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1 IDENTIFICATIE 

Naam student: ...........................................................................................................................................  

Bedrijf: .......................................................................................................................................................  

Naam stagementor: ..................................................................................................................................  

Stagebegeleider/docent: ...........................................................................................................................  

 

 

2 INLEIDING 

In de studiefiche vind je informatie over deze module: studiefiche beleidsassistentiestage. 

2.1 DOMEIN LEERRESULTATEN 

Concreet worden een 150 uur gepresteerd in de periode van 8 februari tot 21 mei 2021. Als 
netwerkeconoom wordt je opgeleid in 12 competentiegebieden, ook wel domein leerresultaten genoemd 
(DLR).  

DOMEIN KORTE OMSCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

DLR01 creatieve probleemoplossing 

DLR02 digitale communicatie 

DLR03 kennis van digitale tools 

DLR04 data-analyse 

DLR05 bedrijfsgerichte competenties 

DLR06 intiatief nemen 

DLR07 media-analyse 

DLR08 trend caching 

DLR09 marketing 

DLR10 netwerken 

DLR11 projectmanagement 

 

  

http://bamaflexweb.howest.be/bamaflexweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=85033&b=5&c=1
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2.2 STAGE LEERDOELEN 

In de stage zijn 8 leerdoelen of competenties waarin de stagiair zich kan ontplooien.  

U kan op een schaal van 0 tot 5 aanduiden hoe goed hij/zij de doelen bereikt heeft: 

SCORE OMSCHRIJVING 

0   een leerdoel die kon ontplooid worden, maar totaal niet aan de verwachting is voldaan 

3   het doel is behaald op een niveau die normaal te verwachten is bij een stagiair 

5   uitermate goede ontplooiing in deze vaardigheid/competentie/leerdoel. 

NVT    het leerdoel is niet van toepassing in deze stage 

 

3 EVALUATIEFICHE 

Leerdoelen of competenties die toegepast worden in deze stage: 

0104 - DE STUDENT LEEFT ZICH IN IN EEN PROBLEMATIEK DOOR EMPATISCH TE 
LUISTEREN EN ACTIEF DE BETROKKEN DOELGROEPEN IN HET OPLOSSINGSPAD TE 
BETREKKEN. 

CONCREET:  

• Is de communicatie tussen stagementor, stagebegeleider en student vlot en duidelijk?  
• Neemt de stagiair de nodige acties om te vernemen wat van hem verwacht wordt? 
• Kan hij zich inleven in de problematieken van het bedrijf en de taken die hij hierin krijgt toegewezen? 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0104       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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0106 - DE STUDENT BEKIJKT EEN SITUATIE OF PROBLEMATIEK VANUIT HET STANDPUNT 
VAN ZOVEEL MOGELIJK BETROKKEN STAKEHOLDERS NIET ALLEEN LOKAAL EN 
ACTUEEL MAAR OOK IN EEN RUIMERE TIJD-RUIMTELIJKE CONTEXT. HIJ TOONT AAN OP 
WELKE MANIER EEN SITUATIE PROBLEMATISCH KAN ZIJN VOOR WELKE SOORT 
STAKEHOLDER. 

CONCREET:  

• Stelt de student zich positief kritisch op ten opzichte van zowel de stagementor als de stagebegeleider?  
• Probeert de student te begrijpen waarom bepaalde vereisten worden gesteld aan de uit te voeren 

opdrachten?  
• Leeft de student zich in in de stakeholders van zowel het bedrijf als de hogeschool?  
• Kan de student aan de diverse betrokkenen duidelijk maken dat de netwerkmaatschappij bepaalde 

effecten heeft op het te leveren werk? 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0106       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 

 

 

 

0107 - DE STUDENT VERDUIDELIJKT MET BEHULP VAN MODELLEN EEN COMPLEXE 
SITUATIE EN KAN OPLOSSINGEN VOORSTELLE0N GEBRUIK MAKEND VAN WISKUNDIGE 
TECHNIEKEN EN NETWERKVISUALISATIETOOLS. 

CONCREET:  

• Kan de student visueel illustreren waarom bepaalde acties worden ondernomen?  
• Kan de student aan de stagebegeleider duidelijk maken in welk netwerk hij opereert en wie de 

betrokken stakeholders zijn? Kan de student via een systeemkaart tonen hoe de stageopdracht 
bijdraagt aan de oplossing van een problematiek van het betrokken bedrijf? 

• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0107       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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0108 - DE STUDENT GEBRUIKT EEN RUIME TOOLSET AAN CREATIVITEITSTECHNIEKEN 
WAARDOOR HIJ NIEUWE EN INNOVERENDE OPLOSSINGEN KAN GENEREREN EN 
TOEPASSEN. 

CONCREET:  

• Helpt de student bij het bedenken van nieuwe oplossingen voor een gestelde problematiek in zijn 
stageopdracht?  

• Is er sprake van een zekere creativiteit in de uitvoering van de stageopdracht?  
• Kan de student alternatieve oplossingen voorstellen aan de stakeholders? 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0108       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 

 

 

 

0304 - DE STUDENT KIEST DE JUISTE TOOLS OM SAMENWERKING TUSSEN GEBRUIKERS 
EN ONTWIKKELAARS PROJECTMATIG MOGELIJK TE MAKEN EN HANTEERT DEZE OP EEN 
ADEQUATE MANIER. 

CONCREET:  

• Heeft de student duidelijke afspraken gemaakt rond het gebruik van de diverse tools om zijn voortgang 
in de stage op te volgen?  

• Is zowel voor stagebegeleider als stagementor duidelijk waar ze de nodige informatie over het verloop 
van de stage kunnen opvolgen? 

• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0304       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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0307 - DE STUDENT MAAKT VLOT GEBRUIK VAN DIGITALE TOOLS DIE COMMUNICATIE 
MOGELIJK MAKEN TUSSEN EEN DIVERSE SET GEBRUIKERS, ZOWEL SYNCHROON ALS 
ASYNCHROON. 

CONCREET:  

• Kunnen de betrokkenen elkaar gemakkelijk bereiken?  
• Zijn er meerdere kanalen die als communicatiekanaal tussen alle betrokkenen kunnen worden ingezet? 
• Is er een locatie waarop de stagiair kan worden teruggevonden indien nodig? 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0307       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 

 

 

 

0604 - DE STUDENT NEEMT PRO-ACTIEF INITIATIEVEN VOOR BURGERS EN ORGANISATIES 
OM GEÏDENTIFICEERDE PROBLEMEN TE HELPEN OPLOSSEN. 

CONCREET:  

• Doet de student spontaan voorstellen om zowel projectmatig als inhoudelijk problemen op te lossen 
als deze zich voordoen?  

• Denkt de student actief mee om oplossingspaden te ontwikkelen voor zowel de rechtstreekse 
begeleiders als de stakeholders van het bedrijf of de organisatie waarin deze actief is? 

• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 0604       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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1109 - DE STUDENT CONTROLEERT HET EIGEN WERK EN VOLGT DE VOORTGANG VAN 
WERKZAAMHEDEN EN PROCESSEN IN DE TIJD OP. 

CONCREET:  

• Worden alle opdrachten tijdig uitgevoerd en ingediend?  
• Zijn de verslagen verzorgd en gecontroleerd?  
• Zijn de opdrachten die de stagiair krijgt punctueel uitgevoerd en worden deze adequaat opgevolgd? 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 1 2 3 4 5 

Leerdoel 1109       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 

 

 

 

4 OPVOLGING IN DE TOEKOMST 

Welke andere feedback, kan je als stagementor nog meegeven aan de opleiding? 

GOEDE ELEMENTEN AAN DE STAGE: 

 

 

VERBETERPUNTEN DIE JE ZIET: 

 

 

Sta jullie open om in de toekomst nog studenten netwerkeconomie te ontvangen? 
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5 OPVOLGING VANUIT NETWERKECONOMIE 

Vanuit de opleiding, neemt de stagebegeleider contact: 

1. In de eerste week een mailtje: “goed gestart?” 
2. Tussentijds opvolggesprek: “leerdoelen lijstje overlopen” 
3. Eindgesprek in de laatste week van de stage: “leerdoelen lijstje overlopen en score geven” 
4. Uitnodiging voor de presentatie van bachelorproef en liveproject:  10 of vrij 11 juni 2021 

6 PUBLICATIES VAN DE STUDENT 

• In de app stage.howest.be zijn de contractgegevens te vinden. 
• Op netwerkeconomie.org is een publicatie bij welke organisaties studenten stage lopen. 
• De student maakt een eindrapport. 
• De student publiceert twee videogetuigenissen: wat heb je als student zelf ervaren in de stage. En 

wat is de ervaring van de stagementor. 
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