
Aandachtspunten intakegesprek stagiaires Milieukunde 
 
Deze checklist bevat een aantal aandachtspunten die bij aanvang van de stage door de begeleider met 
de student zullen worden doorgenomen. Neem de lijst vooraf reeds goed door en bereid je voor op dit 
eerste gesprek met je begeleider. 
 
* Inleiding 
 - welkom 
 - volgorde te bespreken aandachtspunten 
 
* Algemeen 
 - Studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde nevenverplichtingen (b.v lid 

opleidingscommissie, Facultaire Studentenraad, werk)? Hoeveel uur per week be je 
daarmee kwijt? Welke consequenties heeft dit voor de looptijd van de stage? 

 - Openstaande tentamens/andere stages/scripties? Hoeveel tijd heb je nog nodig voor 
afronding? Consequenties voor omvang van stageperiode? 

- Achtergrond/voorgaande stages? Gewoon voor de beeldvorming over de student 
 
* Huishoudelijke mededelingen 
 - Studentenkamers  
 - Computers en computergebruik. Welke computers zijn waarvoor geschikt? Afspraken 

over computergebruik. Wat te doen bij computerproblemen? 
 - Login? 
 - Koffie en thee; koffiegeld te voldoen bij secretariaat 

- Ooit veiligheidsinstructie op de RU gekregen? 
- Stage-inschrijfformulier ingevuld? Zo nee, dan regelen bij secretariaat. 
- Opname in milstag (de alias voor stage-studenten van de afdeling Milieukunde). 

 
* Secretariële ondersteuning 
 - Papier, pennen, sheets, floppy’s e.d. bij secretariaat 
 - Kopieerkaarten bij secretariaat na toestemming begeleider 
 - Nummer en kaft van verslag bij secretariaat, maar altijd via begeleider; aan het einde 

van de stage 
 - Formele brieven: registratie/briefnummering via secretariaat 
  
* Publicaties en boeken 
 - Lenen van publicaties van de begeleider 
 - Bestellen van boeken en rapporten altijd via begeleider 
 - Bestellen van artikelen via bibliotheken alleen via de begeleider(s) 
 - Bestellen artikelen en boeken via IBL-account alleen via begeleider 
 



* Referaten (presentatie over onderwerp anders dan stageonderwerp op basis van 
literatuurstudie) 

 - Planning referaat: op tijd; afspraak maken met secretariaat 
 - In de periode juni tot en met augustus worden bij voorkeur geen referaten gegeven i.v.m. 

drukte in het programma m.b.t. presentaties afstudeerprojecten 
 - Duur van het referaat 
  + 20 minuten presentatie; 10 minuten discussie 
 - Onderwerp van het referaat 
  + bij voorkeur zelf uitkiezen 
  + in overleg met begeleider vaststellen 
  + ander onderwerp dan onderwerp van onderzoek 
  + onderwerp moet aansluiten bij de onderzoekslijnen van de vakgroep 
 - Samenvatting 
  + samenvatting maximaal 1 A4-tje + twee of drie prikkelende stellingen + lijst van 

gebruikte literatuur 
 - Inleveren titel en samenvatting van het referaat 
  + uiterlijk 5 werkdagen voor de presentatie bij secretariaat; geen samenvatting 

op tijd ingeleverd: reservering vervalt!  
  - Referaten: in principe elke twee weken op maandagochtend om 9.15 uur ?  vrijhouden; 

eerste student die presentatie houdt zorgt voor de beamer en laptop; laatste student 
retourneert beamer en laptop 

  - Aanwezigheid bij referaten van medestudenten verplicht. Bij uitzondering 
afmelden bij begeleider/secretariaat 

 
* Werkbesprekingen 
 - Twee werkbesprekingen 
 - Planning werkbespreking op tijd; afspraak maken met secretariaat 
  + Werkbespreking 1 na circa één maand  
  + Werkbespreking 2 bij afronding onderzoek 
 - Duur van de werkbespreking 
  + werkbespreking 1: 15 minuten presentatie; 10 minuten discussie 
  + werkbespreking 2: 20 minuten presentatie; 10 minuten discussie 
 - Onderwerp van de werkbespreking  
  + werkbespreking 1: doel- en probleemstelling; aanpak probleem; flowdiagram 
  + werkbespreking 2: resultaten onderzoek; met name kritische bespreking 

resultaten en gehanteerde methodiek 
 - Samenvatting 
  + samenvatting van wb1 en van wb2 maximaal 1 A-4tje (inclusief indicatie van 

voorziene problemen c.q. discussiepunten) 
 - Inleveren titel en samenvatting van wb1 en wb2  
  + uiterlijk 5 werkdagen voor de presentatie bij secretariaat; geen samenvatting 

op tijd ingeleverd: reservering vervalt! 
 - Werkbesprekingen: in principe elke twee weken op maandagochtend om 9.15 uur ?  

vrijhouden; eerste student die presentatie houdt zorgt voor de beamer en laptop; laatste 
student retourneert beamer en laptop 

 - Aanwezigheid bij werkbesprekingen van medestudenten verplicht. Bij uitzondering 
afmelden bij begeleider/secretariaat 

 
* Verwachting na één maand stage (bij een stageomvang van zes maanden of langer) 
 - Hoofdstuk 1 verslag (eerste versie): kader, probleem-, doel- en vraagstelling, werkwijze 
 - Hoofdstuk- en paragraafindeling op hoofdlijnen met trefwoorden 
 - Tijdsplanning 
 - Afspraak werkbespreking 1 
  



* Aanleveren te bespreken stukken: 
 - Voor: Dagelijkse begeleider + eventueel begeleidingscommissie 
 - Van: Naam stagiair(e) 
 - Datum: Datum van aanmaak van betreffende stuk  
 - Betreft: Onderwerp van het betreffende stuk (of stukken) 
 - Doel: Met welk oog de begeleider naar het betreffende stuk moet kijken 
 
* Op het einde van de stage: 
 - Digitaal aanleveren van rapport (na goedkeuring inhoud) bij dagelijkse begeleider; 

dagelijkse begeleider stuurt het verslag door naar secretariaat na check 
 -  - Voorwerk rapport wordt verzorgd door secretariaat (titelpagina, colofon, 

verslagnummer) ?  student: aanleveren titel en trefwoorden, volledige naam incl. 
initialen; titel, naam en initialen interne en externe begeleiders 

 - In overleg tussen student en begeleider vaststellen of er behoefte is aan gedrukte versie 
van verslag; eventuele oplage vaststellen. Initiëren en begeleiden drukken verslag bij 
Copyshop verantwoordelijkheid van student; kosten: afdeling Milieukunde. 

 - Digitaal aanleveren wetenschappelijk artikel/poster/website-pagina + 
persbericht bij begeleider; begeleider doorsturen naar secretariaat 

- Inleveren IOWO-enquêteformulier + evaluatieformulier afdeling. Eventueel ook voor 
milieuspecialistische stage (begeleider checkt of dit al is gebeurd); stageformulieren 
verkrijgbaar bij studiecoördinator. 

- Uitschrijven milstag 
 

* Beoordeling 
 - Werken met beoordelingsformulier  
 - Twee beoordelingen 
  + beoordeling onderzoeksopzet, presentatie en verdediging daarvan (hoofdstuk 1 

onderzoeksrapport + eerste werkbespreking)  
  + beoordeling onderzoek, verslag, persbericht en wetenschappelijk artikel/ pos-

ter/website-pagina + presentie en participatie werkbesprekingen en referaten 
van medestudenten 

 - Aftekenen tweede beoordeling vindt pas plaats nadat alle daarvoor benodigde producten 
op de juiste wijze zijn aangeleverd. Begeleider checkt dit bij secretariaat. 

 - Begeleider maakt kopie testimonia en levert deze in bij het secretariaat. 
 
* Wie is wie? 

- Studentvertegenwoordiger in stafoverleg 
- Stagecoördinator binnenland 
- Stagecoördinator buitenland 

 
* Voorstellen aan vakgroepmedewerkers en medestudenten  
 
* Inhoudelijk doorspreken onderzoek 


