
CHECKLIST

Werving stagiairs

Kan een strategie zijn,  
maar is niet wenselijk.  

Je wil bijvoorbeeld laten zien 
wat je concreet te bieden hebt.

We hebben geen opdracht 
liggen. Laat de student 

maar  komen, dan creeren 
we wel iets. We hebben een 

 concrete opdracht, 
we weten alleen 
niet zo goed welk 

opleidings niveau hier 
het beste op aansluit.

We hebben wel een 
idee, maar we weten 

niet hoe we dit moeten 
formuleren zodat 
we de studenten 

enthousiasmeren.

We hebben een 
 concrete opdracht 
geformuleerd en 
verwerkt in een 

 vacature.

De buren doen  
het ook?

Handig voor wat  
extra handjes in een 

drukke periode!

Steentje bijdragen  
aan ontwikkeling  
van de student

Brengt nieuw ellan  
in het bedrijf
(frisse wind)

Potentiele  
medewerker  

voor de toekomst

NIET DOEN! DOEN!

Is er voldoende draagvlak binnen de organisatie en de direct betrokkenen op de werkvloer?

GEEN DRAAGVLAK? NIET DOEN! IS ER DRAAGVLAK? DOEN!

MOTIVATIE

DRAAGVLAK

STAGEOPDRACHT



Het is belangrijk dat je jezelf onderscheidt.  
Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan:

Succesfactoren: 
 Stel de stagiair centraal, niet het bedrijf; 
 Maak een heldere titel; 
 Wees concreet, niet te uitgebreid; 
  Wees transparant: vertel iets over het bedrijf, 

wat je vraagt / wat de student komt doen en 
wat je te bieden hebt.

De adviseurs van Kasgoeit kunnen je hier bij helpen 
en samen de juiste stageopdracht formuleren. 

Neem  contact op via 088 329 2070 of info@kasgroeit.nl. 
Of raadpleeg het stagehandboek 

[www.kasgroeit.nl/handboek-stageopdrachten.pdf].
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FORMULEREN VAN DE OPDRACHT

Wordt er zelfstandigheid gevraagd, 
zit er meer afwisseling in en wordt 
er meer eigen initiatief gevraagd?

mbo 3/4 (Let op]

Zit er in de opdracht een 
 uitvoerend karakter, waar 

 minder creativiteit en 
 initiatief voor nodig is?

mbo 1/2 (Let op]

LET OP: Voor mbo stages dien je erkend leerbedrijf te zijn voor 
de  betreffende opleidingsriching. Laat je daarvoor goed informeren 

door het SBB (https://www.s-bb.nl/).

Zit er veel afwisseling in de taak, 
wordt er veel zelfstandigheid 
gevraagd, dan wel overzicht, 

zelfredzaamheid, planning en zit er 
een onderzoekend karakter aan?

hbo
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OPLEIDINGSNIVEAU
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Zet de stageopdracht 
op je eigen website

Maak gebruik van 
je eigen social 
 media kanalen

Betrek je eigen 
 medewerkers/ 
collega’s/ scholieren 
in de werving

Haal contacten 
aan met het 
regulier onderwijs

Zet de opdracht uit bij Kasgroeit en 
wij helpen je bij de werving en het 
breed uitzetten van de opdracht 
(Social media, Indeed, Werkzoeken.nl 
en het onderwijs)

UITZETTEN VAN DE STAGEOPDRACHT

START VAN DE WERVING!Succes!!!
www.kasgroeit.nl
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