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SAMENVATTING 

In 2016 heeft KennisDC Logistiek Limburg een Wegwijzer Stage en Afstuderen ontwikkeld. 

Deze Wegwijzer werd door het bedrijfsleven met veel enthousiasme ontvangen. De grote 

vraag heeft geleid tot een landelijke uitrol resulterend in vijf regionale KennisDC Wegwijzers 

Stage en Afstuderen. KennisDC Logistiek Limburg coördineerde de opzet van alle nieuwe 

Wegwijzers.

Waarom de Wegwijzer

Bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair of afstudeerder weten vaak onvoldoende bij welke 
onderwijsinstelling ze op welk moment terecht kunnen. De Wegwijzer Stage en Afstuderen 
biedt uitkomst! In dit overzicht kan een bedrijf precies zien welke onderwijsinstelling in de 
buurt logistieke stagiaires of afstudeerders aanbiedt en wat er allemaal bij komt kijken. Zo 
worden bedrijven en onderwijsinstellingen dichter bij elkaar gebracht. Daarnaast willen we 
de keus aan stageplaatsen voor studenten vergroten. Het is voor studenten soms ook lastig 
om een stage te vinden. 

Probleemstelling

Naast het feit dat bedrijven en studenten elkaar onvoldoende weten te vinden, komt het 
regelmatig voor dat er over en weer andere verwachtingen bestaan. Bedrijven weten vaak 
niet of de student een onderzoek verricht, dient mee te werken in de operatie of dat de 
onderwijsinstelling een combinatie van deze twee wenst. Moet het bedrijf op verschillende 
afdelingen tijd en capaciteit vrij maken zodat de student mee kan werken in het proces? 
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Moet de student tijdens de werkzaamheden van het bedrijf ook nog opdrachten voor 
de opleiding uitvoeren? Of dient de student juist een rustige plek te krijgen om aan het 
onderzoek te werken? Daarnaast kan het zijn dat de student gedurende de (afstudeer)stage 
enkele dagen op school aanwezig moet zijn, voor bijvoorbeeld lessen of een tussen- of 
eindpresentatie. In hoeverre wordt van het bedrijf verwacht dat het de student beoordeelt 
en in welke mate deze beoordeling wordt meegenomen in het eindcijfer?

Functie van de Wegwijzer

De Wegwijzer is bedoeld om bedrijven en onderwijsinstellingen beter vindbaar te maken 
voor elkaar en zo dichter bij elkaar te brengen. Zo krijgen de bedrijven meer inzicht in 
welke onderwijsinstellingen (mbo-, hbo- en wo-niveau) welke opleidingen aanbieden en 
wat er bij een dergelijke stage komt kijken. Hierdoor krijgt het bedrijf een beter idee welke 
onderwijsinstelling ze moeten benaderen om een student te krijgen, voor bijvoorbeeld 
een onderzoeksstage. Naast het vindbaar maken van de onderwijsinstellingen benoemt de 
Wegwijzer ook andere kennisinstellingen.
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Hbo-ers over de vloer

Een specifiek hoofdstuk in de Wegwijzer is gericht op de hbo-stages en afstudeertrajecten, 
genaamd ‘HBO-ers over de vloer’. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het optimale 
resultaat uit een stage gehaald kan worden en wat daarvoor (door de student en het bedrijf ) 
gedaan moet worden.

Beginnende met wat de student voor het bedrijf kan doen. Denk hierbij aan het analyseren 
van een probleem of proces, het zoeken naar mogelijke oplossingen voor het probleem, de 
consequenties van de veranderingen om het probleem op te lossen in kaart brengen en 
een plan opstellen over hoe de oplossing(en) geïmplementeerd kan worden. 
In de meeste gevallen zal de student in het 3e en/of 4e leerjaar van de opleiding een 
stage of afstuderen uitvoeren gedurende (ongeveer) 20 weken, startend op 1 februari of  
1 september. Bij een aantal onderwijsinstellingen is het mogelijk dat de student tijdens de 
stage (3e leerjaar) een aantal uur meewerkt in de operatie, iets dat tijdens het afstuderen 
(4e leerjaar) niet aan de orde is. Gedurende zowel de stage in het 3e en 4e leerjaar krijgt de 
student een begeleider vanuit de onderwijsinstelling en het bedrijf. De begeleiders vanuit 
de onderwijsinstellingen ondersteunen de student bij de methodiek van het onderzoek 
en beoordelen de eindpresentatie/het eindproduct van de student. De begeleider van het 
bedrijf mag hierbij aanwezig zijn en zijn/haar bevindingen over het onderzoek en de student 
geven.

Eisen vanuit onderwijsinstellingen aan een bedrijfsbegeleider zijn bijvoorbeeld dat de be-
geleider over een hbo-denkniveau beschikt, minimaal 1 uur per week de student begeleidt, 
regelmatig de voortgang bespreekt en natuurlijk ook aanwezig is bij de eindpresentatie. 
Daarnaast wordt verwacht dat de opdracht van het bedrijf niet alleen gericht is op onder-
zoek, maar ook strategische en/of tactische componenten bevat. Het komt soms voor dat 
een onderwijsinstelling speciale eisen heeft, bijvoorbeeld over de omvang van een bedrijf. 
Verder wordt verwacht dat de student een werkplek toegewezen krijgt en toegang krijgt 
tot (voor het onderzoek) relevante bedrijfssystemen en –informatie.
Een tip is om er voor te zorgen dat de verwachtingen voor alle partijen (student/bedrijf 
en hogeschool) duidelijk en uitgesproken zijn. Regelmatig overleg tussen deze 3 partijen 
voorkomt misverstanden in verwachtingen. Andere tips zijn om een contract op te stellen 
waarin alle rechten, plichten en voorwaarden van de student en het bedrijf zijn beschreven 
en een geheimhoudingsverklaring op te stellen, indien dit gewenst. Beide formulieren zijn 
beschikbaar bij de onderwijsinstellingen, mocht het bedrijf hier zelf niet over beschikken. 
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Vervolgstappen

Zoals aangegeven zijn er nu vijf regio’s die een Wegwijzer hebben, zodat bedrijven binnen 
deze regio’s weten welke onderwijsinstellingen studenten aanbieden en wat erbij verwacht 
wordt. De Wegwijzer van iedere regio is gepubliceerd op de KennisDC Logistiek-website: 
www.kennisdclogistiek.nl/publicaties?tag=wegwijzer. Daarnaast worden de Wegwijzers 
tijdens evenementen en bijeenkomsten (zoals de Pareltjesdag en de Logistieke Dag 
Limburg) hardcopy beschikbaar gesteld. 

In 2019 wordt de Wegwijzer doorontwikkeld. Onze intentie is om een beschrijving te 
geven van wat een mbo-er in zijn stage of afstudeertraject voor een bedrijf kan betekenen, 
10-wekenprojecten en minoren van onderwijsinstellingen toe te voegen en er zullen nieuwe 
regio-Wegwijzers bijkomen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten wat de mogelijkheden van de Wegwijzer 
zijn voor uw organisatie? Bezoek dan de website of stuur een mail naar Michiel Kuijer,  
m.kuijer@kennisdclogistiek.nl.
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