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Handleiding voor stagedocent 

Op onderstaande webpagina zijn de voorwaarden, het stroomschema en alle formulieren te vinden:  

https://www.student.universiteitleiden.nl/stage-loopbaan-en-werk/stage-of-project/vinden-en-
regelen/vinden-en-regelen/governance-and-global-affairs/bestuurskunde-bsc?cf=governance-and-
global-affairs&cd=bestuurskunde-bsc#tab-3 > tab Bestuurskunde 

Algemene opmerkingen stage: 

1. Het begeleiden van stages kost ongeveer 5 uur per student in totaal. 
2. De begeleiding is vooral procesmatig van aard en inhoudelijke kennis is niet noodzakelijk. 

Belangrijke eisen stage: 

1. Stagewerkzaamheden met voldoende raakvlak met het openbaar bestuur en de studie 
Bestuurskunde kunnen in principe worden verricht binnen publieke, semi-publieke of private 
organisaties. Het zijn immers de aard en het niveau van de werkzaamheden en/of de inhoud 
van de functie die bepalen of er studiepunten aan een stage kunnen worden toegekend. Dit 
betekent dat er enerzijds sprake is van een flexibele houding van het Instituut Bestuurskunde, 
maar anderzijds dat studenten die een stage willen lopen bij private organisaties extra 
aandacht moeten besteden aan het duidelijk maken en garanderen dat het hier om een 
stage met een voldoende publiek/bestuurskundig karakter gaat. 

2. Stages bestaan alleen uit 15 (minimaal 400 uur) of 30 EC (minimaal 800 uur). Daarnaast dient 
de student nog 20 uur te besteden aan het tussen- en eindverslag en bij een stage van 30 EC 
ook 20 uur aan het onderzoeksverslag. 

3. Werkzaamheden zijn op academisch niveau. Meeloopstages (waarbij te denken valt aan 
evenementen organiseren, persberichten schrijven, website beheren, notuleren) worden 
niet goedgekeurd. Een academisch niveau houdt in de meeste gevallen in dat de student 
zelfstandig een (onderzoeks)project uitvoert. Bij een stage van 30 EC is een onderzoek 
verplicht! Het kan dus zijn dat de stagetaken aangepast moeten worden tot het juiste niveau. 
Bij twijfel over het niveau/takenpakket kun je overleggen met de stagecoördinator Gerard 
Breeman. 

4. De verhouding academisch deel van de stage en overige werkzaamheden is: (minimaal) 60% 
vs. 40% (bij voorkeur natuurlijk meer dan 60% voor het academisch deel). 

5. Het is in principe NIET mogelijk een stage met een bachelorscriptie te combineren. Enerzijds 
omdat studenten eerst het theoretische deel in orde moeten hebben, voordat ze onderzoek 
mogen doen. Anderzijds omdat de onderwerpen voor de scriptie (in het voorjaar) nog niet 
bekend zijn als de grootste groep in september begint met stage lopen. Vanwege deze 
redenen is het dus niet toegestaan om tegelijkertijd stage te lopen en de scriptie te schrijven. 
Het is wel mogelijk om de data die tijdens de stage is verzameld te gebruiken voor de scriptie, 
mits de data past in het onderzoeksontwerp.  

6. In geval van gevoelige informatie van stageorganisaties, kunnen gegevens worden 
geanonimiseerd. 
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Stappenplan stagedocent 

In schema: 

Stap Wanneer Wat 
1 Voor aanvang stage Stagevoorstel bespreken/ beoordelen 
2 Voor aanvang stage Stagevoorstel ondertekenen 
3 3-4 weken na aanvang  Bij 30 EC stage: onderzoeksopzet: GO/ NO GO 
4 Halverwege stage Voortgang: gesprek met praktijk + voortgangsverslag bekijken 
5 Einde stage Einde stage: beoordeling praktijk + gesprek met praktijk 
6 Einde stage Beoordeling: eindverslag beoordelen + eindgesprek student 
7 Na stage Tentamenbriefje met cijfer inleveren bij OSC 
8 Na stage Alle documenten ter archivering opsturen naar 

bskstage@fgga.leidenuniv.nl  
 

1. Stagevoorstel bespreken/ beoordelen 
• De student stuurt een concept stagevoorstel naar de studieadviseur.  
• Die benadert een stagedocent en stuurt diegene het stagevoorstel toe.  
• Vervolgens neemt de student contact op met de stagedocent om het stagevoorstel 

te laten beoordelen, in een afspraak.  
• Bespreek tijdens de afspraak de inhoud van de stagewerkzaamheden (en de overige 

punten in het stagevoorstel) en pas deze zo nodig samen aan. Let er goed op dat de 
taken op academisch niveau en voldoende bestuurskundig zijn (zie boven)! Zolang 
thema, doel en stageorganisatie vooraf akkoord zijn, is het niet erg dat de 
onderzoeksvraag pas definitief geformuleerd wordt wanneer de student al met de 
stage is gestart. De student dient de definitieve  onderzoeksvraag via het 
onderzoeksopzet nog eens voor te leggen aan de stagedocent (zie stap 3). Er dient in 
ieder geval sprake te zijn van een onderzoeksvraag die door middel van activiteiten 
binnen de stage beantwoord kan worden.    

 
2. Stagevoorstel ondertekenen 

• De student past n.a.v. dit overleg het stagevoorstel aan. Pas als de docent helemaal 
akkoord gaat met de aangepaste versie, kan deze het voorstel ondertekenen ter 
goedkeuring.  

• Ter info: de student mag pas beginnen als het voorstel (en de overeenkomst) 
ondertekend zijn door alle partijen. 

 
3. Onderzoeksopzet (alleen bij 30 EC): GO/NO GO 

• In geval van een onderzoeksstage van 30 EC, levert de student na een periode van 3-
4 weken (tussen het stagevoorstel en het tussenverslag, zie stap 5) een 
onderzoeksopzet in van maximaal 2 A4. Deze bevat in elk geval de onderzoeksvraag, 
welke theorieën (auteurs, boeken en artikelen) de student voor het onderzoek wil 
gaan gebruiken en een omschrijving van het methodologisch kader.  

• De docent bekijkt het verslag en geeft feedback in een gesprek of per e-mail, maar 
geeft geen cijfer. De docent blijft dit in principe doen tot het moment dat de 
onderzoeksopzet dusdanig is aangepast dat het naar zijn/haar oordeel voldoende 
helder en uitvoerbaar is.  

mailto:bskstage@fgga.leidenuniv.nl


3 
 

• De docent geeft uiteindelijk een GO of NO GO voor het onderzoek. Bij een GO mag 
de student het onderzoek uitvoeren voor 30 EC. Bij een NO GO is dit niet mogelijk en 
moet er gekeken worden of de stage nog naar een 15 EC stage omgebogen kan 
worden (indien de student dit ook wil). 

 
4. Voortgang: gesprek met praktijk + voortgangsverslag 

• Halverwege de stage neemt de docent (telefonisch) contact op met de 
praktijkbegeleider om de voortgang en eventuele aandachtspunten/problemen te 
bespreken. Mocht de student niet goed functioneren, dan wordt de docent geacht 
dit met de student bespreken.  

• De student levert halverwege ook een voortgangsverslag* in. De docent bekijkt het 
verslag en geeft feedback in een gesprek of per e-mail, maar geeft geen cijfer. 

  
5. Einde stage: beoordeling praktijk + gesprek met praktijk 

• Aan het eind van de stage neemt de docent (telefonisch) contact op met de 
praktijkbegeleider met het verzoek het beoordelingsformulier in te vullen (verwijs 
hierbij naar de stage website, daar staat het beoordelingsformulier voor de 
praktijkbegeleider) en het afspreken van een eindgesprek. Dit eindgesprek kan 
eventueel telefonisch gebeuren. Het beoordelingsformulier voor de 
praktijkbegeleider is te vinden op de stagewebsite.  

• De praktijkbegeleider vult het beoordelingsformulier in en stuurt dit naar de docent 
voordat het eindgesprek plaatsvindt. Daarnaast levert de student een eindverslag* in.  

• Mocht de student om welke reden dan ook tijdens de stage problemen ondervinden, 
waar hij/zij zelf niet met de stageorganisatie uit komt, dan kan de student contact 
opnemen met de stagecoördinator. De docent is vrij de student voor dergelijke zaken 
naar de coördinator door te sturen (student kan mailen naar: 
bskstage@fgga.leidenuniv.nl). 

 
6. Beoordeling: eindverslag beoordelen + eindgesprek student 

• De docent bepaalt een cijfer o.b.v. het eindverslag. De twee (telefonische) 
gesprekken en de beoordeling van de praktijkbegeleider middels het 
beoordelingsformulier kunnen het cijfer negatief dan wel positief beïnvloeden: 
Zeer goed = punt erbij 
Goed = half punt erbij 
Neutraal = niks erbij of eraf 
Matig = half of hele punt eraf, afhankelijk van overig commentaar 
Onvoldoende = overleg met stage-coördinator.  

• Zie de website voor het beoordelingsformulier (er zijn 2 versies: 15 en 30 EC)! 
• De docent voert een verplicht eindgesprek met de student (en eventueel ook met 

praktijkbegeleider erbij) en geeft het eindcijfer, met onderbouwing, aan de student. 
 

7. Tentamenbriefje OSC 
• De docent geeft het cijfer en het aantal EC door aan het Onderwijsbureau via een 

tentamenbriefje (bij het OSC op te halen) zodat het aantal studiepunten 
geregistreerd kan worden. Naast de standaardgegevens (naam en studentnummer), 
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‘stage’ en het aantal EC, ook graag de naam + locatie/plaats van de stage organisatie 
vermelden. Deze gegevens worden namelijk op het diplomasupplement vermeld.  

 
• Stagedocenten die niet aan de Wijnhaven gevestigd zijn kunnen op (brief)papier 

deze gegevens zetten, incl. handtekening (anders wordt het cijfer niet geregistreerd), 
en per interne post versturen naar:  
T.a.v. Ali van Teijlingen,  
Turfmarkt 99 
2511 DP Den Haag 

 
8. Alle documenten ter archivering opsturen 

Tot slot stuurt de docent alle beoordelingen en verslagen door (elk in een apart PDF of Word 
file) naar bskstage@fgga.leidenuniv.nl ter archivering: 
- De beoordeling van de stageorganisatie  
- Het eigen beoordelingsformulier (zie bovenstaande website) 
- Het aangepaste voortgangsverslag (dus de eindversie) 
- Het goedgekeurde eindverslag (dus de eindversie), inclusief onderzoeksverslag bij stage 

van 30 EC 
 

*De deadlines voor het inleveren van de verslagen bepaalt de docent in samenspraak met de student. 
De eisen waaraan de verslagen moeten voldoen staan op de stage-website. 
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