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Voorwaarden stage en/of afstuderen  
 
U heeft plek voor een stagiair of een afstudeeronderzoek, maar vraagt zich af aan welke 
eisen de opdracht moet voldoen. Opdrachten kunnen zowel door een stagiair of een 
afstudeerder worden uitgevoerd. 
 
De opleiding Mobiliteit streeft ernaar dat studenten op eigen initiatief een stage- of 
afstudeerplek vinden. Hierdoor is het niet  mogelijk om voor deze opleiding een vacature te 
plaatsen voor een stage of afstudeeropdracht. Wel  is het mogelijk om uw bedrijf of 
organisatie aan te melden voor een project of onderzoek, dus kortlopende opdrachten. Voor 
vragen over stage en afstuderen voor Mobiliteit kunt u contact opnemen met Janet van der 
Hoeven (J.vander.Hoeven@windesheim.nl).  
 
Algemene criteria voor stage- en afstudeerbedrijven 

• Begeleiding: de bedrijfsbegeleider heeft minimaal hbo denk- en werkniveau en 
relevante vakinhoudelijke kennis. Hij geeft feedback op het product, de werkwijze en 
het functioneren van de student en heeft een reëel beeld van wat hij van een hbo-er 
mag verwachten; 

• De bedrijfsbegeleider is wekelijks beschikbaar voor begeleiding van de student; 
• Werkplek: de student moet ervaring opdoen in het werkveld. Om dit te realiseren 

beschikt de student over een volwaardig werkplek op locatie; 
• Omvang bedrijf: er werken in het bedrijf minimaal vijf vaste fulltime werknemer of na 

overleg met de stagecoördinator te beslissen;  
• De duur van de stage bedraagt 800 uur (Bouwkunde semester 1: 760 uur). Dit is 

inclusief tijd die nodig is voor studie gerelateerde zaken en activiteiten. Hierbij kan 
gedacht worden aan het opstellen van het stageportfolio maar ook  
stageterugkomdagen, stagebezoeken, ect.; 

• Er moet aan de voorgeschreven hbo-competenties gewerkt kunnen worden; 
 
Het is aan de student te reageren op de stage- en afstudeervacatures die worden 
aangeboden. Wij doen de matching student-bedrijf niet, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de 
student het best gemotiveerd is wanneer hij/zij zelf een stage- of afstudeerbedrijf uitzoekt. 
Het kan daarom voorkomen dat aangeboden stage- of afstudeeronderzoeken niet worden 
ingevuld. 
 
Het doel van stage lopen en afstuderen is onder andere leren in de praktijk en kunnen 
hierdoor niet ingezet worden al extra medewerkers.  
 
Vacatures, traineeships, opdrachten voor vakantiewerk en bijbanen worden niet in 
behandeling genomen. 
 
Startmomenten 
Stage  Semester 1 = September*  Semester 2 = Februari* 
Afstuderen Semester 1 = September Semester 2 = Februari 
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*De studenten kunnen in overleg met het bedrijf eerder beginnen, zodat de studenten beter 
uitkomen met hun uren. Het tweede semester bevat veel feestdagen waardoor speling in de 
tijd, een uitkomst kan zijn.  
 
Vragen? 
Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen via de onderstaande mailadressen: 
BIStage@windesheim.nl 
BIAfstuderen@windesheim.nl  
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