1. Administratie met betrekking tot de stage procedure
1.1. Afkortingen
BD = Bedrijven Database in Filemaker (bedrijven, universiteiten en andere instellingen)
FM = Filemaker
SD = Studenten Database in Filemaker (uitgaande WB studenten)
SMS = Studenten Mobiliteit Systeem
SMC = Studenten Mobiliteit Centrum (wij dus)
SH = Susan Hilbolling / student assistent (SA)
TN = Thea Nijhuis / ondersteuner (SO)
DvdB = Dorien van de Belt / Coordinator (CO)

1.2. Archief structuur
Structuur van de P-schijf = structuur van de email-folders :
P-schijf à P:/Stage/WB/uitgaande_mobiliteit/…
email à
Stage-WB/Inbox/…
voor de puntjes geldt vervolgens de volgende indeling:
1e onderverdeling op achternaam:
/studenten A tm E/
/studenten F tm J/
/studenten K tm O/
/studenten P tm T/
/studenten U tm Z/
2e onderverdeling:
/jaar van vertrek/
Zolang het jaar van vertrek voor de stage niet zeker is, de studentfolder alleen onder de achternaam
wegzetten. Zodra het vertrekjaar definitief is, kan de folder naar het betreffende jaar verplaatst worden.
Studenten die al wel een folder krijgen maar nog niet voor stage weg gaan (maar voor een minor bv), alleen
onder de achternaam wegzetten. Dezelfde folder kan dan gebruikt worden zodra we ook over stage gaan
communiceren.

2. Studenten Mobiliteit Systeem (SMS)
Alle studentenmobiliteit op de UT wordt nu geregeld/gevolgd via het SMS. Omdat m.i. niet alles met dit
systeem kan wat ik zou willen, heb ik daarnaast nog een database in Filemaker opgezet. Globaal gezien is
SMS voor het “volgen” van de student, en Filemaker voor archivering en het zichtbaar maken van het relatie
netwerk van de opleiding mbt de studentenmobiliteit.

2.1. Aanmelding
Studenten melden zich aan via SMS:
- http://www.me.utwente.nl/general_information/internship.doc/
- webapplicaties “MyCampus”
Zodra een student zich aangemeld heeft stuurt SMS automatisch een mail naar Stage-WB@utwente.nl met
een mededeling hierover. Deze email komt dus in de ‘Inbox’ terecht.

2.1.1. Acties TN
−

(n.a.v. aanmelding bij SMS)

P-schijf en email-folder aanmaken
o

Zie hierboven voor de indeling

−

−
−

−
−

student toevoegen aan Blackboard site
fasit checken op ingangseis: bachelor plus 2/3 van de master vakken (= 40 EC) afgerond
‘ontvangstbevestiging’ van de aanmelding sturen
o Indien de student nog niet aan de ingangseis voldoet, hier een opmerking over maken. Als de
student zich ruim voordat hij/zij op stage wil, bij SMS aanmeldt, is het logisch dat er nog niet aan de
eis voldaan wordt. Een opmerking ‘houdt er rekening mee dat …’ is dan genoeg. Als de student
aangeeft al snel op stage te (willen) gaan en hij/zij voldoet nog niet aan de eis, dan is hierover een
gesprek of correspondentie met de DvdB gewenst.
o Ook de student attenderen op het opdracht formulier?
o cc: naar hoogleraar en secretaresse van de vakgroep, zodat zij ook op de hoogte zijn van de
stageplannen van de student.
‘SMS Aanmeldingsmededeling’ in “A – te archiveren emails/SMS Aanmeldingsformulieren” zetten voor
verdere verwerking
Indien de student (nog) niet aan de ingangseis voldoet: HH maakte hier een ‘Aktie’ van in SMS.

2.1.2. Acties SH

(n.a.v. aanmelding bij SMS)

N.a.v. de emails in “A – te archiveren emails/SMS Aanmeldingsformulieren”:
−

nieuw record toevoegen in SD (Ctrl-N). Invullen:
o
o
o
o
o

−

relevante info uit SMS overnemen naar SD
o
o

−

student nummer en naam
jaar van vertrek (indien nog niet zeker: 2222)
datum aanmelding SMS
acties aankruizen die uitgevoerd zijn (Tabblad
‘acties’)
emails aankruizen die verstuurd zijn (Tabblad
‘correspondentie’)
leerstoel
voorkeuren (zodat er gezocht kan worden)

‘SMS Aanmeldingsmededeling’ opslaan bij de
student mail-folder.

2.1.3. Acties DvdB

(n.a.v. aanmelding bij

SMS)
−

‘probleemgevallen’ benaderen

2.2. Opdracht gevonden
De student wordt geacht een opdrachtformulier in SMS in te vullen, zodra hij/zij een plek gevonden heeft.
Op die manier weten wij:
- wanneer de student van plan is te gaan vertrekken
- of er daadwerkelijk overleg geweest is met de stagedocent / afstudeerdocent
Zodra een student zich dit formulier ingevuld heeft, stuurt SMS automatisch een mail naar StageWB@utwente.nl met een mededeling hierover. De student moet het formulier uitprinten, laten ondertekenen
en inleveren bij ons. Wat mij betreft mag dat ook via het secretariaat van de vakgroep lopen, zolang het
maar duidelijk is dat de docent de omschrijving wel gezien heeft. Deze email komt wederom in de ‘Inbox’
terecht.
Als een student naar het buitenland gaat, zou hij/zij in aanmerking kunnen komen voor TMF (Twente
Mobility Fund; http://intoffice.utwente.nl/financieel/tmf/). Bij een stagevergoeding van meer dan 150 euro
per week heeft het geen zin TMF aan te vragen.
Indien een toegekend TMF bedrag uit een Erasmus pot gaat komen (en dat beslist International Office), dan
moet de student nog een aantal formulieren invullen en laten ondertekenen.

2.2.1. Acties TN

(n.a.v. ingevuld opdracht-formulier)

−

indien er nog niet aan de ingangseis voldaan werd, checken of dat nu wel het geval is.
o Zo nee, doorgeven aan DvdB
o Zo ja, ‘ontvangstbevestiging’ van de opdracht sturen:
§ eventueel (en indien van toepassing) inclusief een mededeling mbv tot het nog moeten voldoen
aan de ingangseis
§ De student attenderen op het meldingsformulier?
§ De student vragen om de vertrekdatum. Dit kan de student niet zelf invullen, pas als hij/zij op
de plaats van bestemming is en het meldingsformulier invult, kan er aangegeven worden wat de
precieze verblijfsdata zijn. Om toch inzicht te hebben wie er wanneer waar heen vertrekt, is het
nodig dat wij de vertrekdatum weten. Deze datum kan in SMS door ons ingevuld worden

−
−

‘SMS Opdrachtmededeling’ in “A – te archiveren emails/SMS Opdrachtformulieren” zetten voor verdere
verwerking
indien van toepassing: TMF-formulier kopiëren en doorsturen naar International Office

−

indien van toepassing: Erasmus-formulieren kopiëren en doorsturen naar International Office

(Tabblad ‘Aantekening’).

o

checken of in SMS ‘Subsidie’ gevinkt is (Tabblad ‘Aantekening’)

2.2.2. Acties SH
−
−

(n.a.v. ingevuld opdracht-formulier)

checken of het digitale formulier ook in papieren versie is/wordt ingeleverd. Zodra dat gebeurd is: ‘SMS
Opdrachtmededeling’ opslaan bij de student mail-folder.
info uit SMS checken met info in SD en eventueel invullen / aanpassen:
o

jaar van vertrek, naam stageverlener (evt. afdeling), land & data

2.2.3. Acties DvdB
−
−

(n.a.v. ingevuld opdracht-formulier)

opdrachtbeschrijving bekijken en een krabbel zetten
‘probleemgevallen’ benaderen

2.3. Begonnen aan de stage
De student wordt geacht binnen twee weken na aanvang van de stage een meldingsformulier in SMS in te
vullen. Op die manier weten wij:
- dat de student daadwerkelijk aangekomen en begonnen is
- de laatste details met betrekking tot de opdracht en het verblijf (contact gegevens, etc.)

2.3.1. Acties TN

(n.a.v. meldingsformulier)

2.3.2. Acties SH

(n.a.v. meldingsformulier)

−
−
−
−
−

‘ontvangstbevestiging’ van de melding sturen aan student
bedankje per email sturen aan bedrijf
indien nog niet gedaan: folders student verplaatsen onder 'jaar van vertrek'
‘SMS Meldingsmededeling’ opslaan bij de student
mail-folder.
info uit SMS checken met info in SD en eventueel
invullen / aanpassen:
o

jaar van vertrek, naam stageverlener (evt. afdeling),
land & data

2.3.3. Acties DvdB

(n.a.v. meldingsformulier)

Koppeling maken met bedrijven database:
− checken of opgegeven bedrijf in BD staat
− zo ja: naam stageverlener zoals deze in de BD
staat overnemen

o
−
−

o
−

indien naam, afdeling en land goed zijn ingevuld, komen de gegeven uit de BD te voorschijn (blauwe ovaaltjes)

zo nee: nieuw record aanmaken in BD
achternaam van mentor invullen.

Indien deze persoon reeds bekend is, verschijnen er weer gegevens (grote blauwe ovaal). Deze gegevens
checken met informatie in SMS.

Indien mentor nog niet in database staat, een nieuw record aanmaken (Cntrl-N) in de layout ‘business
card’ in BD.

Deze actie (‘Koppeling maken met bedrijven database’) hoeft niet onmiddellijk bij het invoeren van de
student gegevens gedaan te worden; het kan op een later tijdstip ook “in batch” uitgevoerd worden.

2.4. Tegen het einde van de stage
2.4.1. Acties SH
Drie(?) weken voor het einde van de stage:
− evaluatieformulier maken
o in Tabblad ‘correspondentie’ (FM) klik op ‘evaluatie’
− Microsoft Word Mail Merge opent (zorg dat Mail Merge Toolbar zichtbaar is):
o
o

o

−

evaluatieformulier wordt gegenereerd met gegevens van student
Indien geen gegevens zichtbaar zijn maar wel codes zoals <<….>>, dan op knop ‘View Merged Data’ klikken.
Formulier overzetten van ‘Merge document’ naar gewoon ‘word document’.
Hier zijn 2 manieren voor:
•
klik ‘Merge to New Document’ en kies ‘Current Record’
•
klik ‘Main document Setup’ en kies ‘Normal Word document’
Document opslaan (“Save as …’) in map van de student
(Bijvoorbeeld: naamstudent_evaluatieformulier.doc)

document per email versturen aan student (kan ook vanuit Word), met een passende tekst erbij. Incl.
b.v. ‘heb je het leuk gehad’ en ‘denk je aan blackboard voor de afronding’.

Een zelfde procedure moet er nog komen voor het beoordelingsformulier dat door de mentor ingevuld moet
worden. Dit formulier kan nu nog door de student zelf vanuit Teletop/Blackboard gedownload worden.

2.5. Na afloop van de stage
2.5.1. Acties TN
−
−

indien er geen samenvatting is ingeleverd, maar wel een digitaal verslag: zorgen dat de samenvatting
als apart document in de P-folder van de student komt te staan (pagina(‘s) printen als pdf vanuit word
of Acrobat Reader). In FM aankruizen dat samenvatting wel is ingeleverd.
zorgen dat digitale versie van verslag in Docuware komt!!! regelen Thea (07 10 09)

2.5.2. Acties SH
−
−
−

Bijhouden wat ingeleverd is; zodra zaken ingeleverd zijn, dit aankruizen in FM
evaluatie- en beoordelingsformulier overnemen in FM
samenvatting van de student toevoegen aan Teletop/Blackboard
o Zie “P:/Stage/WB/ HOW TO - Samenvattingen toevoegen.doc” hoe dit gedaan kan worden

3. Wekelijks terugkerende bezigheden
3.1.1. Acties TN
Bijvoorbeeld elke week checken van het volgende:
− checken welke studenten er binnenkort op stage gaan
Nu we het opdrachtformulier in SMS hebben, is even de vraag of we deze actie door blijven uitvoeren.
Eigenlijk wil je alleen nog die studenten benaderen die hun opdrachtsformulier ruim van te voren

hebben ingevuld, en op dat moment niet aan de eisen voldeden. Die zou je eventueel nogmaals willen
benaderen. DvdB denkt nog hier even over na …
o
o
o
o

−

te gebruiken FM script: “Stage : binnenkort vertrekken” ná opdracht formulier
indien nodig email sturen “is alles geregeld ?”
indien van toepassing checken of aan 40EC-eis inderdaad voldaan is
‘probleemgevallen’ overleggen met CO

checken welke studenten het verslag meer dan een maand geleden ingeleverd hebben, maar nog geen
cijfer ontvangen hebben
o

te gebruiken FM script: “Checken afronding docentdeel”

3.1.2. Acties SH
Bijvoorbeeld elke week checken van het volgende:
− checken welke studenten nu op stage zijn
o
o

−

te gebruiken FM script: “Stage : nu afwezig”
hebben ze allemaal een meldingsformulier ingevuld ? (07 10 09)

checken welke studenten langer dan 3 maanden terug zijn, maar nog niet alles hebben ingeleverd
o te gebruiken FM script: “Checken afronding studentdeel” (07 10 09)

“Batch” verwerking:

−

binnengekomen vacatures verwerken:
o
o
o

−

nog niet geplaatste samenvattingen op Teletop zetten:
o

−

op teletop/Blackboard zetten
Zie “P:/Stage/WB/HOW TO - Vacatures toevoegen.doc” hoe dit gedaan kan worden
zoekende studenten een email hierover sturen
toevoegen aan de BD; Layout ‘Vacatures’
te gebruiken FM script: “verslagen nog niet op teletop”

o Zie “P:/Stage/WB/ HOW TO - Samenvattingen toevoegen.doc” hoe verslag toegevoegd kan worden
nog niet verwerkte (evaluatie- en beoordelings-)formulieren aan FM toevoegen:
Er zijn in principe twee locaties waar onverwerkte formulieren kunnen liggen: postvakje (papieren
versies) en “Stage-WB/Inbox/A-Ingeleverde formulieren” (digitale versies).

