
 

 
 

 
 

Beleidsassistentie 
Stage: scoreblad 

Ann Deraedt 
7 januari 2022 

 
  

1 IDENTIFICATIE 

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

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

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

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

Datum gesprek: .........................................................................................................................................  
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1 INLEIDING 

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

1.1 DOMEIN LEERRESULTATEN 

Concreet worden een 150 uur gepresteerd in de periode van 18 september 2021 tot 20 janauari 2022. Een 
netwerkeconoom wordt opgeleid in 12 competentiegebieden, ook wel domein leerresultaten genoemd 
(DLR).  

DOMEIN EEN NETWERKECONOOM KENT EN KAN… 

DLR01 Complex probleemoplossen 

DLR02 Digitale transformatie faciliteren 

DLR03 Digitale tools beheersen 

DLR04 Data analyseren 

DLR05 Initiatief nemen 

DLR06 Innoveren in een complexe wereld 

DLR07 Kritisch onderzoeken 

DLR08 Duurzaam inspelen op trends 

DLR09 Draagvlak creëren 

DLR10 Netwerken opbouwen 

DLR11 Samen werken 

 

 

1.2 STAGE LEERDOELEN 

In de stage zijn 3 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 

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

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

NVT    het leerdoel is niet van toepassing in deze stage 

 

https://leho-howest.instructure.com/courses/12721/external_tools/15492
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2 EVALUATIEFICHE 

Leerdoelen of competenties die toegepast worden in deze stage: 

1006 - DE STUDENT GEBRUIKT DE DYNAMIEK VAN NETWERKEN OM EEN PROJECT TE 
REALISEREN.. 

 

 

CONCREET:  

De student kan  

• een (wicked) probleem herkennen en oplossen  
• door gebruik te maken van producten en diensten die inspelen  
• op patronen reeds aanwezig in het ecosysteem waar het deel van uitmaakt  
• en deze oplossing ook aan het relevante publiek voorstellen… 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 2 4 6 8 10 

Leerdoel 1006       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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12A04 - DE DIGITAL ENTREPRENEUR IS IN STAAT OM MET DE HULP VAN DIGITALE 
TOOLS EEN ANALOOG PROCES OM TE ZETTEN IN EEN DIGITALE VERSIE OM 
PROCESSEN TE OPTIMALISEREN. 

 

CONCREET:  

• De student herkent een analoog proces en kan dit met BPMN of systeemkaarten visualiseren 
• De student kan overtik werk vervangen door geautomatiseerde handelingen 
• De student kan copy/paste werk vervangen door RPA technieken 
• De student kan API’s gebruiken 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 2 4 6 8 10 

Leerdoel 12A04-2       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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12A05 - DE DIGITAL ENTREPRENEUR KAN EEN DIGITALE TRANSFORMATIE HELPEN 
STUREN EN UITVOEREN HIERBIJ REKENING HOUDEND MET MENSELIJKE, 
ECONOMISCHE EN NATUURLIJKE KAPITALEN. 

 

CONCREET:  

• De student kan visueel illustreren waarom bepaalde acties worden ondernomen 
• De student kan specifieke kapitalen benoemen en op het gevraagde level (micro/meso/macro) 

uitvoeren? 
• De student kan in agile projectmanagement meewerken 
• De student kan in het project de taken definiëren en uitvoeren 
• … 

BEOORDELING VAN HET LEERDOEL: 

 0 2 4 6 8 10 

Leerdoel 12A05       

Instructie: zet een X in de score 

TOELICHTING VAN DE STAGEMENTOR: 
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3 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 VOOR DE OPLEIDING: 

 

 

Sta jullie open om in de toekomst nog studenten netwerkeconomie te ontvangen? 

 

 

4 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:  19 januari 2022 

5 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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