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Onderwerp: Stage  
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Het verheugt ons zeer dat u zich bereid heeft getoond een of meer leerlingen van onze 
school te begeleiden tijdens de zogenoemde beroeps oriënterende stage van  
14 mei t/m 25 mei 2018 
 
Hoofddoelstelling van het project is de leerling in contact te brengen met allerlei aspecten 
van arbeid. Vanuit verschillende schoolvakken zijn daartoe opdrachten verstrekt, die tijdens 
de stage verwerkt moeten worden in een verslag. Het is wenselijk dat de leerling iedere dag 
ongeveer één uur aan dit verslag kan werken. Dit verslag bestaat o.a. uit: 
 

• een beschrijving van het bedrijf/instelling (algemeen gedeelte) 
• een verslag van de eigen ervaring met het werken op de arbeidsplaats 
• een interview en een beoordeling van het eigen functioneren 

 
Ten aanzien van de door de leerling in uw bedrijf te verrichten werkzaamheden willen we 
benadrukken dat onze leerling als ongeschoold moet worden beschouwd. Met de 
arbeidsinspectie, waarbij het stageproject is aangemeld, is overeengekomen dat de 
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsbesluit Jeugdigen op onze leerling van toepassing 
zijn. 
Hoewel de leerling tijdens de stage verzekerd is, is het natuurlijk verstandig om in geval van 
twijfel de leerling niet zelf de werkzaamheden te laten uitvoeren. 
Tijdens de stage zal de leerling bezocht worden door een docent van onze school. Deze 
docent zal vooraf telefonisch contact opnemen met uw bedrijf/instelling om het bezoek te 
regelen. 
 
Wij danken u voor de extra werkzaamheden die het begeleiden van onze leerling met zich 
meebrengen. Wij hopen op een geslaagde stage. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mw. M. Konijn, teamleider bovenbouw,  
basis-en kaderberoepsgerichte leerweg, 
(075-6126303) of met de mentor van de leerling. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Mw. M. Konijn 
teamleider Bovenbouw, beroepsgerichte leerweg 
 
 
In te vullen door de leerling:  Naam …………………………………………………………………. 
              Adres  ………………………………………………………………….
              Telefoonnummer …………………………………………………….. 
Bijlage 1: Stageovereenkomst 


