
Dé 5 studierichtingen van Stad en mens
Stad en mens (BOL – niveau 4) leidt op tot een breed aantal functies binnen 
de stedelijke omgeving. De vijf studierichtingen hebben elk hun eigen focus. 
Onderstaande voorbeeld-opdrachten zijn bedoeld om te inspireren.

LifestyleZit de ideale stageopdracht 
voor jouw organisatie er niet bij? 
Er zijn veel meer mogelijkheden! 
Student en stagebedrijf bepalen samen de opdracht. 
Win-win-win!

Water en 
energie

Stad en wijk
Vrije tijd

Biobased 
economie

Wat kan een 
stagiair voor 
jou betekenen?



Een 
stageperiode 
duurt 5 tot 10 
weken

Wat kun je van een stagiair verwachten? 
 Focus leerjaar 1: oriënteren en ontdekken
 Focus leerjaar 2: verdiepen en onderzoeken
 Focus leerjaar 3: specialiseren en aansturen

Contact tussen stagebedrijf, student en school

Meer weten?
Neem contact op met de stagecoördinator Yoni Herberigs
013 462 7110 of info.mt@helicon.nl

Goedkeuring stage school
Ondertekenen praktijk-
overeenkomst door school 
en stagebedrijf

Het bedrijf en de student maken een 
afspraak voor een kennismakingsgesprek:
 Stageperiode en werktijden
 Werkzaamheden en verwachtingen
 Stageopdracht/leerdoelen

Stagebezoek
 Halverwege stage  
 bezoek van 
 stagebegeleider  
 Voortgang, 
 stageopdracht en 
 leerdoelen bespreken

Telefonisch contact
 Na 2 weken 
 telefonisch contact 
 met stagebegeleider  
 van school
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Beoordeling en 
afronden stage
 Beoordelingsgesprek  
 tussen stagebedrijf 
 en student

WEKEN10WEKEN5 6

Start stage

Binnen de opleiding Stad en mens zijn er twee typen stages:
 Een stageplaats in het basisdeel moet door SBB erkend zijn voor 
 crebo-nummer 26009: adviseur duurzame leefomgeving

 Een stageplaats in het keuzedeel moet door SBB erkend zijn als zijnde 
 stagebedrijf. Er is geen verplicht crebo-nummer. Wel dienen het bedrijf en 
 de opdracht passend te zijn bij de opleiding en het keuzedeel. De stage 
 dient door de stagecoördinator goedgekeurd te worden.

Periode 1 
sept-half nov

Periode 2
half nov-eind jan

Periode 3
eind jan-half april

Periode 4
half april-half juli

Leerjaar 2
keuzedeel/
basisdeel

Leerjaar 3
keuzedeel/basisdeel

Leerjaar 1
basisdeel

Leerjaar 2
buitenland: keuzedeel/
basisdeel
Leerjaar 3
afstuderen: basisdeel

erd
Notitie
keuzedeel/basisdeel naast elkaar of onder elkaar


