Stappenplan aanmelding stageproject handicap + studie & Shell Nederland
Hoe werkt het?
Stap 1:
De student meldt zich aan bij handicap + studie (algemeen@handicap-studie.nl) o.v.v.
‘aanmelding stageproject Shell’ met naam en contactgegevens, CV, betreft het een stage of
afstudeeropdracht, richting van stage, duur stage en functiebeperking en/of
belemmeringen.
Stap 2:
Een eerste check door SHELL van opleidingsgegevens op passende stagemogelijkheden.
Stap 3:
Je maakt een afspraak met handicap + studie voor een persoonlijke kennismaking (Needs
Assessment).
Stap 4:
Na deze persoonlijke kennismaking worden je contactgegevens doorgegeven aan Shell.
Hieruit volgt een sollicitatiegesprek met Shell. Daaruit kan blijken dat je aangenomen wordt
of dat het niet mogelijk is om een stage bij SHELL te doen. Bij aanname bekijkt SHELL of het
om een assessed of een non-assessed stage kan gaan (zie bijlage).
Stap 5
Bij de non-assessed route: Shell gaat op zoek naar een passende stageplek.
Bij de assessed route: Invullen van het digitale aanmeldformulier (SHELL) en parallel hieraan
gaat Shell op zoek naar een passende stageplek.
Stap 6:
Shell zorgt voor eventuele aanpassingen op basis van de needs assessment.
Stap 7:
Je krijgt de mogelijkheid van een persoonlijke mentor vanuit het Disability Netwerk van
SHELL.

BIJLAGE
 Assessed en de Non-Assessed stage
Er zijn binnen SHELL twee soorten stages: de Assessed en de non-assessed stage. Bij het
behalen van een assessed stage bestaat de mogelijkheid om na je stage door te stromen
naar het graduate programma binnen SHELL. Een non-assessed is een vergelijkbare stage
waarbij jein eerste instantie niet de mogelijkheid hebt om door te stromen naar een baan
binnen SHELL.
Bij de assessed stage moet je een uitgebreidere sollicitatieprocedure (inclusief assessment)
doorlopen.
 SHELL en CV
CV; deze dient in het Engels te zijn opgesteld en de volgende informatie te bevatten: naam,
adresgegevens, opleidingen (universiteit, studierichting, gevolgde en behaalde vakken) en
een overzicht van je praktijkervaring. SHELL let o.a. op je studie, je internationale
ervaringen, interesses en naar je gevarieerdere en relevante nevenactiviteiten.
Het kan natuurlijk voorkomen dat je weinig tot geen werkervaring hebt. Beschrijf dan zoveel
mogelijk wat jouw praktijkervaring is van bijvoorbeeld je kennis of competenties. Denk
hierbij ook aan onderzoek dat je hebt gedaan of projecten of activiteiten waaraan je hebt
deelgenomen of die je hebt georganiseerd etc.
 Applicatieformulier /digitaal aanmeldformulier
Dit is pas nodig op een later tijdstip. Maar je kunt het wel alvast bekijken. Als je het invuldt
neem dan serieus de tijd voor. Je kunt het formulier ook tussentijds opslaan.
http://www.shell.com/home/content/careers/students_and_graduates/how_do_I_apply/th
ree_ways/internships/app_internships_myapplication.html
In dit formulier wordt gevraagd naar:
1. Persoonlijke gegevens en ‘source’ information (er wordt gevraagd naar je Shell
contactpersoon, hier dien je ‘handicap + studie’ in te vullen)
2. Opleidingsachtergrond
3. Stage- en werkervaringen1
4. Persoonlijke gegevens en ‘source’ information (er wordt gevraagd naar je Shell
contactpersoon, hier dien je ‘handicap + studie’ in te vullen)
5. Opleidingsachtergrond
6. Andere informatie; of je bereid bent om te reizen, je beschikbaarheid en je
talenkennis.
7. Tot slot zijn er nog enkele vragen over diversiteit en gelijkwaardige kansen. Deze zijn
vrijwillig.

 Shell en CAR(T),
Het interview vindt volgens een vaste structuur plaats.

Capacity: waaruit blijken je intellectuele, analytische en creatieve vaardigheden? Hoe
verwerk je informatie, weet je situaties te signaleren en te beoordelen, hoe ga je om met
problemen, neem je beslissingen en kom je met innovatieve oplossingen?

Achievement: wat heb je tot dusver gedaan? Heb je deelgenomen of gewerkt aan
nevenactiviteiten naast je studie of aan projecten tijdens je studie? Shell verwacht
enthousiasme, flexibiliteit en vertrouwen van je, je bent iemand die dingen voor elkaar
krijgt. Waaruit blijkt dat?
Daarnaast kun je ook denken aan disability management: persoonlijke ervaringen over hoe
je bepaalde belemmeringen hebt overwonnen tijdens je studie. Beschrijf wat dat betreft hoe
groot je ‘achievement’ is om de studie te volbrengen. Welke vaardigheden beheers je?
Relationship skills: Hoe werk je in teamverband, hoe communiceer je, respecteer je
anderen, hoe ga je om met de verschillende soorten mensen? Shell verwacht van je dat je de
houding en vaardigheden bezit om effectief te kunnen samenwerken met anderen in een
gevarieerd team.
En voor de technische richtingen:
Technical skills: Je hebt begrip van technische vraagstukken en benadert deze ook als
zodanig in combinatie met een enthousiasme voor technische uitdaging.

