STAGE WERKTUIGBOUWKUNDE
Als voorbereiding op de arbeidsmarkt is praktische ervaring, opgedaan tijdens de
opleiding, onmisbaar. Immers, alleen in de praktijk zelf kunnen studenten de
samenhang ontdekken tussen de kennis en vaardigheden die ze geleerd hebben
en de praktische toepassing ervan. Daarnaast biedt het werken in de praktijk
inzichten die de studenten vanuit boeken niet kunnen leren. Om deze reden is de
stage een verplicht onderdeel van de opleiding Werktuigbouwkunde aan de
Universiteit Twente. Tijdens de stage werkt de student zelfstandig aan een
praktijkprobleem.

Opzet van de stage
In de opleiding Werktuigbouwkunde vindt de stage plaats in het tweede jaar van de master
fase. Dat betekent dat de student theoretisch gezien op het niveau van een beginnende
ingenieur staat. De duur van de stage is minimaal 10 weken. Gedurende deze tijd werkt de
student in de organisatie aan een opdracht onder begeleiding van een bedrijfsbegeleider.
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belangrijkste stagedoelen zijn:
kennismaken met het toekomstig werkveld van een werktuigkundig ingenieur;
opgedane kennis en vaardigheden gebruiken en toepassen in de praktijk;
kennismaken met probleemoplossen in de praktijk;
leren plannen van eigen werkzaamheden;
oefenen van mondelinge, schriftelijke en sociaal-communicatieve vaardigheden.;
een voor de stageverlener nuttig project uitvoeren.

Stageopdracht
Het uitgangspunt is dat de activiteiten van de stagiair functioneel moeten zijn voor de
stageverstrekker. Dit is de reden waarom de stageopdracht in de meeste gevallen door de
stageverstrekker wordt geformuleerd. Deze opdracht omschrijving wordt, voorafgaand aan
de stage, met de stagedocent die de stagiair vanuit de Universiteit Twente gaat begeleiden,
besproken. Tijdens de stage kan de docent contact onderhouden met de student en de
bedrijfsbegeleider over de voortgang van de opdracht. Andersom kan de bedrijfsbegeleider
ook contact opnemen met de docent, indien daar behoefte aan is. Het is de bedoeling dat de
student zoveel mogelijk zelfstandig aan de opdracht werkt.
De uit te voeren opdracht dient te liggen op het gebied van de toegepaste (technische)
wetenschappen en kan op verschillende vlakken liggen, zoals fundamenteel onderzoek,
productontwikkeling of productie organisatie.

Begeleiding door de organisatie
Het is de bedoeling dat de student een eigen werkplek krijgt en bij zijn/haar medewerkers
geïntroduceerd wordt zoals dat bij een nieuwe collega gebeurt. Het is wenselijk dat er
minimaal één keer per week overleg plaatsvindt met de student over de voortgang van de

stageopdracht. Verder verwachten wij dat aan het einde van de stageperiode het
conceptverslag wordt becommentarieerd en een afsluitend gesprek wordt gevoerd met de
student om zo de stage af te ronden. Opmerkingen c.q. commentaar moet op het
evaluatieformulier, dat de student zal overleggen, worden aangegeven.

Beloning en verzekering
Het uitgangspunt van de opleiding Werktuigbouwkunde is dat de kosten van een stage geen
drempel mogen zijn voor het willen uitoefenen van de stage. Ons verzoek is om in ieder
geval de reis- en verblijfkosten van de stagiair te vergoeden. De hoogte van een eventuele
stagevergoeding kan door de organisatie zelf worden bepaald.
Vanuit de Universiteit Twente is iedere student die op stage gaat verzekerd voor Wettelijke
Aansprakelijkheid. Omdat de student werk verricht in opdracht van de organisatie, is in de
regel de organisatie aansprakelijk voor het ongevallenrisico. Veel organisaties sluiten daarom
een arbeidsovereenkomst met de stagiair, zodat de werknemersverzekeringen van
toepassing zijn.

Verslag en vertrouwelijkheid
De student maakt een verslag waarin de stageopdracht wordt uitgewerkt. De uitvoering van
de opdracht dient op zijn minst ten aanzien van een deelaspect tot afronding te kunnen
worden gebracht. Het verslag moet voor de opdrachtverlener bruikbare informatie bevatten.
Het zal in de regel dienen om een eventuele opvolger in het project volledig te informeren
over de bereikte stand van zaken.
Aan het einde van de stageperiode heeft de student het conceptverslag gereed;
opmerkingen van de kant van de organisatie en de begeleidende docent kunnen dan nog
worden verwerkt. Van het definitieve verslag ontvangt de stageverstrekker, de docent en het
Studenten Mobiliteit Centrum (SMC) een exemplaar. De docent beoordeelt het uiteindelijke
stageverslag.
Het SMC archiveert alle stageverslagen en stelt deze, indien de stageverstrekker er geen
bezwaar tegen heeft, ter inzage beschikbaar aan studenten die op zoek zijn naar een
stageopdracht. Stageverslagen worden niet uitgeleend. Mocht vertrouwelijke informatie
verwerkt zijn in het verslag, dan wordt het verslag niet ter inzage aan andere studenten
gegeven. Indien de stageverstrekker bezwaren heeft tegen de archivering, dan graag
contact opnemen met het SMC.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met:
SMC - Studenten Mobiliteit Centrum CTW
Opleiding Werktuigbouwkunde, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen
Universiteit Twente
Gebouw: Horst, Kantoor: Horstring Z 222
mw. D.J. Nijhuis (Thea)
Mobiliteitscoördinator:
Internship-ME@ctw.utwente.nl
mw. Dr.ir. D. van de Belt (Dorien)
telefoon: 053 – 489 1194 / fax: 053 – 489 5370
D.vandeBelt@ctw.utwente.nl
telefoon: 053 – 489 2457
http://www.me.utwente.nl/general_information/internship.doc/
http://www.stage.utwente.nl/handleiding/handleiding/

