Ik zoek een stageplaats: praktische handleiding van de opleiding
Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs

TIP: als dit je eerste brief en
CV is voor een stageverlener,
laat deze dan eerst eens aan
een ander lezen voordat je
alles opstuurt!

TIP: Kijk o.a. op het stage
weblog voor vacatures

Benader een half jaar van te
voren stageorganisaties (maak
eerst een top-5 indien gewenst),
te beginnen met je eerste keus:
-

Telefonisch
Per email of brief
Stuur een CV en
motivatie mee

Uitgenodigd voor een
gesprek en/of na gesprek
een plek gekregen?
ja

TIP: als dit je eerste brief en
CV is voor een begeleider, laat
deze dan eerst eens aan een
ander lezen voordat je alles
opstuurt!

nee

Zorg, bijvoorbeeld door
nog eens te bellen, dat je
weet waarom het niet
gelukt is (dat kan van alles
zijn!) en probeer het
ergens anders. Laat je
brief en CV nog eens
controleren voor de
zekerheid.

Ik heb een stageplaats gevonden! Wat nu?
Zie volgende pagina!

Ik heb een stageplaats gevonden! Wat nu?
Uiterlijk 1 maand van te voren regelen:
1.Stagevoorstel

Stel in samenspraak met de praktijkbegeleider een concept stagevoorstel op
en mail dit naar de studieadviseur (bskstage@fgga.leidenuniv.nl). Vul hierbij
minimaal in: persoonlijke gegevens, werkzaamheden + periode

Je krijgt een lijst met beschikbare stagedocenten waaruit je kunt kiezen.
Zodra een docent toezegt, maak je zelf een afspraak en bespreek je met deze
het stagevoorstel. Indien nodig, moet je je voorstel aanpassen (ism je
stageorganisatie). De stagedocent keurt je uiteindelijke voorstel goed of af.

Ondertekening door stagedocent en praktijkbegeleider indien inhoudelijk
akkoord. Het ondertekende stagevoorstel stuur je naar de studieadviseur (per
post of e-mail).

Stagevoorstel goedgekeurd en getekend door alle
partijen?

2.Stage-overeenkomst

Vul de stage-overeenkomst van Bestuurskunde zoveel
mogelijk samen met de praktijkbegeleider in. Lever de
ondertekende overeenkomst in bij de studieadviseur
(per post of e-mail).

Stageovereenkomst goedgekeurd en getekend door alle
partijen?

De stage kan beginnen! Zie volgende pagina!

De stage is begonnen!

TIP: houd gedurende je stage een verslag of
logboek bij om later te gebruiken in tussen- en
eindverslag (een korte versie van het logboek
wordt gevraagd voor bij je verslagen).
Bij een stage van 30 EC: maak een onderzoeksopzet van
max 2 A4 en lever deze uiterlijk 3 weken na aanvang stage
in bij je stagedocent

Schrijf halverwege de stage een voortgangsverslag en
lever dit verslag in bij je stagedocent

nee

Goedgekeurd?
ja

Herschrijven en
overleggen met
stagedocent en
praktijkbegeleider

Lever aan het eind van je stage het stage eindverslag (incl
het onderzoeksverslag bij 30 EC stage) in bij stagedocent.
Beoordeling en becijfering volgen binnen 15 werkdagen.

ja

nee

Goedgekeurd?

Stage afsluiting:
Maak een PDF van het definitieve eindverslag (en
onderzoeksverslag) en voortgangsverslag (in 2 aparte
documenten) en mail deze naar de studieadviseur
(bskstage@fgga.leidenuniv.nl).

Herschrijven en
overleggen met
stagedocent en
praktijkbegeleider

