Entree Luchthaven
MBO College Airport

Stageplekken
Voor de mbo 1-opleiding Entree Luchthaven zijn jaarlijks meerdere stageplekken nodig in de
richting van dienstverlening, logistiek, horeca, facilitair en verkoop/retail.

Werkzaamheden stagiairs:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Achter de balie werken
Gasten ontvangen
Assisiteren bij een vergadering
Een ruimte, apparaat of sanitair
schoonmaken
De was verzorgen
Ontbijt of lunch klaarmaken
Een ruimte gereed maken
Goederen laden/lossen (magazijn)
Werkzaamheden in een winkel

Wat levert het jouw bedrijf op?
• Een tijdelijke extra werknemer voor korte
tijd en indien hij/zij goed bevalt, een
nieuwe werknemer voor langere tijd;
• Invulling geven aan de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van uw bedrijf;
• De mogelijkheid om jonge mensen de kans
te geven zich te ontwikkelen.

Welk type studenten?
• Afkomstig uit het praktijkonderwijs,
ISK (internationale schakelklas) of
uitgevallen in het vmbo. Een deel van
de studenten uit de ISK is nog niet zo
lang in Nederland;
• Vaardigheden: hands-on-mentaliteit,
dienstverlenend, klantvriendelijk,
interesse in de luchthaven, ambitieus
en gemotiveerd;

• Vallen onder de doelgroep ‘kwetsbare
jongeren’. Sommige studenten hebben wel
een rugzakje (bv. moeilijk thuissituatie,
lichte gedragsproblematiek);
• Met de ambitie om een mooie carrière te
starten op de luchthaven.

Wanneer?
4 klassen (ca. 70 stagiairs) start augustus 2021

1 klas (ca. 15 stagiairs) start januari 2022

Stageperiode half november 2021 t/m mei 2022,
2 dagen in de week (400 uur totaal). In december
en maart één hele week stage (‘blokweken’),
waarin het stagebedrijf wordt bezocht door de
onderwijsbegeleider.

Stageperiode begin april 2022 t/m december
2022, 2 dagen in de week (400 uur totaal). In
juni en december één hele week stage
(‘blokweken’), waarin het stagebedrijf wordt
bezocht door de onderwijsbegeleider.

Stagedagen: woensdag/donderdag of
donderdag/vrijdag

Stagedagen: woensdag/donderdag of
Meer informatie?

donderdag/vrijdag

Begeleiding door school
• Begeleiden/coachen van de student door
onderwijsbegeleider vanuit school;
• Hulp bij het maken van de opdrachten
van het stagewerkboek;
• Aanleren van beroepsvaardigheden (bv.
op tijd komen, houding en gedrag);
• Stagebedrijf ondersteunen bij
begeleiding stagiair en aanspreekpunt
voor de praktijkbegeleider van het
bedrijf;
• Student voorbereiden op de Proeve van
Bekwaamheid aan het einde van de
stageperiode*.

Begeleiding door werkgever
• Begeleiden/coachen van de stagiair op
stage. Deze doelgroep vraagt geduldige
en positieve begeleiders;
• Indien nodig hulp bieden aan stagiair
met de opdrachten in het stagewerkboek
• Aftekenen van de presentie in het
stagewerkboek;
• Aanleren van de werkzaamheden;
• Aanleren van beroepsvaardigheden (bv.
op tijd komen, houding en gedrag);
• Student voorbereiden op de Proeve van
Bekwaamheid*.

Praktische zaken
• Het bedrijf bepaalt of de stagiairs een
stagevergoeding krijgen;
• Alle studenten hebben een OV-kaart, dus
reiskostenvergoeding is niet nodig;
• Een stagebiedend bedrijf moet een erkend
leerbedrijf zijn (of worden) voor assistent
dienstverlening en zorg (crebo 25251),
assistent logistiek (crebo 25254) of assistent
verkoop/retail (crebo 25257). MBO College
Airport kan helpen om dit in orde te maken;
• Wanneer u een of meerdere stageplekken
heeft, kunt u dit melden bij Ellen van der
Vecht via e.vandervechtschmidt@rocva.nl of
via 06 108 84 321.

*Aan het einde van de stage wordt de Proeve van Bekwaamheid afgenomen. De student
moet met een praktijkopdracht aantonen wat hij/zij geleerd heeft tijdens de stage. De
Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen door 2 beoordelaars: een beoordelaar van de
Meerwaar
informatie?
opleiding en een beoordelaar van het bedrijf
de student stage loopt.

