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Bekijk de nieuwe RSI game voor studenten!
De nieuwe website met de Ready, Steady, Internship ‘game’ is nu online! Om een stage te
vinden die perfect past bij de vaardigheden en expertise van jouw studenten, kunnen ze nu een
account creëren en beginnen aan het ‘Ready’ gedeelte op het platform. Dit deel van de website
geeft studenten een beeld van de stagemogelijkheden in verschillende sectoren. Welke sector
past het beste bij jou?
Wanneer een student zich op het platform heeft geregistreerd en de verschillende sectoren
heeft bestudeerd, kan de student verder gaan met een korte zelftest. Als alle vragen juist zijn
beantwoord, gaat hij of zij verder naar het volgende deel op de website: het ‘Steady’ gedeelte.
De ‘Steady’ sectie bevat praktische en handige tips en tools die studenten kunnen gebruiken om
hun stage voor te bereiden. Na het bestuderen van deze sectie moeten er weer een aantal
meerkeuzevragen worden beantwoord waarna hij of zij wordt doorverwezen naar het derde en
laatste deel van de website: de ‘Internship’ sectie. Dit deel van de website toont het aanbod
aan bedrijven dat is betrokken bij het RSI project en de stageplaatsen die er zijn. Studenten
kunnen hier een ‘company card’ zoeken die het beste bij hun interesses en vaardigheden past
en kunnen vervolgens deze ‘Company card’ opslaan en toevoegen aan de favorieten. De
‘company cards’ bevatten een beschrijving van het bedrijf en de stageplaats die het biedt.

De RSImanier: Creëer je account, Doe de test en Vind je eigen stageplaats!
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RSI partners zijn bijeengekomen in Angoulême, FR
Op 21 en 22 mei zijn de Ready Steady Internship project partners samengekomen in Angoulême,
Frankrijk om de projectvoortgang en volgende stappen in het project te bespreken.
Helaas heeft de Duitse project partner zich vanwege interne organisatorische problemen terug
moeten trekken uit het project. De projectbijeenkomst in Angoulême was een belangrijk
moment voor de partners om de herverdeling van taken, de nieuwe planning etc. te bespreken.
Ondanks deze ongelukkige gebeurtenis hebben alle partners hun krachten gebundeld om ervoor
te zorgen dat het project niet in gevaar komt. De taken van de Duitse partner worden zoveel
mogelijk

door

de

partners

overgenomen.

BDF,

als

zeer

ervaren

organisatie

in

projectleiderschap‐ en coördinatie, neemt het management van het project over. De
projectduur is verlengd tot en met eind december dit jaar, dus er is nog genoeg tijd om de
doelen van het project te behalen: studenten voorbereiden op hun stages en ze verbinden met
de arbeidswereld.

Geef ons je mening!
Als je ons wilt laten weten wat je van de RSI website vindt, stuur dan een e‐mail naar de RSI
coördinator in jouw land en doe mee in de RSI pilot test. In oktober zullen de project partners
een pilot test uitvoeren om de materialen te beoordelen. Dit om ervoor te zorgen dat de RSI
game effectief en nuttig is, en de materialen goed zijn afgestemd op de doelgroep.
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