een van de zeven grote obstakels is de werving van stageplekken 

voor middelbare scholieren op VMBO-niveau. In appendix F is een 

concept te zien van een concrete oplossing die hieronder besproken 

zal worden: het opzetten van een snuffelstageprogramma. De 

uitvoering, beheer en verantwoordelijkheid van deze snuffelsta-

ges, inclusief het bijbehorende snuffelstage programma,  zouden 

als  basisdienstverlening bij het stagebureau belegd worden. 

Aangezien zij de contactpersoon zijn voor de onderwijsinstellin-

gen, lijkt het ons omslachtig om voor dit project een tweede uit-

voerende partij in te richten.

Voorgesteld wordt om binnen de vijf organisaties per onderwijssec-

tor een weekprogramma op te zetten. Aangezien dit vier sectoren 

betreft voor het Vmbo namelijk: Zorg en welzijn, Techniek, 

Landbouw en Economie; is het voorstel om per sector een aanslui-

tend programma op te stellen. Hierdoor kunnen de scholieren op 

meer specifieke wijze geënthousiasmeerd worden voor werk bin-

nen onze organisaties wat direct aansluiting heeft met hun sector. 

Alsmede zou dit de interne belasting verminderen, gezien de scho-

lieren niet meer meerdere dagen maar een dag(deel) mee lopen. 

Er zou een selectie gemaakt kunnen worden van een aantal aan-

sluitende teams of clusters binnen de vijf organisaties, om hier 

vervolgens een uit draaibaar programma met opdrachten, con-

tactpersonen en locaties voor te maken. Dit zal dus resulteren in 

minder belasting voor de individuele teams, en in een interessan-

ter programma met nuttige taken voor de scholieren. Verder zou 

er zo concreet werk uit handen genomen kunnen worden, door-

dat stagiaires op plekken geplaatst kunnen worden die voor hen 

ook relevant zijn. Indien gekozen wordt voor het implementeren 

van een stagebureau, zouden coördinatie, verspreiding van pro-

gramma’s, en dergelijke hier belegd kunnen worden. Voor meer 

informatie wordt u verwezen naar het voorbeeldprogramma8. 

4. OVERIG BESPROKEN
Convenant versus Interne afspraak

Een wens van een aantal onderwijsinstellingen was het uiteindelijk 

opzetten van een convenant tussen de betreffende onderwijsin-

stellingen en o.a. de gemeente Leiden. Hierbij zouden afspraken 

gemaakt worden over het aantal stagiairs dat elk jaar door de vijf 

organisaties begeleid wordt.

De voordelen zijn: 
• Een meer constante instroom van stagiairs;

•  Mogelijke verbetering van contact met onderwijsinstellingen;

8
Appendix G
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De nadelen en voorwaarden zijn:
•  Hoe wordt bepaald met welke scholen wel of geen conve-

nant wordt afgesloten;

•  Vermindering van keuzevrijheid en mogelijk kwaliteitsverla-

ging;

•  Verantwoordelijkheid tot nakomen van het convenant, ook 

tijdens periodes waarin dit minder goed uitkomt;

•  Het risico dat het contact beschadigd wordt indien naleving 

niet haalbaar blijkt;

•  Vermindering in flexibiliteit omdat vooraf gecommuniceerd 

zal moeten worden waar stagiairs worden geplaatst;

•  Noodzaak om jaarlijks te inventariseren op welke afdelingen 

welke stagiairs geplaatst kunnen worden en bijbehorende 

kosten voor intern onderzoek;

•  Mogelijke complicaties bij ontevredenheid over stagiairs 

(afgesproken aantal stagiairs zou niet nageleefd worden bij 

het vroegtijdig laten gaan van een stagiair).

Vanwege de grote hoeveelheid nadelen is daarom het advies om 

geen convenanten aan te gaan met één onderwijsinstelling. Een 

mogelijk alternatief werd aangekaart door een select aantal lei-

dinggevenden: het opstellen van een jaarlijks intern quotum per 

team9. Dit zou de leiding gevenden meer sturing geven en aan-

sporen tot het nadenken over de mogelijkheid om stagiairs in te 

schakelen voor bepaalde klussen. Hierbij is geen verantwoording 

nodig tegenover de onderwijsinstellingen en kan er jaarlijks intern 

bepaald worden of het quotum al dan niet naar boven of onder 

bijgesteld moet worden. Het is mogelijk om het vaststellen van dit 

quotum bij het stagebureau neer te leggen, indien voor imple-

mentatie hiervan gekozen wordt. Ook zijn er halfjaarlijkse 

gesprekken voor managers met een HRM-adviseur waar dit 

mogelijk opgepakt kan worden. De vraag is wel of deze controle-

rende manier van werken de juiste resultaten gaan opleveren bij 

de meerderheid van de teams/leidinggevenden. Leiden werkt nu 

zonder quota op basis van eigen verantwoordelijkheid; dit leverde 

in 2014 het mooie resultaat op van 140 geplaatste stagiairs.

De grootste zorgen zijn bij de adviezen hierboven besproken, maar 

als het doel is een zo goed mogelijk contact met onderwijsinstellin-

gen op te bouwen, is het verstandig om niet uit het oog te verliezen 

dat twee specifieke groepen studenten met extra obstakels kampen. 

Zoals eerder besproken (hoofdstuk V) gaat het ten eerste om studen-

ten met een duidelijk allochtone afkomst en/of naam en ten tweede 

studenten met beperkingen of gedragsproblemen (PDD-NOS, milde 

vorm van autisme, enz.). Geadviseerd wordt geen voorkeursbehan-

deling in te gaan richten. Kom de scholen tegemoet door alle studen-

ten een eerlijke kans te geven en deze noodzaak ook naar 

leidinggevenden toe duidelijk te maken. 

9
Zie analyse obstakels voor meer infor-
matie
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VIII.  BIJLAGEN:

 
1.  Wat is je naam en functie bij Servicepunt71? (niet verplicht maar voor ons handig voor later contact,

aangezien de enquête anoniem is)

 
2.  Zijn er in 2014 stagiairs werkzaam geweest in je eenheid? Indien het antwoord ja is, geef het aantal

stagiairs aan.
  Ja  

  Nee   Ga verder met vraag 6. 
 
3.  Hoe ben je in contact gekomen met de aangenomen stagiair(s)? (meer antwoorden mogelijk)

 

  Collega’s/vrienden/familie

  Contact met onderwijsinstelling

  Persoonlijk benaderd door stagiair via telefoon/mail

  Reactie op vacature

  Stage Nieuwe Stijl

  Stagebureau

  Stagepagina Servicepunt 71
  Anders, namelijk  

 
4.  Welk opleidingsniveau hebben/hadden deze stagiairs? (meerdere antwoorden mogelijk)

  VMBO

  MBO

  HBO

  WO
  Anders, namelijk  

 
5.  Welke studierichting hebben/hadden deze stagiairs? Indien je de exacte naam van de studie

herinnert/weet gelieve deze in te vullen. (meerdere antwoorden mogelijk)
 

  Administratie/Secretarieel

  Agrarisch

  Architectuur/Design

  Bestuur/Organisatie

  Beta Science

  Bouw/Werktuigbouwkunde

  Communicatie/Media

  Conservatorium/Muziek

  Defensie/Militair

  Financieel/Economisch

  Geesteswetenschappen

  Geografie

  Handarbeid
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  Historische Wetenschappen/Archeologie

  Horeca/Hotelwezen

  HRM/Personeelwetenschappen

  Informatica/Internet

  Juridisch

  Kunst/Creatief

  Life Science (Farmacoloog, Milieu-gerelateerd)

  Makelaardij/Vastgoed

  Management/Business

  Maritiem/Lucht en Landvaart

  Marketing Sales

  Medisch/Paramedisch/Zorg

  Onderwijs/Pedagogiek

  Politie/Beveiliging

  Psychologie

  Sociaal-Agogisch

  Sport/Beweging

  Talen/Taalkunde

  Technisch

  Toerisme

  Transport/Logistiek
  Anders, namelijk  

  Optie voor exacte naam studie(s)  

 
 
6.  Wat is de voornaamste reden dat je geen stagiairs hebt aangenomen? (meerdere antwoorden

mogelijk)
  Problemen in verleden, namelijk  

  Kosten

  Gebrek aan tijd om te begeleiden

  Geen geschikte taken

  Geen geschikte kandidaten
  Anders, namelijk  

 
7.  Zou er in de toekomst wel ruimte zijn om een stageplek te creëren in je eenheid?

 

  Ja

  Nee   Ga verder met vraag 10. 
 
8.  Voor stagiairs van welk opleidingsniveau zou je ruimte hebben? (meerdere antwoorden

mogelijk)
 

  VMBO

  MBO

  HBO

  WO
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  Anders, namelijk  

 
9.  Zou je ondersteuning willen hebben bij het werven en/of begeleiden van stagiairs (bijv. door

een algemene stagecoördinator binnen het servicepunt)?

  Ja, bij het werven

  Ja, bij de begeleiding

  Nee
  Ja, namelijk bij...  

 
 
10.  Waarom denk je dat er geen ruimte is voor stagiairs?

 

 
 
11.  Wat voor taken (zouden kunnen) worden gedaan door stagiairs in je eenheid?

 
12.  Bij welke studierichtingen denk je dat de taken in je eenheid het beste aansluiten? 

(meerdere antwoorden mogelijk)
 

  Administratie/Secretarieel

  Agrarisch

  Architectuur/Design

  Bestuur/Organisatie

  Beta Science

  Bouw/Werktuigbouwkunde

  Communicatie/Media

  Conservatorium/Muziek

  Defensie/Militair

  Financieel/Economisch

  Geesteswetenschappen

  Geografie

  Handarbeid

  Historische Wetenschappen/Archeologie

  Horeca/Hotelwezen

  HRM/Personeelwetenschappen

  Informatica/Internet

  Juridisch

  Kunst/Creatief

  Life Science (Farmacoloog, Milieu-gerelateerd)

  Makelaardij/Vastgoed
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  Management/Business

  Maritiem/Lucht en Landvaart

  Marketing Sales

  Medisch/Paramedisch/Zorg

  Onderwijs/Pedagogiek

  Politie/Beveiliging

  Psychologie

  Sociaal-Agogisch

  Sport/Beweging

  Talen/Taalkunde

  Technisch

  Toerisme

  Transport/Logistiek
  Anders, namelijk  

  Optie voor exacte naam studie(s)  

 
13.  Sta je open voor stagiairs van het VMBO en MBO?

  Ja

  Nee

 
14.  Indien je op/aanmerkingen hebt over deze vraag kun je deze uittypen.

 
15.  Heb je een voorkeur voor de duur van stages? (meerdere antwoorden mogelijk)

  1 week (bijv. snuffelstage)

  3 weken (bijv. meeloopstage/indruk)

  6 weken (bijv. BOL)

  3 maanden

  6 maanden

  9 maanden

  1 jaar
  Anders, namelijk  

 
16.  Waarom geef je de voorkeur aan deze stageduur?

 
17.  Mocht je nog verdere opmerkingen of suggesties hebben kun je deze hier kwijt.
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Verwerkte onderwijsinstellingen 
Middelbare scholen Bonaventuracollege Boerhaavelaan – Aad Muller en Rita Zwart 
   Driestar College – Cor van der Spek en Arjen Zuurmond 
   Leonardo College – Paul Hüsken 
   Marecollege – Marco David 
   Visser ’t Hooft lyceum MAVO Leidse Hout – Desiree van Venrooij 
   Vlietlandcollege – A. van Berkel 
MBO   ROC BBL – Joost Bruggeman 
    BOL – Peter Stolk 
   ID-college BOL – Rino (Marinus) Izeboud 
HBO   HSL Communicatie – Arjanne den Braven 
   HSL HRM – Marjan de Ruijter 

HSL ICT – Peter van der Wijden  
HSL MW – Jay Baldewsingh  
HSL Rechten – Ingrid van Mierlo 
HSL SJD – Mieke Kroft 
HSL TP – Inge Müller 

WO   Geesteswetenschappen – Barbara Sumer 
   Politieke Wetenschap – Daniëlle Lovink, Daniëlle Ladan en Frits Meijerink 
   Rechtsgeleerdheid – Marije Bedaux 
   Social & Organisational / Economic & Consumer Psychology – Henk Staats 
   Studentenloopbaanservice (SLBS) – Nieke Campagne 
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Gezamenlijke gegevens 
 
Zijn stages een verplicht onderdeel van de opleiding? Aantal Namen instellingen 
Ja 17 Bonaventura 

Driestar 
Leonardo 
Marecollege 
Visser ’t Hooft 
Vlietland 
ID-college 
ROC BBL 
ROC BOL 
HSL Communicatie 
HSL HRM 
HSL ICT 
HSL MW 
HSL Rechten 
HSL SJD 
HSL TP 
Psychologie1 

Nee 3 Geesteswetenschappen2 
Politieke Wetenschap 
Rechtsgeleerdheid3 

  

                                                           
1 niet in bachelor, wel in master 
2 alleen bij de master Journalistiek en Nieuwe Media 
3 alleen bij de master Ondernemingsrecht of Criminologie en voor honours studenten 

1500951_Stagebeleid_Overkoepelend_rapport.indd   28 15-06-15   12:23



4 
 

Behoren studenten zelf een stageplek te zoeken/bemachtigen? Aantal Namen instellingen 
Ja 20 Bonaventura 

Driestar 
Leonardo 
Marecollege 
Visser ’t Hooft 
Vlietland 
ID-college 
ROC BBL 
HSL Communicatie 
HSL HRM 
HSL ICT 
HSL MW 
HSL Rechten 
HSL SJD 
HSL TP 
Geesteswetenschappen 
Politieke Wetenschap 
Rechtsgeleerdheid 
Psychologie 
SLBS 

Nee 0 / 
Onduidelijk 1 ROC BOL4 
  
 
  

                                                           
4 Afhankelijk van de opleiding. Sommigen verwachten van studenten dat ze zelf contact op zoektocht gaan, 
anderen maken gebruik van een bedrijvenregister. 
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Overzicht moment voor stages en duur 

                                                           
5 Afgelopen jaar vaste periode, maar met ingang van 2015 waarschijnlijk één dag per week voor een langere 
periode. 

Onderwijsinstelling Vaste periode Data Duur 
Bonaventura5 Ja / 1-2 weken 
Driestar Ja Verschilt per jaar, 2015 in 

maart 
1 week 

Leonardo Ja 9 t/m 13 februari 1 week 
Marecollege Nee / 1 week 
Visser ’t Hooft Ja 16 t/m 20 maart 1 week 
Vlietland Ja 26 t/m 30 januari 1 week 
ID-college Ja september - december 

voor derdejaars 
studenten, januari - 
midden april voor 
tweedejaars en eind april 
- begin juli voor 
eerstejaars 

+/- 3 maanden 

ROC BBL Ja Eerstejaars januari/april 
Rest hele jaar door 

24-32 uur per 
week, totaal 640 
uur 

ROC BOL Nee / 1 dag per week, 
totaal 300 uur 

HSL Communicatie Ja Begin in september of 
februari 

5 dagen, 20 weken 
óf 4 dagen, 25 
weken 

HSL HRM Ja Jaar 1: februari-juni 
Jaar 2: februari-augustus 
Jaar 3: augustus-februari 
Jaar 4: februari-juni 

2 dagen p.w. (30) 
4 dagen p.w. (80) 
4 dagen p.w. (80) 
2/3 dagen p.w. 

HSL ICT Nee Meestal start in 
september of februari, 
soms november of april 

20 weken (800 uur) 

HSL MW Ja Jaar 2: n.v.t. 
Jaar 3: september t/m 
juni 

140 uur totaal  
5 óf 10 maanden 

HSL Rechten Ja September tot juni 4 dagen, 10 
maanden. 2x 5 
maanden mogelijk 
(2 teams) 

HSL SJD Ja September tot juni 4 dagen, 10 
maanden. 2x 5 
maanden mogelijk 
(2 teams) 
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6 Wel vaste tijd bij Journalistiek 
7 Wel vaste tijd bij opleidingen met verplichte stage 

HSL TP Ja Jaar 2: n.v.t. 
Jaar 3: september t/m 
januari óf februari t/m 
juni 

140 uur 
5 dagen p.w., 6 
maanden 

Geesteswetenschappen6 Nee / 3 ½-8 maanden 
(meestal deeltijd) 

Politieke Wetenschap Nee Bij voorkeur eerste 
semester van het derde 
jaar voor de bachelor 

Minimaal 10 weken 
voltijd 

Rechtsgeleerdheid7 Nee / 2-5 maanden 
Psychologie Ja Half mei – half juli of half 

november – half januari 
2 maanden 
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Contact tussen organisatie en onderwijsinstelling 
Onderwijsinstelling Stagebezoek Frequentie 
Bonaventura Ja 1 keer 
Driestar Ja 1 keer 
Leonardo Ja 1 keer 
Marecollege Ja 1 keer 
Visser ’t Hooft8 / / 
Vlietland Ja 1 keer 
ID-college Ja 2 keer 
ROC BBL Ja9 1 keer per periode (4x 

per jaar) 
ROC BOL Ja10 1 keer per stage 

minimaal 
HSL Communicatie Ja 2 bezoeken 
HSL HRM Ja Jaar 1: geen bezoek11 

Jaar 2-3: 2 keer 
Jaar 4: 1 keer 

HSL ICT Ja 3 keer bij gewone stage, 
2 keer bij 
afstudeerstage 

HSL MW Ja 3 bezoeken 
HSL SJD Ja 3 bezoeken 
HSL Rechten Ja 3 bezoeken 
HSL TP Ja 2 bezoeken, begin en 

eind12 
Geesteswetenschappen Ja 1 keer, één keer per 

drie weken contact 
tussen docent en 
leerling 

Politieke Wetenschap Nee Slechts incidenteel 
wanneer het nodig is 

Rechtsgeleerdheid Nee / 
Psychologie Verschilt 1 keer, daarnaast 

contact per mail 
 
  

                                                           
8 Informatie niet voorhanden 
9 Bij goede studenten/stagiairs wordt dit soms verzuimd 
10 Verder contact verloopt via e-mail 
11 Contact via telefoon/mail 
12 Als er goed contact is met het bedrijf wordt het eerste gesprek naar het midden verplaatst, extra beoordeling 
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Contacturen/begeleidingseisen 
Onderwijsinstelling Inschatting uren Overige opmerkingen 
Bonaventura Verschilt per geval / 
Driestar Verschilt per geval / 
Leonardo Verschilt per geval Voor een goede ervaring van beide kanten is het 

belangrijk in het begin voldoende tijd te 
investeren. Op de lange termijn geeft dit een 
beter resultaat en rendement voor het bedrijf 

Marecollege Ca. 1 à 2 uur per 
dag  

Verschilt enorm per geval 

Visser ’t Hooft / Zelfstandig werken is geen probleem mits een 
contactpersoon voorhanden is 

Vlietland / Zelfstandig werken is geen probleem mits een 
contactpersoon voorhanden is 

ID-college Verschilt per geval / 
ROC BBL Afhankelijk van 

opleiding 
Eerste 2-3 weken 1 à 2 uur per dag begeleiding, 
daarna sterke afname 

ROC BOL 1-2 uur per week Per week één gesprek 
HSL Communicatie Minimaal 1 uur in 

de week 
De begeleidingstijd staat niet vast; de student 
wordt aangemoedigd om zelf werkafspraken met 
de begeleider te maken 

HSL HRM idem idem 
HSL ICT 2-4 uur per week, 

eerste paar weken 
meer 

Er moet iemand aanwezig zijn die technische 
vragen kan beantwoorden 

HSL MW Minimaal 1 uur in 
de week 

De begeleidingstijd staat niet vast; de student 
wordt aangemoedigd om zelf werkafspraken met 
de begeleider te maken 

HSL SJD Minimaal 1 uur in 
de week 

idem 

HSL Rechten idem idem 
HSL TP idem idem 
Geesteswetenschappen 1-2 uur per 1-2 

weken 
Per 1 of 2 weken één gesprek 

Politieke Wetenschap Verschilt per geval Dit is in overleg met de stagiair 
Rechtsgeleerdheid Verschilt per geval / 
Psychologie Ca. 1 uur per week / 
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Veel voorkomende problemen bij het vinden van een stage 
Problemen Aantal vermeldingen Namen instellingen 
Allochtone naam/uiterlijk 2 Leonardo 

Vlietland 
Beperkingen of gedragsproblemen (PDD-NOS, 
milde vorm van autisme, enz.) 

1 HSL Rechten 

Te laat beginnen met zoeken 12 Bonaventura 
Driestar 
Marecollege 
Visser 
ID-college 
ROC BBL 
HSL Communicatie 
HSL HRM 
HSL MW 
HSL SJD 
HSL Rechten 
HSL TP 

Tijdgebrek voor begeleiding bij bedrijf 4 Bonaventura 
Leonardo 
ID-college 
SLBS 

Geen 6 ROC BOL 
HSL ICT 
Geesteswetenschappen 
Rechtsgeleerdheid 
Politieke Wetenschap 
Psychologie 
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Vorig contact met gemeente Leiden 
Onderwijsinstelling Contact gehad Overige opmerkingen 
Bonaventura Ja Paar jaar geleden stagemogelijkheden besproken, dit 

heeft niets opgeleverd. Nu ook contact over financiering 
onderwijsvernieuwing. 

Driestar Nee / 
Leonardo Ja Scholieren hebben stage gelopen bij de gemeente, maar 

geen vaste afspraken. 
Marecollege Ja Leerling heeft stage gelopen bij de gemeente via moeder 

(wethouder). 
Visser ’t Hooft Nee Via individueel contact stagiairs geplaatst. Het algemene 

nummer bellen werkt niet om stages te regelen. 
Vlietland Nee Via contact met familielid die werkzaam is bij de 

gemeente wel één stagiair geplaatst. 
ID-college Nee Via contact met familielid die werkzaam is bij de 

gemeente incidenteel een plek bemachtigd. 
ROC BBL/BOL Ja Huidig contact bestaat vanuit de opleidingen 

economie/techniek. Convenant afgesloten voor jaarlijks 
tien plekken, maar dit is niet nagevolgd. 

HSL Communicatie Nee / 
HSL HRM Nee / 
HSL ICT Nee / 
HSL MW Ja Hoort verschillende dingen vanuit gemeente. Verwarring 

over hoe het nou precies werkt en waar hij moet zijn. 
HSL SJD Nee / 
HSL Rechten Nee / 
HSL TP Ja Huidig project met Team Stadsleven werkt goed 

(wijkregie) 
Geesteswetenschappen Ja Eerder contact had geen resultaat en werd niet 

voortgezet, volgens Sumer heeft dit het beeld van de 
gemeente geen goed gedaan. 

Politieke Wetenschap Nee / 
Psychologie Ja Studenten geplaatst na vraag vanuit de gemeente 
Rechtsgeleerdheid Niet recent / 
 
Interessant aan de antwoorden in dit gedeelte van de gesprekken is dat er met een groot deel van de 
scholen wel contact is geweest vanuit de gemeente, maar dat dit nooit is nagevolgd. Het resultaat is 
een negatief beeld van de gemeente bij veel onderwijsinstellingen, met name het idee dat afspraken 
niet nagevolgd worden. 
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Overige eisen en wensen 
Veelvoorkomende wensen Aantal vermeldingen Namen instellingen 
Algemeen aanspreekpunt / Centraal bureau 12 Marecollege 

Vlietland 
ID-college 
ROC BBL 
ROC BOL 
HSL ICT 
HSL MW 
HSL TP 
Geesteswetenschappen 
Rechtsgeleerdheid 
Psychologie 
SLBS 

Concrete lijst met mogelijke taken of plekken 
voor stagiairs 

9 Driestar 
Leonardo 
Marecollege 
Vlietland 
ID-college 
Geesteswetenschappen 
Rechtsgeleerdheid 
Psychologie 
SLBS13 

Convenant (x aantal leerlingen per jaar) 5 Driestar 
ID-college14 
ROC BBL 
ROC BOL 
HSL MW 
HSL TP 

 
 Bonaventura: pilot bij de gemeente met leerlingen die  1 keer per week komen.  
 ID-college en ROC BOL/BBL: voor aanvang van de stage moet een contract ondertekend zijn en 

ingeleverd zijn. Zo niet dan riskeert de onderwijsinstelling een fikse boete (tot 1000 euro per student). 
 MBO-stagiairs in het algemeen: accreditatie bij de desbetreffende kenniscentra is een vereiste. 
 Geesteswetenschappen: hoe kan vanuit ons de gemeente beter als mogelijke stageplek aangestipt 

worden bij de studenten? 
 HSL: Goed ter evaluatie om stagiairs na afloop feedback te vragen 
 HSL MW: De begeleider op de werkplek moet minimaal HBO-niveau hebben, liefst MW gedaan 

hebben en 2+ jaar werkervaring. Moet veel aanwezig zijn, ter controle van aanwezigheid v.d. student. 
Als de begeleider WO heeft gedaan: psychologie, recht, pedagogie. Dit alles is voor het fatsoenlijk 
kunnen beoordelen v.d. student voor cijfers/competenties. 

  

                                                           
13 Concrete lijst in de vorm van permanente online stagevacature met een overzicht van mogelijke taken en 
contactpersonen. 
14 Hier hoopt men dat dit mogelijk is nadat de banden opgebouwd zijn tussen ID-college en de gemeente. 
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Specifieke informatie/aandachtspunten per onderwijsinstellingen 
Voor volledige informatie per onderwijsinstelling/studierichting/faculteit, zie de uitgewerkte 
interviews. 
 
Middelbare scholen 
Bonaventura 

 Voor administratie en elektrotechniek is dit de enige school in Leiden 
 
Driestar 

 Veel leerlingen komen uit Katwijk en Rijnsburg. Voor hen zou de gemeente Oegstgeest dicht 
bij huis zijn 

 Bezig  met kijken naar de mogelijkheden om het stagebeleid uit te breiden naar een tweede 
stageweek voor VMBO-gt in het vierde jaar 

 
Leonardo 

 De school is ook geïnteresseerd in de stagemogelijkheden van Leiderdorp, Oegstgeest en 
Zoeterwoude 

 Zet zich steeds meer in op techniek, dus stages in deze richting zijn zeer welkom 
 Is op zoek naar stagebedrijven waar MBO-leerlingen ook een rol kunnen spelen in de 

begeleiding, evt. zou de stage dan zelfs langer kunnen worden dan een week 
 
Marecollege 

 De school is ook geïnteresseerd in de stagemogelijkheden van Leiderdorp, Oegstgeest en 
Zoeterwoude 

 Het is belangrijk dat de begeleider weet wat voor soort (niveau) leerling hij krijgt en hier ook 
passende taken voor heeft 

 Met name moeite met het vinden van plekken voor: grafische vormgeving, beveiliging, ICT 
(vooral mobiele applicaties e.d.), belichting en podiumtechniek 

 Er zijn een aantal eisen: de stage mag niet bij de ouders zijn (bij de gemeente bijv. wel in een 
ander team), ze mogen niet 2 jaar naar hetzelfde bedrijf (verschillende teams binnen de 
gemeente/SP zou wel kunnen), en er mogen niet meerdere leerlingen naar hetzelfde adres 
 

Visser 
 ICT zou geschikt zijn voor stages 

 
Vlietland 

 Het is de bedoeling dat de leerlingen kennismaken met meerdere aspecten van het bedrijf en 
dus niet elke dag hetzelfde doen 
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MBO 
ID-college 

 Alleen BOL-studenten (blokstages van ongeveer 3 maanden) 
 Ter verbetering van de banden, maar ook zodat er meer animo komt voor het nemen van 

stagiairs, kan er besproken worden een aantal moeilijk te plaatsen leerlingen bij ervaren 
teams / de uitblinkers bij de wat minder enthousiaste teams te plaatsen. 

 De overeenkomst is niet altijd op korte termijn beschikbaar omdat deze steeds voor een 
aantal leerlingen tegelijk in Gouda wordt aangevraagd 

 Op dit moment is er vooral vraag naar stageplekken voor directiesecretaresse, 
boekhoudkundig medewerker, bedrijfsadministratief medewerker en marketingmedewerker 
(1ste jaar), voor de periode van 27 april tot 11 juli 

 
ROC 
 
BOL 

 BOL-studenten behoeven niet per se een stagevergoeding, mogen ze ook niet om vragen. 
Wel nemen ze sneller een stage aan als er ook een compensatie tegenover staat. 

 De stagiair neemt een werkboek met opdrachten mee naar het stagebedrijf, vervolgens 
wordt gekeken waar binnen het bedrijf welke opdrachten kunnen worden uitgevoerd. 

 Van tevoren wordt er afgesproken hoe de stagiair wordt beoordeeld. In geval van examen 
ofwel proeve van bekwaamheid loopt de BPV-begeleider een bepaalde tijd mee om te kijken 
hoe de taken worden verricht. Als bepaalde werkzaamheden niet mogelijk zijn op de 
werkplek (bijv. het voeren van functioneringsgesprekken) wordt er een simulatie gedaan 

BBL 
 BBL-studenten hebben een arbeidscontract (in ieder geval minimum loon) en soms betaalt 

het bedrijf de opleiding.  
 Per opleiding moeten er competenties worden afgevinkt, dit beoordeelt de begeleider en er 

is een examen 
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HBO 
HSL Algemeen 

 Vacatures kunnen worden uitgezet via het stagebureau: menb.stagebureau@hsleiden.nl 
 De begeleidingstijd staat niet vast; de student wordt aangemoedigd om zelf werkafspraken 

met de begeleider te maken 
 Tekort aan stageplekken valt mee, problemen ontstaan vooral wanneer de student te laat 

begint met zoeken 
 Klussen die blijven liggen zouden ook als project kunnen worden uitgevoerd 
 Er is contact vanuit HRM met DZB rondom participatiewet, hier zouden nog meer studenten 

op kunnen worden gezet 
 Ook bij Rechten en SJD kunnen er afstudeeronderzoeken worden uitgevoerd, waarbij de 

student geen plek in de organisatie hoeft te hebben 
 Een tip: als een stagiair erg tegenvalt, schroom dan niet om de stage voortijdig te beëindigen. 

Het is ook de bedoeling dat er vooraf een serieus sollicitatieproces plaatsvindt, dit soort 
ervaring is ook waardevol (dus als iemand niet voldoet, wees daar eerlijk in).  

 De gemeente moet open zijn over reorganisaties en stagiairs informeren over mogelijke 
gevolgen. IM is terughoudend om een stagiair bij de gemeente te plaatsen tijdens de 
reorganisatie. 

 
HSL Communicatie 

 De begeleider komt net voor de helft van de stage langs voor een eerste bezoek met een 
tussentijdse beoordeling, en aan het eind voor de definitieve beoordeling 

 In het vierde jaar vindt er een afstudeeropdracht plaats, hier is een aparte coördinator voor 
 
HSL HRM 

 Jaar 1 oriëntatiestage - begeleider heeft alleen contact via telefoon/mail 
Jaar 2 operationele stage - begeleider komt langs voor kennismaking en beoordeling 

 Jaar 3 operationele/tactische stage - begeleider komt langs voor kennismaking en 
beoordeling 

 Jaar 4 afstudeeronderzoek - begeleider komt langs voor kennismaking en afstemming van 
het onderzoek 

 Vooral de grote groep eerstejaars is wat lastig te plaatsen 
 
HSL ICT 

 Studenten ICT krijgen altijd een stagevergoeding, 350 euro is aan de lage kant 
 Er zijn 4 specialisaties binnen de ICT: software engineering, business ICT (dit wordt business 

intelligence), mediatechnologie en forensische ICT 
 Vacatures kunnen gemaild worden naar Froukje Wilmink: wilmink.f@hsleiden.nl 
 De opleiding doet veel projecten met echte opdrachten van bedrijven die te klein zijn voor 

een stage 
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HSL MW 
 De begeleider op de werkplek moet: minimaal HBO-niveau hebben, liefst MW gedaan 

hebben en 2+ jaar werkervaring. Moet veel aanwezig zijn, ter controle van aanwezigheid v.d. 
student. Als de begeleider WO heeft gedaan: psychologie, recht, pedagogie. Dit alles is voor 
het fatsoenlijk kunnen beoordelen v.d. student voor cijfers/competenties. 

 
 
HSL Sociaal-juridische dienstverlening 

 De meewerkstage van 10 maanden heeft in de tweede helft de eis dat er een onderzoekje 
gedaan moet worden 

 De begeleider moet minimaal een HBO-opleiding hebben en 3 jaar werkervaring. Er moeten 
minimaal 5 fulltime medewerkers aanwezig  zijn 

 In september/oktober komt de begeleider langs voor een kennismakingsgesprek, in 
januari/februari vindt de eerste beoordeling plaats en in juni de tweede beoordeling 

 
HSL Rechten 

 Voor rechten geldt hetzelfde als voor SJD, maar hier wordt ook vaak 2 keer 5 maanden stage 
gelopen 

 Er zijn een paar studenten met PDD-NOS die veel moeite hebben met het vinden van een 
plek omdat ze extra begeleiding nodig hebben en geen grote druk aankunnen 

 
HSL TP 

 Geen specifieke eisen op HBO+ niveau/2+ jaar werkervaring na. Er moet ook altijd iemand bij 
zijn als er contact met cliënten is.  

 Goed project/stageopdracht voor TP-ers is om de snuffelstages te begeleiden 
 Mochten er teams zijn die echte doeners/etc. willen, neem dan de derdejaarsstudenten. 

Voor het 3e jaar is er nog een uitloop, maar iedereen die er nog in het 3e is heeft wat in huis. 
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WO 
Geesteswetenschappen 

 Stage kan bij zowel bachelor als master. Bij beide kan het als invulling van de vrije ruimte: 
Bachelor 420-560 uur, parttime verdeeld over 3½-8 maanden. 
Master eenjarig 10 ECTS (min. 280 uur) tweejarig 20 ECTS.  
Alleen bij de master Journalistiek & Nieuwe Media is stage verplicht. 

 Onderzoekscomponent verplicht, kan eigen of deelproject zijn. De grootte van de opdracht in 
relatie tot werk wordt groter in relatie tot niveau opleiding.  

 Of stage voldoet aan de eisen wordt door examencommissie bepaald. Van tevoren wordt de 
stageopdracht opgesteld (taken/leerdoelen/afspraken over begeleiding en data), minimaal 3 
weken voor aanvang v.d. stage. Kan niet direct aan de slag, vanwege de benodigde 
goedkeuring. 

 
Rechtsgeleerdheid 

 Alleen eisen bij verplichte stage: juridisch inhoudelijk en relevant 
 Studenten van criminologie doen vaak een afstudeeronderzoek tijdens de stage, de andere 

opleidingen niet (al kan er wel een afstudeeronderwerp uit voortkomen) 
 
Psychologie 

 Er moet een gekwalificeerde begeleider aanwezig zijn, liefst een psycholoog en in ieder geval 
iemand uit de sociale wetenschappen 

 De stage hoeft geen onderzoekscomponent te bevatten maar vaak is het wel een 
onderzoeksproject 

 
SLBS 

 Plexus regelt Archeologie / LUMC en tot volgend jaar ook Wis- en Natuurkunde / Campus 
Den Haag (Bestuurskunde) 

 Stagevacatures worden op de website van Plexus geplaatst en vaak ook doorgestuurd naar 
de opleidingen 

 Op dit moment kunnen vacatures het beste worden doorgestuurd naar de 
stagecoördinatoren/studieadviseurs van de betreffende opleidingen én naar de 
studentenloopbaanservice zodat ze op de website kunnen worden geplaatst 

 Er wordt volgend collegejaar een dag over werken bij de overheid georganiseerd, waaraan de 
gemeente een bijdrage zou kunnen leveren 
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Vragen  
 De algemene taken en bezigheden binnen het team/cluster 
 Bespreken aansluitende opleidingen / niveaus 
 Taken voor stagiairs en/of voorbeelden 
 Begeleiding (door wie en hoeveel uur) 
 Contacten met onderwijsinstellingen (zowel huidig als wenselijk) 
 Wijze van contact door/met stagiair 
 3 probleemgebieden:   

1. Document scholen 
2. Weekprogramma VMBO 
3. Centraal nummer  Ondersteuning HRM? 

o Stagepagina 
o Verzoeken gericht doorsturen 
o Werven/selectie 

 Obstakels 
o Administratie 
o Ruimte 
o Taken 
o Planning 
o Onderwijsinstellingen 
o Accreditaties 
o Kosten 
o Tijd 
o Gevoelige informatie 
o Onduidelijkheid 
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Contactinformatie onderwijsinstellingen Leiden 
 

Middelbare scholen          2 
MBO (en informatie S-BB)          4 
HBO            5 
WO            6 
 
Onderstreepte namen van scholen staat gelijk aan persoonlijk contact (interview) met de 
aangegeven contactpersonen. Overige scholen is alleen via e-mail of telefonisch contact geweest 
indien aangegeven. 
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Middelbare scholen 
 
Bonaventuracollege – 3 locaties 
 

1. Boerhaavelaan 44, Leiden – VMBO B / K / GT / MAVO – (071) 517 17 55  
 Rita Zwart, docent administratie en lid vakcommissie administratie VMBO – 

r.zwart@bonaventuracollege.nl 
 Aad Muller, projectleider onderwijs-arbeidsmarkt – a.muller@bonaventuracollege.nl – 

06-22159940 
Samen met Visser ’t Hooft Lyceum Leiden Zuid-west. Momenteel stage tijdens 3e (1 week) en 4e (2 
weken) jaar voor VMBO-scholieren. De bedoeling is om binnenkort dit te vervangen met 1 dag in de 
week stage het hele jaar door. De school zou hier graag een proef mee doen bij de gemeente. 
Enige school in Leiden met de opleiding administratie en elektrotechniek. 
Werkt samen met het VMBO van Visser ’t Hooft. 
 

2. Burggravenlaan 2, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – (071) 566 0166 
 

3. Mariënpoelstraat 9, Leiden – HAVO/VWO – (071) 517 36 31   
Wellicht niet relevant voor ons onderzoek want geen VMBO 

 
 
Driestar college, Dieperpoellaan 2, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – (071) 519 13 33 

 Cor van der Spek (stagecoördinator), SPC@driestarcollege.nl 
 Arjen Zuurmond (decaan) 

Er is een stageweek voor 3 MAVO, dit jaar in maart. Voor leerlingen uit Katwijk en Rijnsburg is de 
gemeente Oegstgeest dichtbij. Voor het beeld van de leerlingen zou het helpen als er concrete 
beroepen en werkzaamheden/stageopdrachten aan de gemeente gekoppeld zijn. In de toekomst 
komt er mogelijk ook een stageweek voor 4 MAVO. De school streeft naar een 
samenwerkingsverband/convenant met een aantal bedrijven, en zou ook geïnteresseerd zijn om hier 
met de gemeente(n) over te praten. 
 
 
Marecollege 

 Marco David (stagecoördinator), (david@marecollege.nl, (071) 522 73 33) 
 

 
SG Leonardo Da Vinci – 3 locaties 
 

1. Leonardo college – Noachstraat 2, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – 071-576 82 02 
 Paul Husken, stagecoördinator, husk@ldvleiden.nl 
 Rob Claassen, teamleider MAVO 
 Martijn ? en Mark Postma, mentoren 3 MAVO 

Begin februari is er een sectorstage voor 3 MAVO, in 2015 van 9 t/m 13 februari. De school zet zich 
steeds meer in op techniek en is op zoek naar stageadressen waar MBO-ers een rol kunnen spelen in 

3 
 

de begeleiding, eventueel zelfs voor meer dan een week. De school zou graag een overzicht krijgen 
met (voorbeelden van) concrete plekken en taken en is ook geïnteresseerd in de stagemogelijkheden 
van Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 

 
2. Da Vinci college – Kagerstraat 7, Leiden – MAVO/HAVO/VWO –  071-5 15 41 21 

 Mevr. Van Loen, teamleider MAVO, iloe@davinci-leiden.nl 
 

3. Da Vinci Lammenschans – Bètaplein 24, Leiden – VMBO Basis en Kader/MAVO – 071-576 92 
05 

 Klaas Bosman, teamleider bovenbouw, kbos@davinci-leiden.nl 
 
 
Visser ’t Hooft Lyceum – 4 locaties 
 

1. Mavo Leidse Hout, Antonie Duycklaan 10 H, Leiden – MAVO – (071) 519 12 10 
 Desiree van Venrooij, decaan, ven@vhl.nl 

Voor 3 MAVO is er een stageweek in maart, in 2015 van 16 t/m 20 maart. Stages in de ICT zouden 
bijvoorbeeld geschikt zijn. 
 

2. Kagerstraat 1, Leiden – HAVO/VWO – (071) 517 16 61 
Geen VMBO. 

3. Locatie Leiden Zuid-West, Vijf Meilaan 137 , Leiden – LWOO/VMBO B/K/MAVO – (071) 576 
02 00 
Deze locatie sluit binnenkort en gaat samen met Bonaventura Boerhaavelaan 
 

4. Locatie Leiderdorp, Muzenlaan 155, Leiderdorp – MAVO/HAVO/VWO – (071) 589 04 88 
 

5. Locatie Rijnsburg, Noordeinde 24, Rijnsburg – MAVO/HAVO/VWO (071) 402 17 12 
 
 
Vlietland college, Apollolaan 262, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – (071) 576 92 43 

 A. van Berkel, a.van.berkel@vlietlandcollege.nl 
In 3 MAVO is er een stageweek, doorgaans in de derde week na de kerstvakantie (in 2015 van 26 t/m 
30 januari). Mogelijk gaan leerlingen van HAVO/VWO in de toekomst een dag meelopen bij een 
bedrijf. 
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Middelbare scholen 
 
Bonaventuracollege – 3 locaties 
 

1. Boerhaavelaan 44, Leiden – VMBO B / K / GT / MAVO – (071) 517 17 55  
 Rita Zwart, docent administratie en lid vakcommissie administratie VMBO – 

r.zwart@bonaventuracollege.nl 
 Aad Muller, projectleider onderwijs-arbeidsmarkt – a.muller@bonaventuracollege.nl – 

06-22159940 
Samen met Visser ’t Hooft Lyceum Leiden Zuid-west. Momenteel stage tijdens 3e (1 week) en 4e (2 
weken) jaar voor VMBO-scholieren. De bedoeling is om binnenkort dit te vervangen met 1 dag in de 
week stage het hele jaar door. De school zou hier graag een proef mee doen bij de gemeente. 
Enige school in Leiden met de opleiding administratie en elektrotechniek. 
Werkt samen met het VMBO van Visser ’t Hooft. 
 

2. Burggravenlaan 2, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – (071) 566 0166 
 

3. Mariënpoelstraat 9, Leiden – HAVO/VWO – (071) 517 36 31   
Wellicht niet relevant voor ons onderzoek want geen VMBO 

 
 
Driestar college, Dieperpoellaan 2, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – (071) 519 13 33 

 Cor van der Spek (stagecoördinator), SPC@driestarcollege.nl 
 Arjen Zuurmond (decaan) 

Er is een stageweek voor 3 MAVO, dit jaar in maart. Voor leerlingen uit Katwijk en Rijnsburg is de 
gemeente Oegstgeest dichtbij. Voor het beeld van de leerlingen zou het helpen als er concrete 
beroepen en werkzaamheden/stageopdrachten aan de gemeente gekoppeld zijn. In de toekomst 
komt er mogelijk ook een stageweek voor 4 MAVO. De school streeft naar een 
samenwerkingsverband/convenant met een aantal bedrijven, en zou ook geïnteresseerd zijn om hier 
met de gemeente(n) over te praten. 
 
 
Marecollege 

 Marco David (stagecoördinator), (david@marecollege.nl, (071) 522 73 33) 
 

 
SG Leonardo Da Vinci – 3 locaties 
 

1. Leonardo college – Noachstraat 2, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – 071-576 82 02 
 Paul Husken, stagecoördinator, husk@ldvleiden.nl 
 Rob Claassen, teamleider MAVO 
 Martijn ? en Mark Postma, mentoren 3 MAVO 

Begin februari is er een sectorstage voor 3 MAVO, in 2015 van 9 t/m 13 februari. De school zet zich 
steeds meer in op techniek en is op zoek naar stageadressen waar MBO-ers een rol kunnen spelen in 

3 
 

de begeleiding, eventueel zelfs voor meer dan een week. De school zou graag een overzicht krijgen 
met (voorbeelden van) concrete plekken en taken en is ook geïnteresseerd in de stagemogelijkheden 
van Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 

 
2. Da Vinci college – Kagerstraat 7, Leiden – MAVO/HAVO/VWO –  071-5 15 41 21 

 Mevr. Van Loen, teamleider MAVO, iloe@davinci-leiden.nl 
 

3. Da Vinci Lammenschans – Bètaplein 24, Leiden – VMBO Basis en Kader/MAVO – 071-576 92 
05 

 Klaas Bosman, teamleider bovenbouw, kbos@davinci-leiden.nl 
 
 
Visser ’t Hooft Lyceum – 4 locaties 
 

1. Mavo Leidse Hout, Antonie Duycklaan 10 H, Leiden – MAVO – (071) 519 12 10 
 Desiree van Venrooij, decaan, ven@vhl.nl 

Voor 3 MAVO is er een stageweek in maart, in 2015 van 16 t/m 20 maart. Stages in de ICT zouden 
bijvoorbeeld geschikt zijn. 
 

2. Kagerstraat 1, Leiden – HAVO/VWO – (071) 517 16 61 
Geen VMBO. 

3. Locatie Leiden Zuid-West, Vijf Meilaan 137 , Leiden – LWOO/VMBO B/K/MAVO – (071) 576 
02 00 
Deze locatie sluit binnenkort en gaat samen met Bonaventura Boerhaavelaan 
 

4. Locatie Leiderdorp, Muzenlaan 155, Leiderdorp – MAVO/HAVO/VWO – (071) 589 04 88 
 

5. Locatie Rijnsburg, Noordeinde 24, Rijnsburg – MAVO/HAVO/VWO (071) 402 17 12 
 
 
Vlietland college, Apollolaan 262, Leiden – MAVO/HAVO/VWO – (071) 576 92 43 

 A. van Berkel, a.van.berkel@vlietlandcollege.nl 
In 3 MAVO is er een stageweek, doorgaans in de derde week na de kerstvakantie (in 2015 van 26 t/m 
30 januari). Mogelijk gaan leerlingen van HAVO/VWO in de toekomst een dag meelopen bij een 
bedrijf. 
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MBO 
 
Voor MBO stages zijn accreditaties bij kenniscentra noodzakelijk, welke begin 2015 overkoepelend 
geregeld zijn bij S-BB. Aangesloten kenniscentra zijn momenteel: Calibris, ECABO, Fundeon, innovam, 
Kenteq, Kenwerk, Savantis. Voor een compleet overzicht aan opleidingen/beroepen waarvoor we 
geaccrediteerd zijn en verdere informatie zie het bestand ‘Accreditaties gemeente Leiden’.  
 
Contactpersoon S-BB: Martin de Wolf, regionaal adviseur – m.dewolf@s-bb.nl – 06 54 78 36 24 
 
ROC Leiden – Bargelaan 190, Leiden – (071) 582 40 00 – rocleiden.nl 

 Peter Stolk, Beleidsmedewerker BPV en verantwoordelijk voor BOL-scholieren – 
p.stolk@rocleiden.nl – (071) 582 4981 – (06) 34 20 80 86 

 Joost Bruggeman, verantwoordelijk voor BBL-scholieren – j.bruggeman@leiden.nl 
BBL volgt 24-32 uur per week ‘stage’ (loondienst), scholieren ontvangen minimumloon en 
studiekosten, 215 studie-uren per jaar en 640 praktijkuren. BOL-scholieren gaan meer naar school, 
slechts 1-2 dagen in de week stage. Afhankelijk van lint- (elke week voor langere tijd) of blokstage 
(kortere periode voltijd stage), 300 praktijkuren en 915 studie-uren. 
 
 
IDcollege – Storm Busyingstraat 18c – (088) 222 17 77 – idcollege.nl 

 Martinus Izeboud, stagecoördinator economie – mizeboud@idcollege.nl , 06 205 469 
15/(071) 535 85 43 
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HBO – Hogeschool Leiden 
 

Hogeschool Leiden – Zernikedreef 11, Leiden – (071) 51 88 800 – hsleiden.nl 
Stagebureau (voor het uitzetten van vacatures): menb.stagebureau@hsleiden.nl 
 
Communicatie 

 Arjanne den Braven – braven.den.a@hsleiden.nl 
In het derde jaar is er een stage van 5 maanden, kan in september of februari van start gaan, 5 dagen 
voor 20 weken of 4 dagen voor 25 weken. De begeleider moet minimaal een HBO-opleiding hebben 
en er moeten 5 fulltime medewerkers aanwezig zijn.  Thuis werken is uit den boze, een werkplek is 
hierdoor een vereiste. Er zijn in totaal twee bezoeken van de stagebegeleider op de werkplek. 
 
HRM 

 Marjan de Ruijter – ruijter.de.m@hsleiden.nl 
 Voormalig coördinator: Nijnke van den Bosch – bosch.vd.n@hsleiden.nl 

Jaar 1: 2 dagen per week, van februari tot juni (30 dagen). Contact via telefoon/mail. 
Jaar 2: 4 dagen per week, van februari tot augustus (80 dagen). Twee bezoeken door begeleider. 
Jaar 3: idem. 
Jaar 4: afstudeeronderzoek, 2/3 dagen per week van februari tot juni. Twee bezoeken door 
begeleider. 
 
ICT 

 Peter van der Wijden, curriculumcoördinator – wijden.vd.p@hsleiden.nl 
 Vacatures kunnen gemaild worden naar Froukje Wilmink: wilmink.f@hsleiden.nl 

 
Maatschappelijk werk en dienstverlening 

 Jay Baldewsingh, functie onbekend – baldewsingh.j@hsleiden.nl 
 
Rechten 

 Ingrid van Mierlo – mierlo.van.i@hsleiden.nl 
 Gerdo Kuiper – kuiper.g@hsleiden.nl 

In het derde jaar is er een stageperiode van 10 maanden (september – juni), 4 dagen in de week (32 
uur). Twee keer 5 maanden is ook een optie (opsplitsen over twee teams). De begeleider moet 
minimaal een HBO-opleiding hebben en er moeten 5 fulltime medewerkers aanwezig zijn.  Er zijn in 
totaal drie momenten waarbij iemand van de school langskomt. 
 
Sociaal-juridische dienstverlening 

 Mieke Kroft – kroft.m@hsleiden.nl 
In het derde jaar is er een stageperiode van 10 maanden (september – juni), 4 dagen in de week (32 
uur). De begeleider moet minimaal een HBO-opleiding hebben en er moeten 5 fulltime medewerkers 
aanwezig zijn.  Er zijn in totaal drie momenten waarbij iemand van de school langskomt. 
 
Toegepaste psychologie 

 Inge Müller, stagecoördinator toegepaste psychologie – muller.i@hsleiden.nl 
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Universiteit 
 
Studentencentrum Plexus, Studenten Loopbaan Service, Kaiserstraat 25 Leiden – (071) 527 80 25 

 Nieke Campagne, Studiekeuze-/Loopbaanadviseur, 
n.t.w.campagne@sea.leidenuniv.nl 

Hier vindt de stagecoördinatie plaats van alle opleidingen die zelf geen loopbaanservice hebben (alles 
behalve Rechten, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen) 
Voor het plaatsen van vacatures contact opnemen met Satya Autar (s.a.autar@sea.leidenuniv.nl, 
algemeen: loopbaanservice@sea.leidenuniv.nl ) en verder via de individuele opleidingen 
 
 
Faculteit der Archeologie 

 Roos van Oosten, Universitair docent en stagecoördinator Nederland en Europa, 
r.m.r.van.oosten@arch.leidenuniv.nl, (071) 527 24 48 

Op incidentele basis zijn er stagiairs bij Erfgoed Leiden. Een poging om een wat grotere 
praktijkgerichte onderzoeksstageprogramma op te zetten liep vast doordat stagiaires zich niet aan 
afspraken hielden. Daarom laat ze het liever bij deze incidentele stages. 
Gebleven bij contact via e-mail. 
 
 
Faculteit der Geesteswetenschappen, Studenten Loopbaan Service, Lipsius gebouw, Cleveringaplaats 
1, (071) 527 22 35 

 Barbara Sumer, stagecoördinator, b.c.sumer@hum.leidenuniv.nl 
Stages zijn alleen verplicht in de master Journalistiek & Nieuwe Media, maar kunnen ook gebruikt 
worden voor de keuzeruimte of extra curriculair, meestal deeltijd gedurende een aantal maanden. 
Alle stages moeten een onderzoekscomponent bevatten. Tussen het vinden van de stageplek en het 
begin van de stage moeten minstens 3 weken zitten. Wil graag weten hoe ze de gemeente als 
stageplek beter onder de aandacht van studenten zou kunnen brengen. 
 
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Studenten Loopbaan Service 

 Marije Bedaux, loopbaancoach, loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl 
Stages zijn maar voor een paar opleidingen verplicht, maar veel studenten kiezen er zelf voor. 
Meestal is de duur 2-5 maanden. Geïnteresseerd in de teams die vraag naar rechten hebben en wil 
graag meer weten over de concrete werkzaamheden. Het zou voor het beeld van de studenten 
helpen als een aantal jonge mensen wat zouden vertellen over hun ervaringen bij de gemeente. 
 
 
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie, Pieter 
de la Court gebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden 

 Henk Staats, Universitair Docent en onderwijscoördinator van het Bachelor en 
Master programma S&O, staats@fsw.leidenuniv.nl, (071) 527 41 04 
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Opleiding Bestuurskunde, Faculteit Campus Den Haag, Schouwburgstraat 2, Den Haag 

 Ruth Prins, Universitair Docent, r.s.prins@cdh.leidenuniv.nl, (0 70) 800 94 64 
Verwijst naar de website: http://campusdenhaag.nl/bestuurskunde/studenten/ba/onderwijs/stage-
bestuurskunde.html, http://bskstage.weblog.leidenuniv.nl/  en kan verdere vragen telefonisch 
beantwoorden. 
 
 
Opleiding Politicologie, Pieter de la Court gebouw,  Wassenaarseweg 52, Leiden 

 Daniëlle Lovink, Studieadviseur Bachelor, d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl, (071) 527 
39 90 

Gebleven bij contact via e-mail. 
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 Voorbeeld 1 – Organogram Gemeente Leiden 

*Let wel, dit organogram is gebaseerd op de oude organisatieindeling van Leiden. 
Huidige teams dragen andere namen en zijn heringedeeld.  

 
 

 

 

 

  

 

Kwaliteit en 
Informatiemanagement 

 

Strategie, Middelen & 
Controle 

 

 

Bestuur en 
Communicatie 

 

Publieke dienstverlening, 
Handhaving en veiligheid 

Juridische Handhaving 
en Bouwtoezicht 

Handhaving openbare 
ruimte 

Openbare orde en 
veiligheid 

Beheer en 
Ontwikkeling 

Vergunningen en 
Subsidies 

Documenten 

Ruimtelijke ontwikkeling, 
Economie, Verkeer, 
Cultuur & Accommodatie 
ontwikkeling 

Ruimtelijke ordening, 
Infrastructuur en 

Onderwijshuisvestiging 

Stadskennis en Cultuur 

Ruimte en 
Milieubeleid 

Vastgoedontwikkeling 
en Grondzaken 

Zorg & Welzijn, 
Participatie, Werk en 
Onderwijs 

Werk en Inkomen 

Maatschappelijke 
ondersteuning 

Stadsbank 

Sociale Recherche 

Stadsleven 

 

Stedelijk Beheer en het 
beheer van vastgoed  
(incl. sportaccommodatie) 

Stadsruimte 

IBOR 

Sportbedrijf 

Inzameling en 
Reiniging 

Civiel en 
Cultuurtechniek 

Staf, Bedrijfsbureau en 
Ondersteuning 

Bureau programma’s en 
projecten 

Stadsingenieurs 

Project en programma 
management 

 

Ondernemen, Wonen 
en Recreëren 

Burgerzaken en 
Telefonische 
informatie 

Sociaal en Economisch 
Beleid 

 

Projectondersteuning 

Gegevens 

 

Erfgoed Leiden en 
omstreken 

DZB 

Lakenhal 

Instellingen 

 

Concernstaf Algemeen directeur / 
Gemeentesecretaris 
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op de oude organisatieindeling van 
Leiden. Huidige teams dragen andere 
namen en zijn heringedeeld.
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                                              Voorbeeld 2 – Uitklapbare Organogram Gemeente Leiden 

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling, 
Economie, Verkeer, 
Cultuur & Accommodatie 
ontwikkeling 

 

 

Bureau programma’s en 
projecten 

Erfgoed Leiden en 
Omstreken 

DZB 

Lakenhal 

Instellingen 

 

Voorbeeldtaken stagiair 
• Onderzoek naar het gebruik en  gebruiksgemak        
   van de website (Informatiedienstverlening) 
• Inventarisering en digitaliseren archieven,             
  opgravingen, etc. (Cultureel erfgoed /  
  Archeologie) 
 

Leidinggevende en taken van het cluster 
Teammanagers: Ariela Netiv (afdelingsmanager 
Archief) & Cor de Graaf (teamleider 
Informatievoorziening) 
 
• Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) heeft als taak 
het beheren van  het archief, het archeologisch 
materiaal en vele monumenten van Leiden en 
omgeving. ELO deelt actief hun kennis over het 
materiaal zodoende dit met nieuwe generaties te 
delen.  
 
 

Aansluitende niveaus/opleidingen 
•  MBO: administratie/secretariaat 
•   Vooral HBO/WO  
     (Archeologie, Archiefopleidingen (Reinwardt),      
     Restauratie, Historische Wetenschappen,  
     Bestuur & Organisatie) 
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                 AANVULLENDE INFORMATIE  PROGRAMMA SECTOR TECHNIEK  
 

MAANDAG    
Algemene introductie: uitleg over de geheimhoudingsplicht, rondleiding, presentatie over de 5 
organisaties en de verschillende clusters, doorgeven keuze voor het middagprogramma       
(9:00 - 12:00). Locatie: Stadhuis. 
Lunch: op eigen gelegenheid is er een lunchmoment. Neem je eigen lunch mee (12:00 – 12:30). 
 Keuzeprogramma 1 (beperkt aantal, in groepjes):  

1. Kinderboerderij Weidezicht (Stadskennis?) 
INFORMATIE/LOCATIE/AANTAL 

2. Erfgoed Leiden (Ariela Netiv) 
INFORMATIE/LOCATIE/AANTAL 

3. De Lakenhal / Boerhaave 
INFORMATIE/LOCATIE/AANTAL 

4. Zwembaden/sportvelden 
INFORMATIE/LOCATIE/AANTAL 

5. Burgemeester/wethouders/gemeenteraad 
(interview/meelopen) 
INFORMATIE/LOCATIE/AANTAL 

DINSDAG 
Grafische Productiecentrum (9:00 – 16:00) + Lunch (12:00 - 12:30) 
Uitleg over het GPC en rondleiding. Gevolgd door het middagdeel waarin jezelf aan de gang gaat met 
zeefdrukken/poster design. Locatie: Stationsplein 

WOENSDAG 
Team inzameling/Reiniging (7:00-11:00). Een ochtend meelopen en eventueel meehelpen  met het 
wel en wee van dit team in de gemeente Leiden.  
Locatie: Admiraal  Banckertweg 1.  
Lunch (11:00 – 11:30) 
Landmeten (11:30-14:00). Een middag meelopen om te zien waar dit team zich mee bezig houdt. 
Locatie: Stationsplein. 
 
DONDERDAG 
Garage/elektrotechniek (9:00-17:00) + Lunch (12:00-12:30). In de ochtend eerst een presentatie met 
uitleg over waar dit cluster zich mee bezig houdt, gevolgd door een rondleiding. In de middag wordt 
er meegelopen en eventueel meegeholpen met een specifiek onderdeel (verlichting/garage).  
Locatie: DZB 
 
VRIJDAG 
Afsluiting en Presentaties  Een afsluitend woordje door: X . Hierna zullen de stagiairs hun 
zelfgemaakte presentaties over een onderdeel van deze week naar keuze presenteren (10.30-12:00).  
Locatie: Stadhuis.  
Keuzeprogramma 2 (13:00-17:00; beperkt aantal, in groepjes. Het is niet toegestaan hetzelfde 
onderdeel nogmaals te volgen): 

1. Kinderboerderij Weidezicht (Stadskennis?) 
2. Erfgoed Leiden (Ariela Netiv) 
3. De Lakenhal / Boerhaave 
4. Zwembaden/sportvelden 
5. Burgemeester/wethouders/gemeenteraad 
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