
 

 
 

 
 

Beleidsassistentie 
Stage: scoreblad 

Ann Deraedt 

5 maart 2022 

 
  

1 IDENTIFICATIE 

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

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

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

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

Datum gesprek: .........................................................................................................................................  



 

 Netwerkeconomie / 2 

1 INLEIDING 

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

1.1 WIE IS EEN NETWERKECONOOM? 

Uit de brochure van de professionele bachelor netwerkeconomie 2022-2023:   

“De wereld verandert razendsnel. Technologische evoluties zoals AI, blockchain en maatschappelijke 

vraagstukken zoals toenemende ongelijkheid en klimaatopwarming brengen een pak uitdagingen met zich 

mee. Als Business Innovator buig je die uitdagingen om in opportuniteiten. Je helpt organisaties innoveren 

met nieuwe producten, diensten en businessmodellen of je zet je eigen project op poten. Zo bouw je mee 

aan de 21e eeuw.” 

1.2 COMPETENTIES VAN EEN NETWERKECONOOM 

De business innovator wordt opgeleid in 12 competentiegebieden of domein leerresultaten (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 

 

1.3 WAT IS EEN BELEIDSASSISTENTIESTAGE 

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

Inhoud: De student dient in het peterbedrijf dat hij heeft geselecteerd in de StartUp module een stage te 

lopen die vooral moet duidelijk maken wat er allemaal komt kijken bij 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). De verschillende taken worden duidelijk omschreven voor de stage begint en 

worden door de coach op regelmatige tijdstippen opgevolgd. 

In een beleidsassistentiestage worden +/- 150 uur gepresteerd, bij voorkeur in de periode tussen 14 februari 

2022 en 14 mei 2022. De spreiding van die uren kan op diverse wijze. Enkele voorbeelden  

https://leho-howest.instructure.com/courses/12721/external_tools/15492
https://leho-howest.instructure.com/courses/12721/external_tools/15492
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• 4 weken, startende vanaf 14 februari 

• 8 weken, 2 dagen in de week 

• Aantal dagen volgens afspraak, gespreid over 3 maanden 

1.4 STAGE EVENWICHT TUSSEN 3 PARTIJEN 

Gedurende de beleidsassistentiestage worden 3 succescriteria voorop gesteld: 

1. de leerdoelen van netwerkeconomie afgetoetst met de stagebegeleider 

2. de doelen die de stagiair wilt behalen 

3. de taken afgesproken met de stagementor organisatie 

1.5 (LEER)DOELEN VAN DE STAGE 

VANUIT HET COMPETENTIEPROFIEL 

Aan de stage zijn 3 leerdoelen of competenties waarin de stagiair zich kan ontplooien. Van hieruit worden 

de concrete opdrachten of taken voor de beleidsassistentiestage gedefinieerd. 

• Netwerk opbouwen:  

o 1006 - de stagiair gebruikt de dynamiek van netwerken om een project te realiseren. 

• Keuze traject:  

12a04 - de staigiair is in staat om met de hulp van digitale tools… 

▪ DE: 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. 

▪ SE: De social entrepreneur is in staat om met de hulp van digitale tools sociaal-maatschappelijk 

processen te analyseren. 

▪ OD: De organizational designer is in staat om met de hulp van digitale tools een 

bedrijfsprocesanalyse uit te voeren. 

12a05 - de stagiair kan …hierbij rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke 

kapitalen. 

▪ DE: De digital entrepreneur kan een digitale transformatie helpen sturen en uitvoeren hierbij 

rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke kapitalen. 

▪ SE: De social entrepreneur kan een sociaal-maatschappelijke transitie helpen sturen en 

uitvoeren hierbij rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke kapitalen. 

▪ OD: De organizational designer kan een organizationele transformatie helpen sturen en 

uitvoeren hierbij rekening houdend met menselijke, economische en natuurlijke kapitalen. 

 

ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN 

De opleiding evalueert het ondernemerschap van de student – in een organisatie - met behulp van het 

Entrecomp model = Entrepreneurship Competence Framework. Meer info op https://entre-comp.eu/ . De 

leerdoelen van de opleiding worden vanuit onderstaande perspectief bekeken: 

Ondernemerschap is het vermogen om kansen te benutten en ideeën tot uitvoering te brengen en te 

transformeren in waarde voor anderen. De gecreëerde waarde kan sociaal, economisch en natuurlijk zijn. 

We hanteren hierbij ook de term “mindset shift”. 

https://entre-comp.eu/
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Leerdoelen evaluatie aan de hand van de ondernemersvaardigheden 

GEBIED BEVOEGDHEDEN BESCHRIJVING 

Ideeën 
en 
kansen  

Kansen herkennen Gebruikt verbeeldingskracht en vermogens om 
kansen voor waardecreatie te identificeren  

Creativiteit Ontwikkelt creatieve en betekenisvolle ideeën   

Visie Werkt naar toekomstvisie toe  

Ideeën valoriseren Benut ideeën en kansen optimaal 

Ethisch en duurzaam 
denken 

Schat de gevolgen en de impact van ideeën, 
kansen en acties in  

Bronnen  Zelfbewustzijn en 
zelfredzaamheid 

Blijft in zichzelf geloven en blijf zichzelf 
ontwikkelen  

Motivatie en 
doorzettingsvermogen 

Blijf gefocust en hou vol  

Middelen inzetten Verzamel en beheer de middelen die nodig zijn 

Financiële en economische 
geletterdheid 

Ontwikkelt financiële en economische know-how  

Anderen mobiliseren Inspireert anderen, betrekt ze en maakt ze 
enthousiast  

In actie  Initiatief nemen Gaat er voor!  

Planning en beheer Prioriteert, organiseert en realiseert  

Omgaan met onzekerheid, 
ambiguïteit en risico 

Durft beslissingen te nemen in een context van 
onzekerheid, ambiguïteit en risico  

Met anderen werken Vormt teams, werkt samen en (creëert een) 
netwerk  

Door ervaring leren Leert door te doen  
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NIVEAU VAN BEKWAAMHEID 

De bekwaamheidsniveaus voor de criteria zijn als volgt: 

HOWEST CRITERIA OP 20 BESCHRIJVING 

uitzonderlijk hoog 18 stuwt transformatie, innovatie en groei 

onderscheidt zich 14,5 neemt verantwoordelijkheid 

ruim & vlot 12,5 bouwt onafhankelijkheid 

voldoende 10,5 betrouwend op de support van anderen 

onvoldoende 8 heeft de competentie nog onvoldoende verworven 

totaal onvoldoende 3 heeft de competentie helemaal niet verworven 

NVT - dit criteria is niet van toepassing 
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2 DE EVALUATIEFICHE INVULLEN 

De evaluatiefiche bestaat uit 4 delen. Hieronder de uitleg van het in te vullen (Excel) document. 

2.1 PERSONALIA VAN DE STUDENT 

 

2.2 THEMA 1: DE STUDENT EN ZIJN ONDERNEMENDE SKILLS 

 

 

2.3 THEMA 2: OPBOUW VAN HET PROFESSIONELE NETWERK 
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2.4 THEMA 3: IN ACTIE MET TOOLS EN MINDSET 

 

2.5 RESULTAAT QUA COMPETENTIES 

De 3 thema’s resulteren in volgende resultatentabel 
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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:  16/17 juni 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. 

 


