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Ready - Steady Internship
Studenten koppelen aan
bedrijven voor een goede
stageplek

Vind een stageplek

die bij past bij

Het project

starten die echt goed past bij hun interesse,
vaardigheden en competenties. Alleen als
stagiaires bij een bedrijf aan taken werken
die overeenkomen met hun eigen
competenties, vaardigheden en interesse
zal de stageperiode voor alle betrokken
partijen een win-win situatie zijn.

Ready - Steady - Internship heeft als doel
om het proces rondom het vinden van een
goede stageplek te verbeteren.

je interesses en vaardigheden!

Een actieve benadering
Het Ready - Steady - Internship project
betrekt docenten en studenten in het
process. Het project maakt gebruik van de

communicatiekanalen die hierbij passen. In
plaats van brieven en papier zoals nu vaak
het geval bij stageprocedures is zal RSI een
online omgeving ontwikkelen.

Scholen en bedrijven verbinden
Het project verbindt scholen en bedrijven
door een databank op te zetten met stageadressen en stage-plaatsen. Zowel de
docent als student kan hier gebruik van
maken.

Ondersteuning voor docenten
en studenten
De website zal docenten en trainers een
overzichtelijk pakket bieden om het zoeken keuzeproces voor stageplekken te
vergemakkelijken.

Het hoofddoel van het projectal
Het uiteindelijke doel van het project is om
meer MBO-studenten een stage te laten

Studenten

en bedrijven

koppelen

