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Stage in Netwerkeconomie 

De stage voor een student Netwerkeconomie bestaat uit 2 delen: 

1. Beleidsassistentiestage of korte stage 

2. Een live project als entrepreneur of intrapreneur 

De voorbereiding – module Startup- is in semester 5 en wordt gevolgd door beide 

stages in semester 6. 

 

Deze handleiding is geschreven voor organisatie die interesse hebben om samen te 

werken met een student in de professionele bachelor in de Netwerkeconomie. 

Introductie 

Wie is de netwerkeconoom? 

Een netwerkeconoom is een netwerkbouwer.  Hij/zij heeft geleerd hoe je de kracht van 

netwerken kan gebruiken om iets te ondernemen. Binnen de sociale sector, de private 

sector of de transformatie van bestaande organisaties. [lees meer in de brochure, 

pagina 2] 

 

Wat zijn zijn/haar competenties? 

 

In de opleiding staan de 21e eeuw vaardigheden centraal. [lees meer op 

langlevenleren.be wat Fons Leroy hierover te vertellen heeft]. 

 

Het studieprogramma van de bachelor Netwerkeconomie is gebaseerd op vijf 

Pijlers:  

https://www.howest.be/brochure/ne.pdf
https://langlevenleren.be/skills-skills-skills/
https://langlevenleren.be/skills-skills-skills/
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Concreet zijn er 11 leerresultaten of competenties waar aan gewerkt worden door 

kennis aan te reiken, inzichten op te doen en toepassingen te maken. 

 
 

 
  

Reflectie & creativiteit

Technologie & ICT skills

Economie & Entrepreneurship

Maatschappij & Cultuur

Beleid & Leiderschap

DLR01 creatieve 
probleemoplossen

DLR02 digitale 
communicatie

DLR03 digitale tools 
beheersen

DLR04 data-analyse DLR05 ondernemerschap
DLR06 actie in een 
complexe wereld

DLR07 
onderzoeksvaardigheden

DLR08 trends detecteren DLR09 marketing

DLR10 netwerken DLR11 projectmanagement
Social Entrepreneur / 
Digital Entrepreneur / 
Organisational Designer

 

“The network always wins”  

 hoe overleven in een onzeker tijdperk 

~Peter Hinssen 
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Soorten stages 
In de opleiding zijn verschillende soorten stage: 

• Semester 2: kijkstage van 1 dag in 2 verschillende organisaties 

o Herkennen “mindset shift voor organisational transformation”, zie bijlage D 

• Semester 4: transitieproject bij organisatie uitvoeren 

o Groepsproject, per persoon +-/- 50 uur 

• Semester 6:  

o beleidsassistentiestage van 4 weken (150 uur) 

o live project van 12 weken (450 uur) 

 

Dit document is de handleiding voor semester 6. Wil je meer info over de andere stages, 

neem contact op met de opleiding via info@netwerkeconomie.org  

 

 

 

Semester 6: Uitvoering van de stages

Stage lopen

•week 1-5

Live project uitvoeren

•week 5-15

Stage evalueren

•week 10

Live project presenteren

•week 16

2) Beleidsassistentiestage

Organisatie zoeken en vinden Rol = coach & stageplaats Resultaat = Stageproject registreren

1) Live project 

? Entrepreneur Resultaat = businessplan ? Intrapreneur
Resultaat = projectvoorstel 

+ intentieverklaring

Semester 5: Startup = voorbereiding

mailto:info@netwerkeconomie.org
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Stappenplan 

Voorbereidingsperiode 

 

Stageperiode 

 

  

 ………………….……….   Semester 5   ………………..…………………. Semester 6 ……………………… 

Instap 0 

PRE- 

BeleidsassistentieStage  

PRE- 

Instap1 

week 1 

Instap2 

week 10 

Instap3 

week 18 

week 23 week 29 week 33 

 ………………….……….   Semester 6   ………………..…………………. 

Instap 0 

PRE- 
BeleidsassistentieStage  

PRE- 

week 40 
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1 Voorbereiding 

Zoektocht naar een liveproject 

Intrapreneur of Entrepreneur 

• Als Entrepreneur voer je een project uit als Startup, met de nodige administratie die 

je in orde brengt, nl een volledig uitgewerkt businessplan. 

• Als Intrapraneur zoek je een organisatie of bedrijf waar je verantwoordelijk bent 

voor een project. Je doet de nodige voorbereidingen in samenspraak met deze 

organisatie. Een gedetailleerd projectvoorstel leg je formeel vast in een 

intentieverklaring. 

Wanneer 

 
Een liveproject definiëren doe je voor het semester waarin je stage loopt. Dat is meestal 

semester 5. Een typische periode om het live project uit te voeren is dan maart tem half 

juni. Rond 15 juni wordt een eindpresentatie voor een jury gegeven. 

Volume werk 

Een liveproject is goed voor 18 studiepunten (ECTS). Dit is een equivalent van 450 uren. 

Wat 

In dit opleidingsonderdeel bouwt de student individueel of in groep een bedrijf of 

organisatie uit. Deze opstart werd voorbereid in het vorige semester en moet de 

logische voltrekking zjin van de "StartUp" module. De student heeft voor dit onderdeel 

zowel een interne (lector) als externe (peterbedrijf of -organisatie) coach nodig. 

Je start in 
semester 
5: ofwel

Week 1

Week 10

Week 18
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De activiteiten die de student in deze context ontplooit mogen maximaal voor 50% 

gericht zijn op het peterbedrijf. De diversiteit van de betrokken stakeholders 

(waaronder klanten en leveranciers) is een belangrijk aspect bij de evaluatie van het live 

project. Een andere belangrijke evaluatiefactor is het netwerkeconomische gehalte (het 

al dan niet inzetten op de kenmerken van de netwerkmaatschappij) van het bedrijf. 

De student werkt op een door hem te bepalen locatie die ook door beide coaches 

toegankelijk moet bezocht kunnen worden. Deze locatie mag niet dezelfde zijn waar hij 

zijn beleidsassistentiestage uitvoert. 

2 Zoektocht naar een beleidsassistentie stage 

Wanneer 

Een stageplaats vinden doe je voor de start van het semester waarin je stage loopt. 

Volume werk 

De beleidsassistentiestage of ook wel korte stage genoemd behelst een 150-tal 

werkuren. Een equivalent van 6 studiepunten (ECTS). Een typische periode om deze 

stage te lopen is februari.  

 

Wat 

De nadruk van de beleidsassistentiestage ligt op “meewerken” binnen de werking van 

de organisatie. De stage moet vooral duidelijk maken wat er allemaal komt kijken bij 

een concrete bedrijfsvoering. 

Het is niet de bedoeling dat de student in deze context louter uitvoerend uitwerk 

verricht (alhoewel het er natuurlijk deel van kan uitmaken). 

 

In die zin kan de stage op vrijwilligerswerk lijken, maar je moet op z’n minst ook een 

rol krijgen in een concreet project of programma zodat je de vooropgestelde 

competenties of leerresultaten kan verwerven. 

 

Concreet voor de stage betekent het dat je  

1. De link maakt met de 5 pijlers 

2. Binnen de stageorganisatie kan werken aan een (deel)project, programma, .. 

3. Je kennis overdraagt naar de organisatie 

4. Je vooraf de verschillende taken duidelijk omschrijft 

5. De taken worden op regelmatig tijdstip door de stagebegeleider opgevolgd. 

6. De stageplaats heeft geen familiale banden of good friend relaties. 
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Deze werkplek is tevens peterbedrijf voor het live project. Dat betekent dat je de 

stagementor kan contacteren voor vragen wanneer nodig;  
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Contracten bekomen 

StageContract 

Wanneer 

Een stagecontract sluit je zo snel mogelijk af in het semester vooraleer je stage loopt. 

De stageplaats is immers peter voor je liveproject. Een geschikte peter vinden met 

expertise voor je live project is een meerwaarde. 

 

Registratie 

Howest heeft een stage-applicatie: stage.howest.be. Je doorloopt het stappenplan en 

het resultaat is een stagecontract. 

Het stappenplan voor het bekomen van een stagecontract is als volgt: 

Stap 1. De organisatie registreert het stageproject 

• Is de contactpersoon van de organisatie gekend in het systeem, dan kan hij/zij zich 
aanmelden. 

o Tip: kies "login" en "wijzigen wachtwoord" indien nodig.  
o Indien je niet gekend bent in de stage app van Howest, dan registreert de 

persoon de organisatie en zichzelf. 
o De contactgegevens dienen zorgvuldig ingevuld te worden. Ze zijn belangrijk 

voor het toewijzen en organiseren van de begeleiding voor de docenten. 
 

• Na aanmelden, dient de contactpersoon een project in. Belangrijke velden: 
o Project-titel:  beleidsassistentiestage voor <je naam> 
o Omschrijving:  de taken die jullie overeengekomen zijn.  
o Afdeling:  noteer hier het adres van de vestiging waar je zal 

werken, als dat afwijkt van de organisatie gegevens.  
o Profiel:  wat maakt jou geschikt voor de uitvoering.  

Extra te vermelden:   
In de tekst de periode van stage + aantal uur / week.  
De organisatie neemt ook de rol van meter/peter op voor het live-project. 
Bv van 1 feb tem 1 mei 2021- 3 dagen/week of 20u/ week 

o Opleiding en optie: Netwerkeconomie + DE of SE of OD 
o Voorkeurstudent:  <je naam> 

 
• Zolang het project de status "projectvoorstel" heeft, kan de organisatie wijzigingen 

aanbrengen. De student heeft nog geen toegang tot het project. 
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Stap 2. De Howest stagecoördinator controleert 

• Na indienen, komt het project in de wachtrij van de stagecoördinator.  
• Van zodra extra velden ingevuld zijn 

o kan de organisatie het project niet meer wijzigen 
o is het project zichtbaar op het dashboard van de student 

• Van zodra de Howest campus directeur getekend heeft, 
o krijgt de student een mail dat het stagecontract beschikbaar is. 

Stap 3. Afwerking door de student 

• De student ontvangt een mail van stage@howest.be om het contract te 
downloaden. 
o Je klikt op Mijn Project , kiest in de keuzelijst de beleidsassistentiestage. 
o Je scrollt naar beneden en zoekt download van het contract. 

Het contract.zip uit de stage-applicatie download je. De ZIP bevat 2 PDF's: het 
stagecontract zelf en het risico-analyse document. 

1. Het ondertekende stagecontract in drievoud upload je hier in PDF formaat. 
2. De risico-analyse moet de student niet handtekenen, enkel de organisatie.  

 
• De student leest het document na, verifieert of de dienst het werkadres bevat en 

waar een docent eventueel op bezoek kan komen.  
• De student handtekent en bezorgt het aan de stagementor die op zijn beurt 

handtekent en je het document terugbezorgt.  
• De student upload het document op het Leho studentenplatform. 

Memorandum of Understanding voor het live project 

Wanneer 

Een memorandum of understanding (kortweg MOU) sluit je zo snel mogelijk af in het 

semester vooraleer je het live project uitvoert. Een MOU is het vastleggen van 

mondelinge overeenkomst. 

 

Registratie 

De registratie van het MOU gebeurt op dezelfde manier als voor het stagecontract (zie 

vorig puntje). Met die verstande dat de project-titel nu is live project voor <je naam> 

 

  

mailto:stage@howest.be
https://leho-howest.instructure.com/courses/10069/files/1106266/download?wrap=1
https://leho-howest.instructure.com/courses/10069/files/1106266/download?download_frd=1


 

 

12 

 

2 Tijdens de stages 

Beleidsassistentiestage 

Tijdens de eerste week neemt de stagebegeleider contact op met het bedrijf om te 

weten of de student goed gestart is; 

 

In de laatste week zorgt de student voor twee videogetuigenissen 

 

Live project 
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3 Na de stages 

Beleidsassistentiestage 

Een eindverslag schrijven 

▪ De student maakt na een stage een eindverslag op. 

De leerdoelen evalueren 

▪ De stagebegeleider evalueert met de stagementor, facultatief met de student. 

 

Op de studiefiche beleidsassistentiestage vind je de leerdoelen terug die hieronder 

Vermeld staan met concreet vragen als ondersteuning voor de opvolging. 

 

01 Creatieve Probleemoplossing 

 

0104 DE STUDENT LEEFT ZICH IN IN EEN PROBLEMATIEK DOOR EMPATISCH 

TE LUISTEREN EN ACTIEF DE BETROKKEN DOELGROEPEN IN HET 

OPLOSSINGSPAD TE BETREKKEN. 

 

▪ 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/zij zich inleven in de problematieken van het bedrijf 

en de taken die hij hierin krijgt toegewezen? 

 

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. 

 

▪ Stelt de student zich positief kritisch op ten opzichte van 

zowel de stagementor als de stagebegeleider? 

https://bamaflexweb.howest.be/bamaflexweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=85033&b=5&c=1
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▪ 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 hij/zij aan de diverse betrokkenen duidelijk maken dat de netwerk-

maatschappij bepaalde effecten heeft op het te leveren werk? 

 

0107 DE STUDENT VERDUIDELIJKT MET BEHULP VAN MODELLEN EEN 

COMPLEXE SITUATIE EN KAN OPLOSSINGEN VOORSTELLEN GEBRUIK 

MAKEND VAN WISKUNDIGE TECHNIEKEN EN NETWERKVISUALISATIETOOLS. 

 

▪ 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? 

 

0108 DE STUDENT GEBRUIKT EEN RUIME TOOLSET AAN 

CREATIVITEITSTECHNIEKEN WAARDOOR HIJ NIEUWE EN INNOVERENDE 

OPLOSSINGEN KAN GENEREREN EN TOEPASSEN. 

 

• 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? 
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03 Kennis van digitale tools 

0304 DE STUDENT KIEST DE JUISTE TOOLS OM SAMENWERKING TUSSEN 

GEBRUIKERS EN ONTWIKKELAARS PROJECTMATIG MOGELIJK TE MAKEN EN 

HANTEERT DEZE OP EEN ADEQUATE MANIER. 

 

• 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? 

 

0307 DE STUDENT MAAKT VLOT GEBRUIK VAN DIGITALE TOOLS DIE 

COMMUNICATIE MOGELIJK MAKEN TUSSEN EEN DIVERSE SET GEBRUIKERS, 

ZOWEL SYNCHROON ALS ASYNCHROON. 

 

▪ 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? 

 

06 Initiatief nemen 

0604 DE STUDENT NEEMT PRO-ACTIEF INITIATIEVEN VOOR BURGERS EN 

ORGANISATIES OM GEÏDENTIFICEERDE PROBLEMEN TE HELPEN OPLOSSEN. 

 

• 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? 
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11 Projectmanagement 

1109 DE STUDENT CONTROLEERT HET EIGEN WERK EN VOLGT DE 

VOORTGANG VAN WERKZAAMHEDEN EN PROCESSEN IN DE TIJD OP. 

 

• 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? 
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Na het liveproject 
Nog aan te vullen….. 
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Bijlagen 

A. Terminologie en rollen 

Stagebegeleiders 

… zijn de personen die de stages begeleiden vanuit de opleiding: Sandy Snoeck, Ann 

Deraedt 

Stagementor 

… is de persoon die je begeleidt binnen het stagebedrijf 

Stagecoördinator  

… is de persoon die de stages coördineert en de administratie bijhoudt,  hoofdzakelijk 

via de stagetool. Voor de opleiding Netwerkeconomie is dat Ann Deraedt 

Stagecontract 

…. ook wel stageovereenkomst genoemd. Bevat de wettelijke afspraken waarbij 3 

partijen akkoord gaan. Het bevat tevens de verzekeringsissues en eigendomsrecht. 

Stageperiode 

… als student Netwerkeconomie loop je stage op het einde van je opleiding, tijdens 

het zesde semester. Die stage duurt 150 uren, bij voorkeur bij de start van het 

semester, gespreid over 4 weken in één stageplaats.  
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B. Het opleidingsprogramma 

 
Bron: howest.be/opleidingsfiches/2021-2022/Netwerkeconomie.pdf 

 

C. Websites 
- Studiefiche  

o Beleidsassistentiestage 

o Live Project 

o Bachelorproef  

- Officieel: www.howest.be/Netwerkeconomie   

- Blog: www.netwerkeconomie.org 

- Showcase op LinkedIn 

 

https://www.howest.be/sites/default/files/opleidingsfiches/2021-2022/Netwerkeconomie.pdf
http://bamaflexweb.howest.be/bamaflexweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=85033&b=5&c=1
http://bamaflexweb.howest.be/bamaflexweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=85032&b=5&c=1
http://bamaflexweb.howest.be/bamaflexweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=85031&b=5&c=1
http://www.howest.be/Netwerkeconomie
http://www.netwerkeconomie.org/
https://www.linkedin.com/showcase/netwerkeconomie
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D.Mindset shift for Organizational Transformation 

 
Bron: netwerkeconomie.org/A1_poster_Mindset_NewBrand.pdf 

https://www.netwerkeconomie.org/wp-content/uploads/2020/04/A1_poster_Mindset_NewBrand.pdf
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E. Netwerkeconomie: Ondernemerschap voor de 21e 
eeuw 
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F. Academische kalender 2021-2022 

 

WEEK ACTIVITEIT VERLOFDAGEN

13/sep Start academiejaar 2021-22

Start 1ste semester

Kick-off: Introductie + onthaalactiviteiten

opstellen individuele trajecten 

Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

2 20/09-25/09 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

3 27/09-02/10 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

4 04/10-09/10 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

5 11/10-16/10 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

6 18/10-23/10 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

7 25/10-30/10 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

Ma 01/11 Allerheiligen

Di 02/11 Allerzielen

9 08/11-13/11 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie Do 11/11 Wapenstilstand

10 15/11-20/11 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

11 22/11-27/11 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

12 29/11-04/12 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

13 06/12-11/12 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

14 13/12-18/12 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

15 20/12-25/12 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

16 27/12-01/01 WINTERVAKANTIE/ Stage

17 03/01-08/01 WINTERVAKANTIE/ Stage

18 10/01-15/01
Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie             

    
19 17/01-22/01

Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie              

    
20 24/01-29/01 Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie           

21 31/01-05/02 Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

22 07/02-12/02 INTERSEMESTRIEEL VERLOF/ Stage

23 14/02-19/02 Start 2de semester / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

24 21/02-26/02 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

25 28/02-05/03 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

26 07/03-12/03 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

27 14/03-19/03 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

28 21/03-26/03 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

29 28/03-02/04 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie 

30 04/04-09/04 LENTEVAKANTIE / Stage

31 11/04-16/04 LENTEVAKANTIE / Stage

32 18/04-23/04 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie Ma 18/04 Paasmaandag

33 25/04-30/04 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie Za 01/05 Dag van de arbeid

34 02/05-07/05 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

35 09/05-14/05 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

36 16/05-21/05 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

Do 26/05 Hemelvaart

Vr 27/05 Brugdag

38 30/05-04/06 Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

39 06/06-11/06 Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie Ma 06/06 Pinkstermaandag

40 13/06-18/06 Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

41 20/06-25/06 Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

42 27/06-02/07 Deliberatie/proclamatie en feedback

43 04/07-09/07 ZOMERVAKANTIE

44 11/07-16/07 ZOMERVAKANTIE Ma 11/07 Vlaamse Gemeenschap

45 18/07-23/07 ZOMERVAKANTIE Do 21/07 Nationale feestdag

46 25/07-30/07 ZOMERVAKANTIE

47 01/08-06/08 ZOMERVAKANTIE

48 08/08-13/08 ZOMERVAKANTIE

49 15/08-20/08 Derde examenperiode Ma 15/08 O.L.V. Hemelvaart

50 22/08-27/08 Derde examenperiode

51 29/08-03/09 Derde examenperiode/ Deliberatie proclamatie en feedback

52 05/09-10/09 Deliberatie / proclamatie en feedback/opstellen individuele trajecten

37 23/05-28/05 Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie

1 13/09-18/09

8 01/11-06/11 HERFSTVAKANTIE / Stage
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G. Specimen Stageovereenkomst 
Dit is een voorbeeld van de stage-overeenkomst die uit de Howest Stage App 

(stage.howest.be) gegenereerd wordt om in drievoud te tekenen. 

 

  

http://www.howest.be/
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