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1 INLEIDING 

In de studiefiche vind je informatie over deze module: studiefiche Stage. 

1.1 WIE IS EEN NETWERKECONOOM? 

Uit de brochure van de professionele bachelor netwerkeconomie 2022-2023: “De wereld verandert 
razendsnel. Technologische evoluties zoals AI, blockchain en maatschappelijke vraagstukken zoals 
toenemende ongelijkheid en klimaatopwarming brengen uitdagingen met zich mee. Als Business Innovator 
buig je die uitdagingen om in opportuniteiten. Je helpt organisaties innoveren met nieuwe producten, 
diensten en businessmodellen of je zet je eigen project op poten. Zo bouw je mee aan de 21e eeuw.”  
 

1.2 COMPETENTIES VAN EEN NETWERKECONOOM 

De business innovator wordt opgeleid in 12 competentiegebieden of domein leerresultaten (DLR).  

DOMEIN EEN NETWERKECONOOM KENT EN KAN… 

DLR01 Complex probleemoplossen 

DLR02 Digitale transformatie faciliteren 

DLR03 Digitale tools beheersen 

DLR04 Data analyseren 

DLR05 Initiatief nemen 

DLR06 Innoveren in een complexe wereld 

DLR07 Kritisch onderzoeken 

DLR08 Duurzaam inspelen op trends 

DLR09 Draagvlak creëren 

DLR10 Netwerken opbouwen 

DLR11 Samen werken 

 

 

1.3 VOORWAARDEN OM STAGE TE LOPEN 

• Voor de aanvang van jaarhelft 2 is een stage-overeenkomst goedgekeurd en getekend door de 3 
partijen: organisatie, student en Howest. 

• De stage omschrijving is een lijst waarbij taken voldoen aan de 3 leerdoelen van de module stage.  
• Op het einde van de stage documenteert de stagiair hoe ze de doelen bereikt hebben.  
• De stage-overeenkomst wordt opgesteld in de stagetool van Howest: https://stage.howest.be  
• De student uploadt een ondertekende versie in PDF formaat in de Leho opdracht van stage: 

https://leho-howest.instructure.com/courses/18060/assignments/124707 

http://bamaflexweb.howest.be/bamaflexweb/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=95496&b=5&c=1
https://stage.howest.be/
https://leho-howest.instructure.com/courses/18060/assignments/124707
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1.4 WAT IS EEN STAGE 

Inhoud: De student dient in het peterbedrijf dat hij heeft geselecteerd in Portfolio 5 module (voorbereiding 
bachelorproef, stage en live) een stage te lopen die vooral moet duidelijk maken wat er allemaal komt kijken 
bij concrete bedrijfsvoering. Het is niet de bedoeling dat de student in deze context louter uitvoerend 
uitwerk verricht (alhoewel het er natuurlijk deel van kan uitmaken). De verschillende taken worden duidelijk 
omschreven voor de stage begint en worden door de stagementor op de werkvloer op regelmatige 
tijdstippen opgevolgd. 

De stage voldoet aan: 

- Het is een complex project (in de zin van complicatie - zie Cynefin model) 
- Het wordt uitgevoerd in een multidisciplinair team 
- Er zijn duidelijke eigen doelen (uitgedrukt in KSF) 

 

In de stage worden 225 uur gepresteerd, in de periode tussen 13 februari en 14 mei 2023. De spreiding van 
die uren kan op diverse wijze. Enkele voorbeelden  

• 6 weken, vanaf de begindatum 
• 10 weken, 3 dagen in de week (22.5u / week) 
• 12 weken, 2.5 dagen in de week (14u /week) 
• Aantal dagen volgens afspraak, gespreid over 3 maanden  

 

1.5 STAGE EVENWICHT TUSSEN 3 PARTIJEN 

Gedurende de stage worden 3 succescriteria voorop gesteld: 

1. de taken afgesproken met de stagementor van de organisatie 
2. de taken zijn een concretisering van de leerdoelen van de stage module Netwerkeconomie 
3. de taken liggen in lijn met de persoonlijke doelen die de stagiair wilt behalen  
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2 WERKAFSPRAKEN 

2.1 VASTE AFSPRAKEN IN DE AGENDA 

Vanuit de opleiding, neemt de stagebegeleider contact: 

Wie Wat Wanneer 

NE & Bedrijf  Begingesprek: “goed gestart?” 14-21 feb 

NE & Student Publiceer een post op socialmedia “mijn stage begint” 1-15 maa 

NE & Student Tussentijds stagerapportdoor de student 20-30 maa 

NE & Bedrijf  Tussentijdsgesprek: “hoe verloopt de stage?” 20-30 maa 

NE & Student Eindrapport stage door de student 25 apr – 10 mei 

NE & Bedrijf & Student Eindgesprek: “geleerde lessen”   
– op basis van (tussentijds) stagerapport 

1-15 mei 

Student & Bedrijf Bedrijf in de rol van peter:   
aanwezig op presentatie Bachelorproef en Live project 

± 16 juni 

 

2.2 TERUGKOMMOMENTEN 

In de periode tussen 13 februari en 13 juni 2023 verwachten we de studenten op de campus voor op enkele 
verplichte afspraken. Niet alle momenten liggen vast.  

Wat Extra info Wanneer 

Jobhappening Kortrijk en/of afstudeerbeurs 
Ugent 

 Do 23/3 namiddag 

Begingesprek bachelorproef   

Drafversie bachelorproef   

Tussentijds gesprek live project   

Tussentijdsgesprek stage  Di 21/3 voormiddag 

Info verder studeren aan Howest  Di 21/3 namiddag 
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2.3 EVALUATIE/CHECKLIST OF DE LEERDOELEN BEHAALD ZIJN 

Aan de stage zijn 3 leerdoelen of competenties waarin de stagiair zich kan ontplooien. Van hieruit worden 
de concrete opdrachten of taken voor de beleidsassistentiestage gedefinieerd. Enerzijds is een eindgesprek 
met de stagebegeleider. Anderzijds documenteren de studenten hoe ze deze doelen bereikt hebben. 

• 206 De student kan in teamverband meewerken aan een digitaal transformatieproces, waarbij hij 
vooral focust op de probleemanalyse en de communicatie tussen de verschillende betrokkenen 
tijdens de uitvoering. (op 15) 

- Wat is het digitaal transformatieproces? 
- Betrokken bij probleemanalyse 
- Werkt mee aan het projectmanagement: luisteren en actieve input 

 
• 906 De student weet hoe duurzame groei te ontwikkelen met behulp van een breed gamma aan 

(digitale) tools en in te zetten voor het bereiken van de eigen doelen. (op 15) 
- Werkt en realiseer iets. 
- Is de groei voldoende geweest tov de beginvoorwaarden/ de doelstellingen die in het begin 

gesteld zijn. KPI’s? 
- Zijn er (digitale) tools nodig? Zijn de juiste digitale tools gekozen? Zijn ze juist toegepast? 

 
• 1106 De student kan in een multidisciplinair team functioneren en zijn eigen rol bepalen in het kader 

van een complex project. Hij neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid op en neemt initiatieven om het 
team goed te laten functioneren in een dienende of leidende rol. (op 15) 

- Kan gemakkelijk met verschillende soorten functies buiten hun eigen functie samenwerken 
zoals IT’ers, Financieel analysten, of marketing. 

- Voldoende verantwoordelijkheid en initiatief 
- Functioneert goed in het team 

2.4 NIVEAU VAN BEKWAAMHEID 

De bekwaamheidsniveaus voor de criteria zijn als volgt: 

HOWEST CRITERIA OP 20 BESCHRIJVING ALS ONDERNEMER SKILLS 

uitzonderlijk hoog 18 stuwt transformatie, innovatie en groei 

onderscheidt zich 14 neemt verantwoordelijkheid 

ruim & vlot 12 bouwt onafhankelijkheid 

voldoende 10 betrouwend op de support van anderen 

onvoldoende 8 heeft de competentie nog onvoldoende verworven 

totaal onvoldoende 3 heeft de competentie helemaal niet verworven 

NVT - dit criteria is niet van toepassing 
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3 OPVOLGING IN DE TOEKOMST 

Welke andere feedback, kan je als stagementor nog meegeven aan de opleiding? 

3.1 GOEDE ELEMENTEN AAN DE STAGE: 

 

 

3.2 VERBETERPUNTEN DIE JE ZIET VOOR DE OPLEIDING: 

 

 

Sta jullie open om in de toekomst nog studenten netwerkeconomie te ontvangen? 

 

 

4 OPENBARE PUBLICATIES VAN DE STUDENT 

• In de app https://stage.howest.be  zijn de contractgegevens te vinden. 
• Op https://netwerkeconomie.org  is een publicatie bij welke organisaties studenten stage lopen. 
• De student maakt een eindrapport “inzichten uit tijdregistratie” 
• De student post bericht(en) op social media LinkedIn, Facebook, Instagram, … 

https://stage.howest.be/
https://netwerkeconomie.org/
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