
 

 

STAPPENPLAN VOOR DE LEERLING STAGIARE: 

  7AE,7IE,7IH,7RN (blokstage) 

6HZ,7HS,6SV,6OR,6OL,7BS,7LOG,5OL,5OR,6BT(alternerende stage) 

1. Je maakt een 1ste  afspraak in het stagebedrijf om langs te gaan. Je geeft volgende 

documenten af in het bedrijf: 

 

o INLICHTINGENFICHE: VOLLEDIG laten invullen door de stageplaats 

o STAGEACTIVITEITENLIJST: laten invullen door de stageplaats 

o VERKLARING GEZINSHOOFD: zelf invullen + laten tekenen door je ouders of 

zelf indien je 18+ bent 

Terug bezorgen aan Mevr. Aerts voor de deadline 1 SEPTEMBER 2020: 
(Uitgezonderd nieuwe instromers) 

 

 Inlichtingenfiche  

 Stageactiviteitenlijst  

 Verklaring gezinshoofd 

         

2. Je maakt een 2de afspraak in het stagebedrijf om langs te gaan. Je geeft volgende 

documenten af in het bedrijf: 

 

o STAGEOVEREENKOMST IN 3 EXEMPLAREN: getekend door bedrijf + leerling + 

ouders indien de leerling -18j is. 1 exemplaar is voor het bedrijf. 

o VERZEKERINGSATTEST: dit document blijft op de stageplaats 

o WERKPOSTFICHE: getekend door bedrijf + leerling + ouders indien de leerling 

– 18j is. 

 

Terug bezorgen aan Mevr. Aerts voor de deadline 25 SEPTEMBER 2020: 

 

 2 exemplaren van de stageovereenkomst 

 Werkpostfiche: getekend door bedrijf+ leerling + ouders indien lln -18j is 

Alles in orde voor de deadline = je kan op stage vertrekken 

Niet in orde voor de deadline = je kan NIET op stage vertrekken 

Bij ziekte verwittig je de school, het stagebedrijf en de stagementor + bezorg je de school een doktersattest! 



 



 

Campus HAST 
Kleine Breemstraat 7 - 3500 HASSELT 
Instellingskenmerken: 039115 
TEL. 011 25 33 58 
e-mail: info@campushast.be 

 

Stageactiviteitenlijst 7de Business Support 2020-2021 
 

 Stagiair(e):  ...................................................................  

 

 Stageplaats:  ................................................................  

 

 

COMPETENTIE 1: KLANTGERICHT HANDELEN EN COMMUNICATIEF VLOT OMGAAN MET 

BEZOEKERS, KLANTEN EN/OF LEVERANCIERS 

 

LPD 1: in een telefoongesprek het bedrijf en/of het productengamma voorstellen om (potentiële) klanten te 

informeren over het aanbod 

Een correct taalgebruik hanteren  

De telefoonetiquette toepassen  

Een goede stemtechniek toepassen  

Actieve luistertechnieken toepassen  

Vraagtechnieken toepassen  

Het telefoongesprek correct opbouwen  

In een vreemde taal (Frans-Engels)  

 

 

LPD 2: in een showroom, aan de balie of op een beurs klantgericht handelen 

De klant/bezoeker verwelkomen, wensen vaststellen en adviseren over producten/diensten  

In een vreemde taal (Frans-Engels)  

 

 

 

COMPETENTIE 3: DE KLANTENRELATIES, LEVERANCIERSRELATIES EN HET 

VOORRAADBEHEER DUURZAAM OPVOLGEN M.B.V. GEÏNTEGREERDE SOFTWARE 

 

LPD 9: werken met een ERP-pakket (goederen en informatiestromen) 

Gegevens ingeven in een ERP-pakket 

 Inkoopproces 

 Verkoopproces 

 Boekhouding 

 

Voorraad- en magazijnbeheer  

Handels- en financiële documenten verwerken  

 

 

 

COMPETENTIE 4: GEVORDERDE ICT-VAARDIGHEDEN GEÏNTEGREERD TOEPASSEN 

 

LPD 11: presentaties maken  

Presentaties maken  

 

 

LPD 12: multimediaal  materiaal maken/aanpassen/gebruiken 

Digitale foto’s  

Digitale video’s en geluidsfragmenten   

 

 

LPD 13: een document doeltreffend structureren en opmaken 

Een document doeltreffend structureren en opmaken  

 

 

  



LPD 14: documenten ontwerpen met een DTP-pakket 

Documenten ontwerpen met een DTP-pakket (MS PowerPoint, Prezi, …)  

 

 

LPD 15: pdf-documenten ontwikkelen 

Pdf-documenten ontwikkelen met Adobe Acrobat Pro  

 

 

LPD 16: documenten ontwikkelen met een professioneel grafisch ontwerpprogramma 

Documenten ontwikkelen met Adobe InDesign  

 

 

LPD 17: cijfergegevens ingeven en verwerken in een rekenblad 

Een werkmap/blad efficiënt gebruiken en opmaken  

Een werkmap/blad voorzien van de nodige formules  

Grafieken ontwerpen  

 

 

LPD 18: een bestaande gegevensbank gebruiken 

Werken met query’s  

Gegevens toevoegen  

Gegevens presenteren  

 

 

LPD 19: Online opstellen en samenwerken aan bestanden 

Online opstellen en samenwerken aan bestanden  

 

 

 

COMPETENTIE 5: WERKEN IN TEAM 

 

LPD 22: deelnemen aan teamoverleg binnen een commercieel-administratieve omgeving 

Deelnemen aan teamoverleg  

 

 

LPD 23: omgaan met feedback in het kader van werkoverleg, functionerings- en evaluatiegesprekken 

Omgaan met feedback  

 

 

LPD 24: omgaan met verschillen en conflicten binnen een team 

Omgaan met verschillen en conflicten  

 

 

 

ANDERE KANTOORTAKEN: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 



Naam leerling:         Klas: 
 

 

 

 

 

 
INLICHTINGENFICHE STAGEBEDRIJF 

 
Bedrijf: …………………………………………………………………………………… 

Straat en nr: …………………………………….......................................................... 

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………….Fax: …………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer KBO (10 cijfers): …………………...................................... 

Nr. Paritair Comité: ……………………………………………………………………… 

RSZ-nr: ………………………………………… Nace-code: ………………………... 

Werkuren (begin- en eind uur): z.o.z. 

Interne dienst (IDPBW) van het stagebedrijf 

Preventieadviseur: ……………………………………. Tel-nr: ……………………… 

Opleidingsniveau preventieadviseur:   niv. 1 niv. 2  basisvorming  geen 

Externe dienst (EDPBW) van het stagebedrijf 

Naam: …………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………….. Tel-nr.: ……………... 

Arbeidsgeneesheer: …………………………………………………………………….. 

Gezondheidsonderzoek via de school noodzakelijk:   ja  /  nee 
 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
Contactpersonen van het bedrijf 

1. Naam: …………………………………………………………………………….. 

□ Hoofdcontactpersoon  □ Stagementor 

E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

 

2. Naam: …………………………………………………………………………….. 

□ Hoofdcontactpersoon  □ Stagementor 

E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

Gelieve extra aandacht te besteden aan de rood gedrukte items! 



Naam leerling:         Klas: 
 

Alternerende stage 7BS VANAF 7/10/20 

min. 7u/week 

 

DAG Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

DINSDAG    

 

 

Blokstage 7BS VAN 15/03/21 – 2/04/21 

min. 32u/week, 1 halve dag/week vrij 

 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Ev. Zaterdag    

 



 Hast Katholiek Onderwijs Hasselt 
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VERKLARING VAN HET GEZINSHOOFD 

BETREFT STAGE SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Ondergetekende (gezinshoofd of voogd) geeft goedkeuring dat: 

 

Naam leerling:  .........................................................................................................................  

 

Klas:  .........................................................................................................................................  

 

 

een stage zal doen in de stage-inrichting: 

 

Naam van de firma  ..................................................................................................................  

 

en dit vanaf …………………………….. tot …………………………….. 

 

Ik ga akkoord met het stageprotocol, terug te vinden op smartschool. 

(intradesk – leerlingen- 3de graad – stagedocumenten) 

 

 

Het gezinshoofd 

(Handtekening)   

 

 

 

  

 


