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Inleiding
Bij een externe instantie kan een stageplek aangemaakt worden, zowel voor regulier stages als
voor maatschappelijke stages. Een stageplek is de afdeling van de stagegelegenheid die de
externe instantie biedt. (bv magazijn). Vervolgens kunnen leerlingen aan een stageplek
gekoppeld worden, dit is een individueel proces en kan alleen vanuit de leerling plaatsvinden. Dit
document gaat alleen over het koppelen/onderhouden van een stageplek aan leerlingen. Het
aanmaken/onderhouden van externe instantie en stageplekken staat beschreven in Externe
instantie en Stage Beheer.
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Koppelen leerling aan stageplek
Het koppelen van een leerling aan een stageplek is een individueel proces en kan daarom alleen
vanuit de leerling plaatsvinden.
Met de menukeuze Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> Stages wordt het overzicht scherm van de
gekoppelde stageplekken aan de leerling geopend.

Met de knop <Stage toevoegen> kan de nieuwe koppeling leerling-stageplek gemaakt worden.
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Verplichte velden in dit scherm zijn:
[Interne begeleider], [Begindatum], [(Beoogde) einddatum], [Instantie], [Afdeling] (van de
stageplek).
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In het autocompleteveld [interne begeleider] kan (een deel van) de
naam/personeelsnummer/afkorting worden getypt om de medewerker te selecteren die als
interne begeleider gekoppeld moet worden.
De [(Beoogde) einddatum] is de datum waarop de leerling de laatste dag op de stageplek
aanwezig is.
Bij het kiezen van de [Instantie] en de [Stageplek] worden alleen die stageplekken aangeboden
die aan de vestiging gekoppeld zijn en waarvan de begin- en einddatum niet in conflict zijn met
de in dit scherm ingevoerde data.
Bij het opslaan wordt er gecontroleerd of door deze leerling-stageplek koppeling het
maximumaantal beschikbare plaatsen niet overschreden wordt. Als dit wel het geval is wordt de
leerling-stageplek koppeling niet opgeslagen en komt bovenin een melding.
Overige velden:
Stagegegevens
[Afgerond op] is een datumprikker waarmee aangegeven kan worden wanneer de stage
ook administratief afgerond is; zijn alle verslagen ingeleverd e.d.
De [Eindbeoordeling] is een vrij tekst veld waarin aangegeven kan worden wat de
beoordeling van de stage is; Voldoende, V, 7….
Extra gegevens
In het vak [Extra gegevens] kan informatie geplaatst worden die betrekking heeft op deze
stageplek van de leerling.
Stageplek
Achter [Soort] komt Regulier of Maatschappelijk te staan, afhankelijk van de stageplek.
Bijlagen
Er kunnen bijlagen toegevoegd worden via knoppen onderin het scherm. Bij het aanmaken van
een toets kunnen bijlagen toegevoegd worden door na het invullen van de gegevens te kiezen
voor "Opslaan en bijlagen bewerken". Bij het opslaan van de bijlagen zijn er opties om wel of niet
berichten te sturen. Bij een bestaande beperking kan onderin beeld gekozen worden voor
"Bijlagen bewerken".

Bewerken koppeling leerling-stageplek
Met de menukeuze Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> Stages wordt het overzichtscherm van de
gekoppelde stageplekken aan de leerling geopend. Van de bovenste stageplek worden de
gegevens getoond. Door het selecteren van de leerling-stageplek koppeling die bewerkt moet
worden, worden de gegevens die bij deze selectie horen in het scherm getoond. Met de knop
<Wijzigen> kunnen de gegevens bewerkt worden.

Rapportage
In BusinessObjects zijn de volgende standaardrapporten beschikbaar.
•

Leerling_Stageovereenkomst
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•
•
•
•

Stamgroep_Stage deelname
Stamgroep_Stage eindoverzicht
Stamgroep_Stage overzicht per leerling
Stamgroep_Stageovereenkomst stamgroep

De objecten zijn te vinden in Leerling > Stage.
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