
Stagebureau  Communicatie met Studenten Communicatie met SLC 

September   

5 sept 2022: start stages N2/3/4 

• Afronding stageplaatsing N2/N3/N4  

• Inventariseren welke deeltijdstudenten 
N1 een stageplaats nodig hebben in 
OP2/OP3/OP4 

• Nog niet geplaatste studenten N2/N3/N4 
ontvangen bericht vanuit stagebureau (SLC in 
cc) 

• Mailing 'alle studenten met stage in beeld' uit 
naar studenten: vertragers, langstudeerders 
en DT met vraag hun stageplaats door te 
geven via forms. 

• Studenten N1 DT informeren over 
stageplaatsingprocedure 

• SLC's informeren stagebureau over 
stoppers, zittenblijvers en andere 
bijzonderheden 

• Startgesprekken met deeltijdstudenten 
N1 

 

Oktober 

• Studenten N1 VT worden verdeeld 
over Opleidingsscholen (OS) op 
postcode 

• Plaatsingslijsten DT N1 worden 
gedeeld met OS (10 okt) 

• Studenten N1 VT informeren over 
stageplaatsingsprocedure 

• Vervolg mailing 'alle studenten met stage in 
beeld' 
 

• SLC's  VT N1 ontvangen info over 
stageplaatsing, tijdpad en klassenlijst 
check. 

• SLC's VT N2, N3, N4 ontvangen 
klassenlijsten met stageplaats en IO van 
studenten ter controle 

November  

21 nov 2022 Studenten N1 DT start stage OP 2  

• Plaatsingslijsten VT N1 worden 
gedeeld met OS 

• Studenten DT N1 OP2 ontvangen bericht over 
stageplaats (11 nov) 

• Vervolg mailing 'alle studenten met stage in 
beeld' 

• SLC's DT N1 ontvangen studentlijsten 
met stageplaats OP2 en IO van 
studenten ter controle 

December 

• Stageplaatsing VT N1 en DT N1 OP3  

• Studenten VT N1 en DT N1 OP3 ontvangen 
bericht over stageplaats (vanaf 12 dec) 

• Vervolg mailing 'alle studenten met stage in 
beeld' 

• SLC's informeren stagebureau over 
stoppers, zittenblijvers en andere 
bijzonderheden 
 

Januari  

• Stageplaatsing VT N1 en DT N1 OP3 
afronden  

 

• Studenten VT N1 en DT N1 OP3 berichten 
over stageplaats (vervolg) 

• Vervolg mailing 'alle studenten met stage in 
beeld' 

• SLC's N1 worden geïnformeerd over 
stageplaatsing N1 d.m.v. klassenlijst 
met stageplaats en IO van studenten 

Februari  

6 feb 2023: Start stages VT N1 en DT N1 OP3 

 

• Vervolg mailing 'alle studenten met stage in 
beeld' 

• SLC's ontvangen informatie over 
stageplaatsing 23-24 

• SLC's  DT, vertragers en 
langstudeerders worden actief 



 betrokken bij actie; alle studenten met 
stage in beeld. 

Maart  

• Start voorbereidingen plaatsingsproces 
23-24 

• Start studenten die willen wisselen van 
OS in beeld (volgens procedure) 

• Informatie over stageplaatsing 23-24  
• Studenten vullen Forms in 
• Studenten mailen stagebureau bij 

toestemming om te wisselen van OS 
• Studenten DT N2,N3 hebben mogelijkheid tot 

indienen hulpvraag via forms 

• Informatie over stageplaatsing 23-24  
• SLC's informeren stagebureau over 

stoppers, zittenblijvers en andere 
bijzonderheden. 

• SLC's hebben toegang tot ingevulde 
forms voor actuele info student stage 
23-24 

April  

• Plaatsingslijsten 2023-2024 worden 
gedeeld met Opleidingsscholen 

 

• Studenten DT N1 OP4 ontvangen bericht over 
stageplaats (vanaf 10 april) 

 

Mei  

 8 mei 2023: Start stage DT N1 OP4 

• Plaatsing N2/N3/N4 

 

• Reminder informatie over stageplaatsing 

23-24 

• Studenten vullen Forms in 

• SLC's informeren stagebureau over 
stoppers, zittenblijvers en andere 
bijzonderheden  

• SLC's hebben toegang tot ingevulde 
forms voor actuele info student stage 
23-24 

Juni  

• Plaatsing N2/N3/N4 

 

• Studenten vullen Forms in 

• Studenten ontvangen bericht over stageplaats 
23-24 

• Niet geplaatste studenten ontvangen bericht 
(SLC's in cc) 

• SLC's informeren stagebureau over 
stoppers, zittenblijvers en andere 
bijzonderheden  

• SLC hebben toegang tot ingevulde 
forms voor actuele info student stage 
23-24 

Juli  

• Plaatsing N2/N3/N4 
 

• Vervolg studenten ontvangen bericht over 
stageplaats 23-24 

• Niet geplaatste studenten ontvangen bericht 
(SLC's in cc) 

• SLC's informeren stagebureau over 
stoppers, zittenblijvers en andere 
bijzonderheden 
 

Augustus  (zomervakantieperiode)   

Hele jaar door: SLC geeft altijd direct bijzonderheden van studenten door aan het stagebureau. Denk hierbij aan studenten die halverwege stoppen met 
stage, stoppen met studie etc.  Stagebureau registreert dit zo zorgvuldig mogelijk in Access en geeft het door aan opleidingsschool. 

 


