
EEN STAGIAIR 
HRM IN UW 
ORGANISATIE?

IN DEZE FOLDER MEER INFORMATIE 
OVER DE STAGE VAN 
2E-JAARSSTUDENTEN HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT



Hulp nodig van een stagiair HRM? Onze 2e-jaarsstudenten 
Human Resource Management helpen graag!

PERIODE
De studenten lopen 17 weken stage, 2 dagen per week. Op 
maandag en dinsdag of woensdag en donderdag worden de 
studenten vrij geroosterd voor stage. De studenten volgen de 
werktijden van de organisatie. Nationale feestdagen of verplichte 
vrije dagen van de organisatie hoeven niet gecompenseerd te 
worden. Tijdens de schoolvakantie is er geen stage.

De stage start twee keer per jaar en de organisatie kiest voor welke 
periode(s) zij een student aannemen:
• Periode 1: half september tot en met januari
• Periode 2: half februari tot en met 3e week juni

VOORWAARDEN STAGEPLEK
De stageplek dient studenten de gelegenheid te bieden: 
• mee te werken op administratief niveau op een HR-afdeling in een 
organisatie, of in een organisatie die één of meerdere 
HR-instrumenten in de markt zet (bijvoorbeeld recruitment);
• te socialiseren op de werkvloer.

GROOTTE VAN DE ORGANISATIE
Er zijn geen specifieke eisen aan de grootte van de organisatie.
Belangrijk is dat studenten meer zicht krijgen op de breedte van het 
vakgebied. Dit door mee te werken in een specifiek HR-gebied 
(bijvoorbeeld recruitment), of doordat ze op een HR-afdeling 
meerdere HR-gebieden leren kennen.

TAKEN VAN DE STUDENTEN
Voorbeelden van taken die studenten kunnen uitvoeren:
• verzuim(registratie);
• administratieve taken rondom werk (VOG, 

opleidingsovereenkomsten, werkgeversverklaringen);
• taken op het gebied van werving en selectie (cv's screenen, 

passende kandidaten zoeken via social media, overeenkomsten 
invoeren, verslaglegging tijdens sollicitatiegesprekken).

WAT DE STUDENTEN NODIG HEBBEN
• Ruimte om over de volle breedte van het HR-werk mee te kijken of 

de gekozen HR-specialisatie van de organisatie te kunnen 
onderzoeken.

• De mogelijkheid om informatie te kunnen vergaren voor 
opdrachten vanuit de HAN (deze opdrachten maken studenten 
niet tijdens de stagedagen).

BEGELEIDING VANUIT DE ORGANISATIE
• Een begeleider/aanspreekpunt die ondersteunt bij het behalen 

van de leerdoelen.
• De begeleider beoordeelt de studenten op verschillende 

competenties en items aan de hand van een 
beoordelingsformulier.

• Aan het begin en einde van de stageperiode is er telefonisch 
contact met de begeleidend docent van de HAN.

• De student en de begeleider van de organisatie ondertekenen 
voor aanvang van de stage een contract. Hierin staan onder 
andere de afspraken en begin- en eindweek van de stageperiode.  

ONDERSTEUNING VANUIT DE HAN
• Het praktijkbureau HRM: heeft voor aanvang van de 

stage contact met de organisatie, zorgt voor bemiddeling 
(matchen) tussen student en organisatie, draagt zorg voor het 
contract, de handleiding en het beoordelingsformulier.

• Begeleidend docent: neemt aan het begin en einde van de 
stageperiode telefonisch contact op met de begeleider vanuit de 
organisatie, begeleidt een groepje studenten in hun leerproces en 
stelt het uiteindelijke cijfer vast voor de stageperiode van de 
studenten.

MEER INFO?
Praktijkbureau HRM
Praktijkbureau.hrm@han.nl
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