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Inleiding 
 
Algemeen 
Binnen de bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) is het mogelijk 
stage te lopen. Een stage geeft de student de mogelijkheid werkervaring op te doen op het niveau 
waarvoor hij of zij is opgeleid. De student kan zo de opgedane kennis in de praktijk toepassen en 
de opgedane ervaring meenemen bij het afronden en verder vormgeven van de studie. Het lopen 
van een stage vergroot het kritisch inzicht en de analytische vaardigheden, en leert de student 
creatief en innovatief met wetenschappelijke kennis om te gaan. Daarnaast kan de student zich 
met de stage oriënteren op de arbeidsmarkt. 
 

Verantwoordelijkheid en taakverdeling 
De verantwoordelijkheid voor de stages is als volgt: 

• De Raad van het College of Humanities ontwikkelt het stagebeleid voor de 
bacheloropleidingen. Het Dagelijks Bestuur van de FGw is eindverantwoordelijk.  

• De opleidingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het facultaire stagebeleid. 
De opleiding begeleidt studenten bij het stagelopen, en is verantwoordelijk voor de 
uiteindelijke beoordeling van de stage en de toekenning van studiepunten. Iedere 
opleiding beschikt over een stagecontactpersoon. Deze is het aanspreekpunt voor stages 
binnen de opleiding voor zowel studenten als docenten. De opleidingen kunnen het beleid 
verder vormgeven en aanscherpen binnen de richtlijnen van de faculteit. 

• Na goedkeuring door de stagecontactpersoon/docentbegeleider, beoordeelt de 
examencommissie de stageaanvraag en keurt deze formeel goed voordat de student aan de 
stage kan beginnen. 

• De sectie Onderwijsbeleid van de FGw is verantwoordelijk voor de inhoud van de 
facultaire stagewebsite. 

• Het UvA Student Careers Centre is verantwoordelijk voor UvA Job board, waarop 
stageplaatsen worden aangeboden. Opleidingen kunnen daarnaast zelf stageplaatsen 
publiceren, bijvoorbeeld op Facebook.  

 
Stage lopen in de bachelor 
 
Aantal studiepunten 
Een stage kan een omvang hebben van 6 of 12 EC. Een stage van 6 EC duurt 168 uur; een stage 
van 12 EC duurt 336 uur.   
 

Plaats in de opleiding 
De student kan stage lopen in een gevorderd stadium van de bachelorstudie: de student heeft 
minimaal 90 EC behaald op het moment dat de stage begint. Dit houdt in: de propedeuse (60 EC) 
van de eigen opleiding en ten minste 30 EC bij de eigen of een andere voor de stage relevante 
opleiding.  
 
De stage wordt in principe ondergebracht in de keuzeruimte van de bachelor. Zie ook de 
studiegids en/of het opleidingspecifieke deel B van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 
 

Leerdoelen 
Het leerdoel van de bachelorstage is om kennis te maken met de arbeidsmarkt en het opdoen van 
werkervaring binnen het domein en op het niveau van de studie. Hiertoe worden de volgende 
subdoelen geformuleerd. De student: 

• is in staat het inzicht en de vaardigheden die zijn verkregen in de opleiding toe te passen 
en uit te breiden; 



3 
 

• reflecteert over (het vervolg van) de studie; 
• reflecteert over eigen kennis, vaardigheden en competenties met betrekking tot de 

arbeidsmarkt.  
Om deze doelen te bereiken behoort de student adequate en professionele begeleiding te krijgen, 
zowel op de stageplek als vanuit de opleiding. Het staat opleidingen vrij deze leerdoelen verder 
uit te werken en te specificeren, zolang deze uitbreidingen niet in strijd zijn met de hier 
geformuleerde eindtermen en leerdoelen. 
  

Stageprocedure 
 
Goedkeuring en erkenning 
De student zoekt zelf een stage. Wanneer de student een stageplek heeft gevonden, neemt hij of 
zij contact op met de stagecontactpersoon van de opleiding. De stagecontactpersoon kan zelf 
fungeren als begeleider of kan helpen een andere docentbegeleider binnen de opleiding te vinden. 
In overleg met de docentbegeleider en de stageverlener stelt de student vervolgens een stageplan 
op. De docentbegeleider beoordeelt het opgestelde stageplan aan de hand van de facultaire 
geformuleerde richtlijnen (zie hieronder). De student dient het stageplan in bij de 
examencommissie ter goedkeuring1. De stage vangt aan nadat officiële toestemming is verleend.  
 

Stageplan 
Het stageplan geeft een korte beschrijving van de aard en het doel van de stage en vormt de basis 
voor de goedkeuring van de stage. De volgende onderwerpen worden hierin beschreven: 

• Een korte beschrijving van de organisatie en de branche waar de stage plaatsvindt; 
• doel van de stage. De student definieert de leerdoelen (te verwerven kennis) en praktische 

doelen (te verwerven vaardigheden); 
• de opzet van de stage en de te verrichten werkzaamheden; 
• afspraken over de wijze en frequentie van begeleiding, zowel met de begeleider op de 

werkplek als met de docentbegeleider; 
• de stageperiode; 
• werktijden en aantal uren per week; 
• specifieke afspraken; 
• aantal studiepunten; 
• als bijlagen bij het stageplan voor de bachelor voegt de student een overzicht toe van 

voltooide studieonderdelen en van de onderdelen die nog moeten worden afgerond, 
alsook de stageovereenkomst. 

 
Stageovereenkomst 
Het is verplicht een stageovereenkomst op te stellen tussen de student, de stageverlener en de 
opleiding. Hierin worden alle zakelijke afspraken vastgelegd, zoals werktijden, verzekeringen, 
vergoeding, afspraken bij ziekte, e.d. Een model stageovereenkomst is te vinden via 
student.uva.nl > [opleiding] > A-Z > Stage. 
 

Begeleiding 
Begeleiding gebeurt op de werkplek en vanuit de opleiding door de docentbegeleider. De 
docentbegeleider, de student en de stageverlener maken samen afspraken over de begeleiding en 
de contactmomenten. De docentbegeleider houdt het verloop van de stage in het oog en is degene 
die de stage uiteindelijk beoordeelt. Indien er geen docentbegeleider beschikbaar is, is de 
stagecontactpersoon van de opleiding de aangewezen persoon om deze taken over te nemen. De 

                                                 
1 Bij de opleidingen Media en cultuur en Kunstgeschiedenis is geen goedkeuring vooraf van de 
examencommissie vereist, omdat hier andere afspraken gelden. 
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opleiding zorgt ervoor dat de docentbegeleiders voldoende uren krijgen om de stagebegeleiding 
naar behoren uit te voeren. 

 
Stageverslag 
Aan het einde van de stage schrijft de student een stageverslag. Het stageverslag is een weergave 
van de werkzaamheden die de student heeft uitgevoerd en van de ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens de stage. Het verslag is tevens bedoeld als moment van reflectie op het eigen functioneren 
in een praktijksituatie. Het schrijven van het stageverslag is onderdeel van de stage en valt binnen 
de stageduur van 168/336 uur. 
 
Het stageverslag dient de volgende onderwerpen te bevatten: 
 
1. Inleiding: de keuze voor de betreffende organisatie, leerdoel(en), aard van de 

werkzaamheden, wijze van begeleiding, zakelijke afspraken; 
2. beschrijving van de organisatie en de branche; 
3. beschrijving van werkzaamheden/onderzoek/rol van stagiair; 
4. reflectie; 
5. conclusie. 
 
Voor het stageverslag geldt een minimum van 4500 woorden (exclusief bijlagen). 
 

Beoordeling en evaluatie 
Naar aanleiding van het stageverslag vult de stageverlener een evaluatieformulier in. Dit 
formulier is te vinden via student.uva.nl > [opleiding] > A-Z > Stage. Het stageverslag en het 
evaluatieformulier vormen de basis voor het eindgesprek tussen de student, de stageverlener en 
de docentbegeleider. De docentbegeleider beoordeelt vervolgens de stage. 
 
Vervolgens voert de docentbegeleider het resultaat in Pontifex in (via ‘Invoeren individueel 
resultaat’). Afhankelijk van de opleiding wordt een AVV of een cijfer geregistreerd. In het 
opleidingspecifieke deel B van de OER is aangegeven welke van toepassing is. In Pontifex 
worden naast naam student, naam docentbegeleider, studielast en vakcode de volgende gegevens 
(in het Engels) vermeld: aard/omschrijving van de stage, naam stageverlener. De stage wordt 
vermeld op het diplomasupplement. 
 

Stageverlenende organisatie 
 
De stageverlenende organisatie2: 

• biedt de student de mogelijkheid de inzichten en vaardigheden die in de opleiding zijn 
verkregen, onder professionele begeleiding toe te passen en uit te breiden; 

• stelt de student in de gelegenheid werk te doen dat aansluit op het niveau van de 
opleiding; 

• zorgt ervoor dat de student volwaardig kan meedraaien in de organisatie; 
• sluit een stageovereenkomst met de student en de opleiding, waarin de zakelijke afspraken 

worden vastgelegd, en 
• streeft ernaar de student een passende stagevergoeding te bieden. 

 
 
 

                                                 
2 De UvA kan ook optreden als stageverlener. 
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