
Kort...

Heb je nog vragen of wil je eens
met ons brainstormen over

jouw stagenetwerk? 
Neem contact met ons op, 

we helpen je graag:
training@edunova.nl

Vraag iedere collega binnen je school om 1 relevante naam uit
zijn/haar persoonlijke netwerk. Met een telefoonnummer of

mailadres. Zodat je door de naam van jouw collega te noemen een
makkelijke ingang krijgt bij een bedrijf, winkel of organisatie.

Het verkrijgen en behouden van een goed en duurzaam 
 stagenetwerk is geen eenvoudige opgave. 

 

En soms kunnen oplossingen zo simpel zijn, dat je ze over het hoofd ziet. 
Want heb je al gedacht aan alle ambassadeurs die in je eigen school rondlopen? 

Iedere collega binnen je school, die begaan is met de toekomst van de leerlingen, is een 
 ambassadeur in hun persoonlijke netwerk. Iedereen kent daarin wel iemand, die het 

verschil kan maken bij het benaderen van een potentieel stagebedrijf. Een vriendin die op 
kantoor werkt van een groot productiebedrijf, een buurman die werkt bij een lokaal 

grootwinkelbedrijf, een kennis binnen je sportvereniging die een hoveniersbedrijf heeft.
 

Voor de hand liggend? Dat zeker. Maar probeer het eens. Het kan je op  korte termijn 
zomaar 30 goede contacten opleveren. Dat is de moeite waard, toch?
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& Krachtig
Analyse & Selectie

2..en het netwerk rond de school
Bekijk je huidige netwerk aan stagebedrijven. Sluit dit aan
bij de kansen op de arbeidsmarkt? Is je bedrijvenbestand
dekkend voor de sectoren, waarin leerlingen succesvol
kunnen stagelopen of uitstromen?
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5... en nader kennismaken
Stel bij een eerste kennismaking vooral heel veel vragen! 
Toon interesse in je gesprekspartner en het bedrijf. Vertel
over je doelgroep en je school. Onderzoek welke waarde
leerlingen voor het bedrijf kunnen hebben.
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 Analyseer de arbeidsmarkt
Breng de arbeidsmarkt in kaart m.b.v. de informatie van
SBB, UWV en Werk.nl. Interpreteer de cijfers voor
beroepen op niveau 1 en 2 van het beroepsonderwijs
voor jouw doelgroep

Selecteer kansrijke bedrijven
Zoek voor de ‘blinde vlekken’ in je netwerk mogelijke
bedrijven. Wees creatief en denk aan Stagemarkt.nl, de
gemeentegids, ledenlijsten van  ondernemersverenigingen
of middenstandsverenigingen.

Acquisitie
Telefonisch contact
Benader potentiële bedrijven voor een afspraak ter
kennismaking. Doe dit bewust en voorbereid. Verzamel
relevante informatie over het bedrijf en maak gebruik
van een belscript of vaste werkwijze.

Vastleggen van afspraken
Waar mogelijk, werk toe naar vaste afspraken. Zodat ook
een bedrijf weet waar het aan toe is qua begeleiding,
maar ook qua permanente inzet van een stagiaire of
medewerker.

Begeleiding
Inregelen stagetrajecten
Als er daadwerkelijk een leerling gaat starten, draag zorg
voor volledige en duidelijke informatie. Een goede
achtergrond van de leerling, een volledige stage-
overeenkomst, afspraken over contact en begeleiding.

... en reguliere begeleiding
Voer de begeleiding van de leerling uit volgens afspraak.
Dus bezoek of bel het bedrijf op de afgesproken
momenten. Als er problemen zijn, bied hulp en advies.
Begeleid niet alleen de leerling, maar vooral het bedrijf.
Zij begeleiden immers jouw leerling.

Een goed eerste dagcontact
De eerste dag is cruciaal. Voor de leerling, maar ook voor
jou. Neem dus de tijd voor een goede warme overdracht
van de leerling en maak kennis met de  begeleider(s) en
collega’s van je leerling. Bel aan het eind van de dag even
hoe het gegaan is.

Beheer
Blijf in contact
Houd contact met je stage- en uitstroombedrijven. Ook
als er een jaar geen leerling is. Gebruik bijvoorbeeld een
jaarkalender voor contactmomenten; van kerstkaart tot
telefonisch contact of een spontaan bezoek. Maak daar
letterlijk en figuurlijk werk van.

Netwerkbijeenkomsten
Ga naar bijeenkomsten waar bedrijven komen. Laat je zien,
ga in gesprek en wees geïnteresseerd. Het gaat hier niet
om het scoren van een concrete stage- of  werkplek, maar
om zichtbaarheid en contact.

training@edunova.nl

Deze kaart heb je gekregen van : Vragen?

De basiscijfers Jeugd zijn handig!TIP

TIP Heb je een leerling voor ogen? Maak een tweede
afspraak om de samenwerking verder te bespreken.

 De arbeidsmarkt verandert, voorkeuren van leerlingen
veranderen en soms haken bedrijven af.  Deze continue

beweging vraagt om een systematische aanpak van het in
kaart brengen van de arbeidsmarkt, het in beeld hebben

van je stagenetwerk en het onderhouden daarvan via
goede begeleiding van leerlingen en bedrijven en het

onderhouden van de relaties. Succes! 


