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Waarom deze informatie-reader? 
 
Deze informatie-reader is bedoeld om de stagebegeleider duidelijkheid te geven 
over wat er verwacht wordt van de stage en wijze van begeleiding, inclusief 
beoordelingsmomenten en tijdpad in schemavorm.  
De stagiair is in het bezit van onlangs behaalde VCA-VOL veiligheidscertificaat! 
 
Daarnaast bevat deze info de sjablonen die gebruikt worden als format voor het verslag, 
logboek en beoordeling competenties. 
 
In artikel 1 van de bijlage van het stagecontract wordt beknopt weergegeven wat er 
verwacht wordt van de begeleiding en inhoud stage. Het eerste deel hiervan wordt hier 
gemakshalve nogmaals weergegeven: 
 
 

 
 
Artikel 1: Begeleiding tijdens de stageperiode 
De praktijkbiedende organisatie stelt een stagebegeleider aan, die belast is met het begeleiden 
van de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming. Er wordt een stagemogelijkheid en 
-begeleiding geboden, die gericht is op oriëntatie op de beroepsuitoefening, de beroepshouding en 
de cultuur in het bedrijf of instelling. De focus ligt tijdens de eerste blokken vooral op het opdoen 
van zoveel mogelijk variatie in ervaring cq. kennis en veel minder op het aanleren van routine en 
specialisatie. 
Aan de stage in het 5e leerjaar vakhavo wordt toegevoegd dat de leerling ervaring opdoet met 
beroepsgerichte vaardigheden als voorbereiding op het HBO en een profielwerkstuk (PWS) c.q. 
eindopdracht maakt. De praktijkbiedende organisatie formuleert een opdracht in overleg met 
stagiair en schoolbegeleider waarbij de stagiair kan aantonen dat hij/zij: 

· eerder geleerde vakvaardigheden kan inzetten of nieuwe vakvaardigheden bijleert; 
· aangeleerde beroepscompetenties in praktijk kan brengen en verder kan verbeteren; 
· in staat is om praktijk te koppelen aan theorie; 

Het is wenselijk dat het tevens om een relevante en geschikte opdracht gaat voor de 
praktijkbiedende organisatie. 
 

 

 
Tijdsduur stage en begeleiding eind januari t/m december 
2002 een dag/week, uitgezonderd vakanties en toetsweken, 
zie werkschema bijlage 1 
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Inhoud en opbouw stage 
● De eerste 2 blokken stage in havo 4 zijn bedoeld om het bedrijf te leren kennen en 

vooral op de werkvloer mee te werken en waar mogelijk, een flinke dosis variatie 
aan werkzaamheden/ervaringen op te doen. Variatie en veel minder de focus 
specialisatie of aanleren routine.  Belangrijk is daarbij ook het proeven van de 
sfeer en de cultuur binnen het bedrijf. Deze indrukken blijven hangen en zijn erg 
waardevol voor het goed kunnen functioneren in een toekomstige HBO-baan 

● Eind mei weet het bedrijf zo ongeveer wel welke capaciteiten de stagiair heeft en 
is het de bedoeling om een eindopdracht (80 klokuur) geformuleerd te hebben die 
uitgevoerd wordt in blok 3 en 4 van de stage in havo 5 na de zomervakantie. Zie 
instructie en eindopdracht die de leerlingen krijgen in bijlage 3 

● DV 11 juni 15.00-17.00 uur zal er een bedrijvenmiddag gehouden worden op 
locatie Krabbendijke Kerkpolder van het Calvijn College. De stagiair van vakhavo 4 
zal dan in een korte presentatie de werkzaamheden tot nu toe incl. concept 
eindopdracht toelichten.  
De begeleiders worden van harte uitgenodigd worden om aanwezig te zijn en van 
de mogelijkheid gebruik te maken ervaringen uit te wisselen. Graag deze middag 
reserveren en vastzetten in uw agenda! 

Wat wordt er van u als begeleider verwacht? 
1. Begeleiding waar mogelijk ook vragenderwijs om zo de stagiair na te laten 

denken over de te verrichten handelingen. Dus naast het hoe, ook het waarom. 
2. De stagiair wordt geacht elke week zijn dagjournaal (max. 1 A4 zonder 

afbeeldingen)  naar u als begeleider te mailen als bijlage uiterlijk dinsdag na de 
stagedag. Aan u het verzoek om concrete feedback te geven om de inhoud 
van het dagjournaal waarbij de kwaliteit en volledigheid van de uitgewerkte 
onderzoeksvraag zeker van belang is.  

3. Stimuleren theoretische verdieping. Stimuleer de stagiair om vooraf of achteraf 
(thuis) theorie te bestuderen door elke stagedag 1 passende vraag/opdracht 
mee te geven vanuit de (te) verrichte werkzaamheden waardoor er actief een 
verbinding ontstaat tussen theorie en praktijk. De stagiair noteert deze vraag in het 
dagjournaal en werkt deze daarin ook uit, verplicht voorzien van 
(internet)bronvermeldingen ter onderbouwing. 

4. Beoordelen en ondertekenen status beheersing competenties.  Zie bijlage 2. 
Na elk stageblok worden de competenties beoordeeld en ondertekend 
meegegeven aan de stagiair. 

5. Elk stageblok zal er minimaal een telefonisch voortgangsgesprek zijn en een 
stagebezoek door de stagecoördinator. Bij vragen of onduidelijkheden, graag 
telefonisch contact opnemen met A.C. Witte 0643014258 of per mail 
wtt@calvijncollege.nl 
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Voorkennis en ervaring van stagiaire 
Gedurende de 2 jaar dat de vakhavist 1dag/week praktijkles heeft gehad, heeft deze een 
beperkt programma doorlopen van vmbo (PIE/BWI) niveau 4 en zijn er enkele 
mbo-opdrachten verrijkt met meer theoretische verdieping.  

● PIE 
○ CAD-tekenen met de 

basisvaardigheden om in 
Solid Works en Archicad te 
werken door  

■ afzonderlijke 
onderdelen van een 
walsje te tekenen 

■ assembleren van de 
onderdelen 

■ van een 3D-tekening 
een 2-tekening 
gemaakt 

○ Verspanen van enkele 
werkstukjes op de 
draaibank en kennismaken 
met een freesbank 

○ Basisvaardigheden lassen met MIG/MAG 
○ Aanleggen van huisinstallaties 

 
● BWI 

○ Machinale houtbewerking 
○ Meubelmaken en banktimmeren 
○ Bouwen van een fundering 
○ Bouwproces en -voorbereiding 
○ Design en decoratie 
○ Tekeninglezen 
○ Voor- en nacalculatie 
○ Uitzetten van een woning 
○ Basisvaardigheden maken diverse houtverbindingen 

In klas 4 hebben ze bij PIE een eigen groepsproject gekozen en bij BWI een gedeeltelijk 

ontwerp van een BING-woning.  
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Bijlage 1 Werkschema 
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Bijlage 2 Format stageverslag en competenties 
 

Dagjournalen vakhavostage Naam + 
Achternaam + Bedrijfsnaam 
 
Dit verslag (vereiste tijdsinvestering ½ -1 uur per week) bevat de dagjournalen van elke stagedag. 
Het omvat een uiteenzetting van wat er in het logboek beknopt beschreven staat. Ondersteun de 
uiteenzetting met een of meerdere foto’s en/of afbeeldingen/screenshots van digitale producten 
zoals bijv. 3D-tekeningen of berekeningen die je in ms Excel hebt moeten doen of op papier 
(waarvan je een foto hebt genomen). 
Zorg voor een duidelijke kop en een staart in het verslag met de volgende onderdelen als alinea’s: 

1. Wat kreeg je als terugkoppeling mee van je begeleider op het verslag? 
2. Wat heb je voor werkzaamheden gedaan  

a. tijdens de ochtend 
b. tijdens de middag 

3. Heb je bijvoorbeeld werkzaamheden moeten verrichten wat een bepaalde vaste 
werkvolgorde vereist en zo ja, beschrijf deze dan via een genummerde lijst zoals nu ook de 
onderdelen genoemd staan. 

4. Waar heb je die dag uitleg over gekregen en welke vragen heb jij gesteld aan de 
begeleider over wat je moest doen? 

5. Welke (theoretische) onderzoeksvraag heb je deze dag van je begeleider meegekregen 
om thuis via internet op te zoeken? (deze hoort je begeleider op het logboek te schrijven). 
Het kan bijvoorbeeld gaan om opzoeken van eigenschappen materialen, bepaalde 
constructies, bekijken van uitlegfilmpjes over bepaalde vaardigheden etc. De resultaten 
van de uitwerking van de onderzoeksvraag werk je direct bij dit gedeelte van je verslag uit.  

 
Het is de bedoeling dat je wekelijks je verslag als bijlage mailt naar je vaste stagebegeleider 
met CC naar wtt@calvijncollege.com als bewijs dat je dit gedaan hebt. Elke week wordt het 
beoordeeld met een 4, 5 of een 8.  
Het niet mailen van het verslag als bijlage naar stagebegeleider en verwerken 
daadwerkelijke feedback, levert vermindering van 2 cijferpunten op van het gemiddelde. 
 
De recentste stagedag moet telkens in het begin van dit document na de inhoudsopgave geplaatst 
worden. 
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Competentiebeheersing 
 

 

9 



 

 
 
 
 

10 



Bijlage 3 Eindopdracht ofwel ProfielWerkStuk (PWS) 
Begin  juni is het de bedoeling om een concept-eindopdracht geformuleerd te hebben 
om uit te voeren in blok 3 en 4 van de stage, gedurende de eerste helft van havo 5.  
Het accent tijdens blok 1 en 2 ligt vooral op ervaringen opdoen op de werkplaats en 
bij de eindopdracht is het bedoeling om meerdere aspecten mee te nemen die zowel 
theoretisch als praktisch de brug slaan naar het toekomstige HBO. Vandaar dat we 
ook als eis aan een stageplaats gesteld hebben om minimaal een persoon werkzaam te 
hebben die op HBO-werk en denkniveau zijn functie uitoefent. 
 
Allereerst volgt een opsomming van verschillende eindopdrachten die tot nu toe zijn 
gedaan en overeenkomen met onze doelstellingen die we voor ogen hadden. Daarna 
volgt de instructie zoals de leerlingen deze zullen krijgen aan het begin van blok 2. 

Vanuit bedrijven die vooral PIE-gericht zijn: 
 

● Tasterwisselaar en ruwheidsmeter 
 
 

 
●  
●  
●  
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● Ontwerpen en produceren prototype veiligheidsklep oven 
 

 

 
 

● Lasersnijtafel/adapter ontwerpen en maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Varkensspit BBQ-grill 
ontwerpen en produceren 
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● Storingsanalyse UKO-montagemachine uitvoeren en documenteren 
oplossings- actiemogelijkheden  

● Adviesrapport opstellen t.b.v. verduurzamen van het bedrijfsgebouw 
● Oplossing conservering van een hydrauliektank; De tank moet in een keer 

afgelast en gespoten kunnen worden en daarna 
geconserveerd aan de binnenkant. 

● Ontwerp prototype ergonomische Swift-lift ofwel 
gasflessen-wisselaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Vacuüminstallatie maken voor hergebruik koelolie bij gebruik opspannen 
werkstuk via vacuumplaat. 
 
 

● Steunpoot voor lasmanipulator 
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● Ontwerp trap met middenboom 
 

 

 

 

 

● Ontwerp en realisatie verstelbare transportkar voor metaalplaten 

 
● Ontwerp en realisatie gereedschapswagen 
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Vanuit bedrijven die vooral BWI-gericht zijn: 
● Efficiënte indeling parkeerplaats en fietsenstalling ontwerpen icm ontwerp 

plan van aanpak voor juiste verkeersveiligheidsplan en hijsplan tbv plaatsing 
vloerdelen en balkons. 

● Meehelpen met de voorbereidingen bouw waterzuiveringsinstallatie en 
testen/evalueren nieuwe methodiek plaatsen funderingspalen. 

● Onderzoek van verschillende bouwconstructies fundering, vloer, methode en 
isolatie. 

● Ontwerpen en maken van werktafels bouwwerkplaats meubel/interieurbouw 
(scan QR-code om filmpje te zien van deze eindopdracht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Onderzoek naar de meest geschikte steenstrips voor 
prefab toepassing 

● Rekenwerk bijzondere woning 
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● Ontwerp en realisatie kastenwand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Voorbereidende werkzaamheden om busbetimmeringen in productie te 
nemen met een CNC-freesmachine. 

 

● Ontwerp en realisatie gereedschapskast 
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Instructie leerlingen PWS-opdracht 

Eindopdracht Vakhavo 
  

Profielwerkstuk 
  

Calvijn College 
  

2020 
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1. Achtergrond 
 
Gedurende het tweede halfjaar in havo 4 heb je stagegelopen in een bedrijf en daardoor 
kennisgemaakt met een scala aan werkzaamheden. Je hebt het bedrijf leren kennen en hebt je 
beroepsvaardigheden en praktische kennis verder uitgebreid. 
Na de zomervakantie in het eerste half jaar van havo 5 wordt de stage voortgezet. Het karakter 
van de stage verandert dan van kennismaken en leren naar het uitvoeren van een 
stage-eindopdracht. Deze eindopdracht noemen we het profielwerkstuk omdat dit een voor havo 
verplicht werkstuk is voor een eindexamencijfer. 
Nog voor de zomervakantie willen we een uitgewerkt idee voor die eindopdracht hebben, zodat je 
er na de zomervakantie direct mee aan de slag kunt. 
  
2. Opdrachtomschrijving 
 
Het bedrijf formuleert een opdracht voor jou waarbij jij toont dat je: 
a. eerder geleerde vakvaardigheden kunt inzetten of nieuwe vakvaardigheden bijleert; 
b. aangeleerde beroepscompetenties in praktijk kunt brengen en verder kunt verbeteren; 
c. in staat bent om praktijk te koppelen aan theorie; 
Het zou daarbij bijzonder fraai zijn wanneer je een voor het bedrijf relevante opdracht had. 
Daarover moet je zelf met de begeleider uit het bedrijf gaan praten. Het bedrijf heeft ook de 
informatie ontvangen en weet dat jij het zelf ter sprake gaat brengen. Zij gaan met jou meedenken 
over een geschikte opdracht. Natuurlijk is het niet verboden dat je zelf met ideeën komt, maar 
luister ook goed naar wat het bedrijf graag wil. 
  
3.    Beoordelingsmomenten 
 
Bij het profielwerkstukken werken we met beoordelingsmomenten. We hanteren voor het 
profielwerkstuk van de vakhavo dezelfde momenten als voor de gewone havo-leerlingen. 
Hieronder volgt wat we per beoordelingsmoment verwachten. 
  
3.1 Beoordelingsmoment 1 – Uitgewerkt idee – Juni 2020 
Zodra jij een opdracht denk te hebben en je hebt een plan van aanpak uitgewerkt op papier, dan 
stuur je dat toe aan je profielwerkstukbegeleider. Voor het formuleren van een aanpak kun je uit 
veel verschillende technieken kiezen. Hieronder geven we er een aantal: 
·       een theoretisch onderzoek 
·       een interview met een deskundige 
·       waarnemingen / metingen aan een product of proces 
·       een experiment aan een model- of meetopstelling 
·       een rekenkundig model of computersimulatie 
·       het bouwen van een prototype 
·       een brainstormsessie (met anderen) 
·       het maken van een (technische) tekening 
·       het uitvoeren van een (controle) berekening 
·       een vragenlijst 
·       een statistische analyse 
Het is de bedoeling dat je in overleg met het bedrijf kiest wat voor jouw opdracht de beste 
technieken zijn om mee te werken. Wanneer je de opdrachtomschrijving en een plan van aanpak 
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hebt opgesteld, maak jij een afspraak voor je begeleider op het bedrijf voor een bezoek. In dat 
bezoek maakt de PWS-begeleider kennis met het bedrijf en beoordeelt hij samen met jou en je 
stagegeleider uit het bedrijf of jouw opdracht voldoet aan de gesteld eisen. 
Bij beoordelingsmomentmoment 1 beoordeelt de PWS-begeleider of jij: 
a. samen met het bedrijf een opdracht hebt kunnen formuleren die voldoet aan de gestelde 
eisen; 
b. een plan van aanpak kunt maken om aan de opdracht te voldoen. 
Product = Opdrachtomschrijving en Plan van Aanpak 
  
3.2 Beoordelingsmoment 2 – Tussenstand – Oktober 2020 
 
Tussen beoordelingsmoment 1 en 2 houd je naast je dagjournaal een portfolio bij van alles wat 
met je profielwerkstuk te maken heeft. Dat portfolio maak je ook in Google Classroom. Het 
portfolio is nog niet je verslag, maar vormt de documentatie die je later voor je verslag nodig hebt. 
Bij beoordelingsmoment 2 beoordeelt de PWS-begeleider of jij: 
a. uitvoering kunt geven aan het plan van aanpak en dat zo nodig bij kunt stellen; 
b. commentaar van begeleiders kunt verwerken in je handelen; 
c. schriftelijk correct en overzichtelijk kunt rapporteren over je vorderingen in een portfolio. 
Product = Logboek en Portfolio 
  
3.3a Beoordelingsmoment 3a – Conceptversie – Eind december 2020 
 
Vanaf ongeveer half november ga je op basis van je portfolio een eindverslag schrijven van je 
profielwerkstuk. Voor dat verslag kunnen een of meer vormen gekozen worden. Hieronder geven 
een aantal suggesties: 
·       een onderzoeksverslag 
·       een ontwerpverslag 
·       een artikel (voor vaktijdschrift of website) 
·       een folder 
·       een (script voor een) filmpje 
De vorm waarin je je verslag(en) maakt, kies je in overleg met de PWS-begeleider en de 
begeleider vanuit het bedrijf. 
Bij beoordelingsmoment 3a beoordeelt de PWS-begeleider of jij: 
a. een relevante verslagvorm kunt kiezen die past bij jouw opdracht; 
b. op basis van je portfolio een verslag kunt schrijven. 
Product = Schriftelijk verslag 
  
3.3b Beoordelingsmoment 3b – Definitieve versie – Uiterlijk half februari 2021 
 
Na beoordelingsmoment 3a krijg je van je PWS-begeleider commentaar op het inleverde werk. 
Dat commentaar moet je verwerken tot een definitief eindverslag. 
Je PWS-begeleider beoordeelt of jij het geleverde commentaar hebt verwerkt. 
Product = Schriftelijk verslag 
  
3.4 Beoordelingsmoment 4 – Presenstatie – Uiterlijk half februari 2021 
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Uiterlijk voor half februari presenteer je jouw werk aan het bedrijf indien mogelijk. Voor die 
presentatie maak je zelf een afspraak met de mensen binnen het bedrijf en met je 
PWS-begeleider. Is een presentatie op het bedrijf niet zinvol, dan wordt op school een 
gezamenlijke presentatiemoment georganiseerd voor de vakhavoklas 4 2020 die dan net op stage 
is. 
Bij beoordelingsmoment 4 beoordeelt de PWS-begeleider of jij mondeling kunt rapporteren over je 
werk. 
Product = Mondelinge presentatie aan het bedrijf en de begeleider 
  
4.    De begeleiding 
 
Rond je eindopdracht heb je te maken met verschillende personen die je begeleiden. 
 
4.1 De PWS-begeleider 
In de eerste plaats word je vanuit school begeleid door de PWS-begeleider. Dit is een docent die 
ervaring heeft met het begeleiden van profielwerkstukken. Deze docent begeleidt en beoordeelt: 
·       of de opdracht voldoet aan de gestelde eisen; 
·       of het plan van aanpak werkbaar is en of je volgens dat plan werkt; 
·       de rapportage over de activiteiten voldoende gedocumenteerd wordt en bruikbaar is voor het 
eindverslag; 
·       de totstandkoming en kwaliteit van het eindverslag; 
·       de presentatie aan het bedrijf. 
De PWS-begeleider bezoekt je op je stagebedrijf minimaal aan het begin van het PWS-traject en 
op het eind bij de presentatie. Tussentijdse bezoeken vinden alleen plaats wanneer daar 
noodzaak toe is. De communicatie tussen bedrijf en PWS-begeleider verloop gedurende het 
traject hoofdzakelijk via de digitale begeleidingsomgeving Google Classroom. 
 
4.2 De stagecoördinator 
Over jouw functioneren blijft de stagecoördinator de contactpersoon. Hiermee willen we ervoor 
zorgen dat er voor een bedrijf altijd één bekend aanspreekpunt is. De stagecoördinator begeleidt, 
en beoordeelt: 
·       het functioneren van de leerling; 
·       de beroepscompetenties van de leerling. 
Deze punten zijn geen onderdeel van het profielwerkstuk maar tellen mee bij het vak praktijk. 
 
4.3 De stagebegeleider in het bedrijf 
Deze zorgt ervoor dat jij geholpen wordt aan de juiste opdracht en dat je praktische steun krijgt bij 
de uitvoering ervan. De stagebegeleider is gedurende de PWS-traject: 
·       jouw aanspreekpunt voor vragen; 
·       degene die je doorverwijst naar andere personen binnen het bedrijf voor het geval je 
specifieke hulp nodig hebt; 
·       degene die jou mede stuurt op voldoende vakinhoudelijke diepgang; 
·       degene die jouw verslag meeleest op juistheid van de weergave en op de vaktechnische 
juistheid; 
Het oordeel van de stagebegeleider over het functioneren en het geleverde werk wordt door de 
PWS-begeleider en de stagecoördinator meegewogen in de beoordeling. 
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