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Paperclip voor bedrijven 
Voor u ligt de paperclip voor bedrijven. De nieuwsbrief waarin we u vertellen over activitei-
ten die wij samen met het bedrijfsleven ondernemen. Corona gooit regelmatig roet in het 
eten, maar we blijven plannen maken voor betere tijden.  
Veel bedrijven hebben te maken met een dreigend personeelskort en hebben er belang bij 
om onze leerlingen te enthousiasmeren voor hun sector. Ervaringen opdoen in de praktijk is 
de beste manier hiervoor. We merken dat de bereidheid om leerlingen te plaatsen in stage, 
voorlichting te geven, excursies te organiseren groot is. Hebt u een goed idee, om samen te 
werken? Neem dan contact met ons op. Wilt u met meerdere scholen samenwerken, zoek 
dan het Ondernemerspunt op. In deze paperclip leest u hier alles over.  
Cristel van Doorn (stagebureau Stad & Esch) 
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Belangrijke data 
 
10 - 21 januari  

 
 
 
blokstage tl 3, aansluitend 6x op vrijdagmiddag  

12 januari - 16 februari 
12 januari - 5 juli 

vervolg lintstage op woensdag M&T vmbo 4 
lintstage praktijkonderwijs klas 4 en 5,  
iedere donderdag en vrijdag 



13 januari - 7 juli 
21 - 25 februari  

lintstage praktijkonderwijs klas 3, op woensdag 
voorjaarsvakantie 

21 - 25 maart oriënterende stage havo 4 
14 - 25 maart 
21 maart - 1 april  
9 - 25 mei  

keuzemoduul maritiem 
blokstage tl 3, aansluitend 6x op vrijdagmiddag 
beroepsgerichte stage vmbo 3 
 

 
Taart voor een stage 
In deze rubriek zetten we een stagebegeleider in het 
zonnetje die er uitspringt door zijn/haar begeleiding. 
Deze keer gaat het om de familie Bakker, voorgedragen 
door Elise Willems uit tl 3. 
 
Vrijdag 26 november heeft de familie Bakker de taart in 
ontvangst mogen nemen. Helaas was Elise toen niet in 
de gelegenheid om fysiek aanwezig te zijn, vandaar dat 
we haar online hebben uitgenodigd (zie foto).  
 
Elise is erg blij met haar stage, omdat ze behalve de 

werkzaamheden, waarvan zij geniet, ook persoonlijke aandacht krijgt als het gaat om onder-
steuning bij het zoeken naar vervolgmogelijkheden. Ze mocht zelfs aanwezig zijn bij een 
operatie van een koe. De hechtingen zouden er op een donderdag uitgehaald worden, maar 
dit heeft de familie Bakker een dag opgeschoven, zodat ze erbij kon zijn (vrijdag stagedag). 
Ze zorgen er tevens voor dat ze allerlei verschillende werkzaamheden te doen krijgt, waarbij 
zelf ontdekken centraal staat.  
 

‘Ze laten me eerst sukkelen en daarna geven ze advies.’ 
 
De sfeer is goed. Elise wordt in het dagelijkse leven opgenomen, ze eet zelfs mee, zodat ze 
nog mee kan melken. Ze wil iedereen die interesse en motivatie heeft voor een veehouderij 
aanraden om bij de familie Bakker stage te gaan lopen. Wel is volgens haar van belang dat 
leerlingen moeten kunnen doorzetten, hard werken en lef hebben om tussen de koeien te lo-
pen. 
 
De familie Bakker heeft vaker stagiair(e)s, zowel van vmbo, 
mbo als hbo. Ook studenten uit het buitenland zijn welkom.  
Ze willen de verbinding tussen boer en burger in stand houden 
door studenten te laten ervaren, maar ook omdat zij van stu-
denten nieuwe ontwikkelingen meekrijgen. Voor zowel student 
als voor hen is een stage verdiepend. Leerlingen lopen gewoon 
mee met alles, dit is goed voor hun ontwikkeling en ze leren er 
het meest van. 
 
 

 
In gesprek met… Rianne Staal van het ondernemerspunt 
‘Bij het uitkiezen van een opdrachten vanuit het bedrijfsleven of instelling is aan-
sluiting bij onderwijsbehoefte leidend’, aldus Rianne Staal, sinds augustus dit jaar 
coördinator van het ondernemerspunt. 

 
Wat doet het ondernemerspunt van de Regiocampus?  
‘De kerntaak van het ondernemerspunt is verbinding leggen tussen bedrijfsleven en het on-
derwijs. Bij het ondernemerspunt kan het bedrijfsleven opdrachten indienen die uitgevoerd 
worden door het onderwijs. Ook kunnen scholen zelf een verzoek neerleggen bij het onder-
nemerspunt. Als coördinator zoek ik de juiste studenten bij de opdracht.’ 
 

‘In de toekomst hoop ik actief bedrijven  
te kunnen benaderen.’ 

 



Wie is Rianne Staal?   
‘Mensen kunnen mij kennen van mijn 
jarenlange werkzaamheden als zwem-
instructrice bij Bad Hesselingen, ook 
ben ik werkzaam geweest bij het 
Drenthe College als onderwijsonder-
steuner. Opdrachten uit de theorie 
vertaalde ik hier naar de praktijk. 
Doordat ik deelgenomen heb binnen 
de organisatie van Mini Meppel is mijn 
netwerk vergroot. Naar aanleiding van 
mijn werkervaring en netwerk, ben ik 
benaderd om te solliciteren op de 
functie van coördinator van het onder-
nemerspunt.’  
 
Hoe kom je aan geschikte opdrachten?  
‘Veel bedrijven melden zich spontaan. Ik kijk mee naar de uitvoerbaarheid van de opdracht. 
In de toekomst hoop ik actief bedrijven te kunnen benaderen, dit heb ik nog niet veel kunnen 
doen in de huidige situatie. Momenteel ben ik vooral op zoek naar technische bedrijven en 
technische opdrachten voor verschillende opleidingen.’  
 
Hoe ziet de samenwerking met de scholen eruit?  
‘Ik zet opdrachten vanuit het bedrijfsleven uit via mijn contactpersonen binnen de scholen, 
binnen Stad & Esch loopt dit via het stagebureau. Zij zoeken de passende docenten/leer-
lingen bij de opdrachten. Graag kom ik vervolgens in contact met docenten en leerlingen om 
te weten welke vraag naar opdrachten er zijn. Zo kunnen wij samen helder krijgen welke op-
drachten goed aansluiten bij het lesprogramma.’ 
 
Heb je een voorbeeld van een project waarin je samenwerkt met Stad & Esch?  
Voor Stad & Esch in Diever heeft het ondernemerspunt bedrijven in de gemeente Westerveld 
benaderd met de vraag om een opdracht te formuleren voor de profielwerkstukken. Deze 
bedrijven hebben zich live gepresenteerd aan de leerlingen, vervolgens konden leerlingen 
zich inschrijven op de opdrachten die ze leuk vonden. Hierna gingen de studenten op be-
drijfsbezoek, kregen een rondleiding binnen het bedrijf en verdere uitleg. Momenteel zijn de 
leerlingen hard aan het werk en over een paar weken presenteren zij hun opdracht aan de 
bedrijven en andere belangstellenden.  
 
Als bedrijven een goed idee hebben om samen te werken met het onderwijs, wat moeten 
ze dan doen?  
‘Bedrijven en organisaties kunnen hun opdracht of vraag mailen naar: ondernemerspunt@re-
giocampus.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op.’ 
 
 
 
Voorbereiding op stage: docent Mark van Faassen vertelt 
Voordat een leerling zich bij een bedrijf meldt met de vraag: ‘Kan ik bij u stagelopen?’, 
gaat daar op school heel wat voorbereiding aan vooraf.  Ik ga hierover in gesprek met 
Mark van Faassen, docent Bouwen, Wonen & Interieur (BWI). Hij begeleidt de leerlingen 
van vmbo 3 en 4 naar stage. 
 
‘Tijdens de hele opleiding ben ik bezig om leerlingen een goed beeld te geven van het 
werkveld. Dat doe ik door vierdejaars leerlingen foto’s te laten maken van hun stage en 
deze deel ik dan met de derdejaars. Daarnaast zijn er geregeld excursies en gastlessen.’ 
 
‘Het vak Bouwen, Wonen & Interieur is heel breed: je kunt timmerman worden, metselaar, 
schilder tegelzetter, stratenmaker et cetera. Al deze onderdelen komen in de lessen aan 
bod.’ 
 



 
‘Ik probeer leerlingen met het 
hele werkveld kennis te laten 
maken en streef ernaar dat ze 
kiezen voor een sector en niet 
voor een specifiek bedrijf. Dat 
doe ik door 8 weken voor aan-
vang van de stage een Power-
Point te tonen, daarna krijgen 
leerlingen een thuisopdracht 
mee, waarbij ze in gesprek 
moeten met hun ouders. Stage 
en stagevoorbereiding is een 
onderdeel van LOB (Loopbaan 
Oriëntatie en Begeleiding).  
Nadat ze een sector hebben 
gekozen ga ik samen met hen 
op zoek naar een geschikt be-
drijf in hun omgeving. Hebben 

ze dat gevonden dan mogen ze bellen. Sommige leerlingen kunnen dat zelfstandig, met 
andere leerlingen ga ik het gesprek eerst oefenen. Leerlingen kunnen ook altijd naar het 
stagebureau voor extra ondersteuning.’ 
  

Ik streef ernaar dat ze kiezen voor een sector 
en niet voor een specifiek bedrijf.’ 

 
‘Soms komt het voor dat een leerling een stage wil die niet binnen het profiel van BWI 
past. Dat is toegestaan maar een leerling moet het wel heel goed kunnen motiveren. 
Voor mij is een goed stagebedrijf een bedrijf waar goede begeleiding is, afwisseling van 
werkzaamheden en waar veilig gewerkt wordt. Wat niet mag is stage lopen bij familie, 
twee keer bij hetzelfde stagebedrijf of stage lopen bij een bedrijf waar de leerling al 
werkt. Ik doe zelf veel stagebezoeken waardoor ik veel bedrijven ken en daardoor een 
goede inschatting kan maken wat een passend bedrijf is.’  
 

 
 
Keuzemoduul maritiem ‘werken en leven aan 
boord’ 2022 
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer het 
keuzemoduul maritiem georganiseerd in samen-
werking met STC Hanze, Meppel aan Zee, de eX-
ploregroep, de Scouting, Alumax, TBS Shipyard 
en MCS Terminal Meppel. Het doel was leerlingen 
enthousiasmeren voor de maritiem sector. Dat is 
gelukt! De eerste aanmeldingen voor het mbo 
zijn namelijk de deur uit. Ons tweede keuzemo-
duul staat gepland voor 14 tot en met 25 maart 
2022. De voorbereidingen zijn in volle gang. We 
kijken ernaar uit dit weer te organiseren. 

Fotograaf: Hetty van Ooijen 
 
 
Website  
Alle informatie over stage kunt ook u ook terugvinden op onze website. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/stagebureau

