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Introductie

ZO VOER JE HET JUNIOR PRAKTIJKOPLEIDERS PROGRAMMA UIT 

In de hierop volgende pagina’s vindt u alle informatie en materialen om het Junior Praktijkopleiders 
Programma te kunnen implementeren in uw onderwijsinstelling.   

De informatie en de materialen complementeren het geheel van het Competentie Schema en het 
Trainingsprogramma. De handleidingen en materialen helpen u het JPO Programma te implementeren in 
uw onderwijsinstelling. U zult zien dat het implementatie pakket, evenals het Trainingprogramma 
aangepast kan worden aan de situatie in uw eigen organisatie. 

Het hoofddoel van het JJC programma is om uitval te voorkomen en de meer kwetsbare studenten in het 
mbo extra ondersteuning te bieden bij stage. De ervaring wijst uit dat het JJC programma zijn uitwerking 
heeft voor de opleiding in zijn geheel en de prestaties van de student/stagiair in het algemeen, als ook voor 
de tevredenheid van werkgevers. 



Inhoudsopgave 

1 Introductie Junior Praktijkopleiders Programma

2 Project Beschrijving

3 Structuure

4 De Voordelen

5 De Resultaten

6 Activiteiten 
 6.1 Voorbereiding en werving
 6.2 Training
 6.3 Speed dates en Matching
 6.4 Overzien en Evalueren
 6.5 Samenwerking met berijven
 6.6 Maatwerk: variaties en aanvulingen
 6.7 Het JJC Meet & Greet

7 Project team en taakverdeling

8 Docentenhandleiding voor Speed Dates en Matching 

9 MATERIALEN
 9.1 Formulieren 1 – 2: Speed dates & Kwaliteiten
 9.2 Formulieren 3 – 6: Matches; Afspraken en Evaluatie
 9.3 Formulier 7: Project Evaluatie Algemeen

3

4

5

6

8

9

10
11
12
12
13
14
15
16

17

18

30
30
32
40



1. Introductie Junior Praktijkopleider methodiek

Student at Risk

Intensieve stagebegeleiding om uitval te voorkomen was oorspronkelijk bedoeld om uitval in de lagere 
niveau’s van het mbo tegen te gaan en stageplaatsen te behouden.  Daaruit is het peermentoring concept  
Junior Praktijkopleider (JPO) ontstaan. “Junior Praktijkopleiders” richt zich op extra stagebegeleiding aan  
studenten die meer risico lopen uit te vallen en/of meer kwetsbaar zijn. Deze  krijgen extra begeleiding van 
medestudenten van dezelfde opleiding; van een hoger niveau en met ervaring in stage. Dit zijn de Junior 
Praktijkopleiders1. Junior Praktijkopleiders heeft als concept in Nederland bij opleidingen voor zowel beide 
groepen studenten als voor werkgevers positieve resultaten opgeleverd. Voortijdige schooluitval is 
voorkomen, de JPO’s hebben hun arbeidskansen verbeterd met hun CV, en bij werkgevers is belangstelling 
en commitment geprikkeld voor een nieuwe mentoring aanpak. Deze win-win-win resultaten kunnen verder 
ontwikkeld worden. Ook de methodiek kan opnieuw ontwikkeld worden of ingevoerd in meerdere mbo 
opleidingen. De hier volgende informatie is van nut om Junior Praktijkopleiders te ontwikkelen in de eigen 
onderwijsinstelling of de methodiek te implementeren in een opleiding. 

Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is er één teveel. Jongeren moeten zich realiseren dat zij 
met een diploma op zak hun kansen op de arbeidsmarkt optimaal vergroten. 

In Nederland wilde de Rijksoverheid de schooluitval in het middelbaarberoepsonderwijs verminderen tot 
5% in 2016. Bij sommige mbo-scholen was dit aandeel in 2013 nog 7% of hoger.

2Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kijkt samen met scholen hoe hun schooluitval 
omlaag kan. Bijvoorbeeld door scholieren beter te begeleiden en te helpen bij het zoeken naar stages en 
leerbanen. 

Een goed aanbod van stageplaatsen en het succesvol doorlopen van stage geeft meer garantie voor  een 
startkwalificatie en stimuleert de doorstroming van mbo-studenten naar de arbeidsmarkt. ROC’s zetten 
innovatieve middelen en methoden in om studenten tijdens de stageperioden te begeleiden en uitval 
tijdens de stage te voorkomen. Tegelijkertijd spannen ROC zich in om het commitment van stagebedrijven 
te vergroten om voor alle studenten - nu en in de toekomst - een zo breed mogelijk aanbod van 
stageplaatsen te realiseren. Bedrijven zien het bieden van stageplaatsen en de daarbij behoorde 
praktijkbegeleiding vaak als een belasting. Binnen de innovatieve methodiek Junior Praktijkopleiders 
(Junior Jobcoach) komen de extra stagebegeleiding én het ‘ontzorgen’ van stagebedrijven samen.  
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1 De doelgroep in deze projectomschrijving  wordt gevormd door studenten niveau 2 die tijdens hun stage worden ondersteund door studenten niveau 3 of 4 als Junior Praktijkopleider (JPO). De 
methodiek is echter ook geschikt om eerste- of tweedejaars studenten van een opleiding tijdens hun stage te laten ondersteunen door ouderejaars studenten van dezelfde opleiding .
2http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpenDe volgende informat/aanval-op-schooluitval/feiten-en-cijfers-schooluitval



2. Projectbeschrijving

Uitgangspunt van de nieuwe Junior Praktijkopleiders (Junior Jobcoach) methodiek is studenten bewust te 
maken van hun eigen kwaliteiten en talenten  en hen te stimuleren die effectief in te zetten in de 
beroepspraktijk , en verder te ontwikkelen. Deze positieve benaderingswijze is ingebouwd in de gehele 
aanpak en vanaf de introductie tot de eindevaluatie consequent gehanteerd. De nieuwe JPO methodiek 
omvat een Competentie Schema voor de JPO’s,  een Trainings Pakket voor docenten/trainers en de Toolkit 
voor bedrijven. 

Beginnende eerstejaars stagiairs worden gematcht met Junior Praktijkopleiders. Dit zijn leeftijdsgenoten 
die als oudere niveau 3 of 4 student al stage-ervaring hebben opgedaan. Voor een zorgvuldige matching 
wordt de speeddates methode gehanteerd die uitstekend werkt om tot goede matches te komen 
(Handleiding Speeddates & Matching). Een grondige inventarisatie van de vereiste begeleidingskwaliteiten 
gaat daaraan vooraf. De niveau 4 studenten worden getraind en tot slot gecertificeerd als Junior 
Praktijkopleider. 

De JPO’s vormen de “Extra Hulplijn”. De JPO is er op afstand voor alle vragen, teleurstelling of frustratie, 
onzekerheid over stageopdrachten of de omgang met collega’s. Via social media (whatssapp)  kunnen de 
stagiairs op ieder gewenst moment hulp vragen aan hun JPO en direct een reactie krijgen.  Ze zijn tijdens 
de stageperiode via social media vrijwel permanent bereikbaar voor hun eerstejaars stagiairs.  Omdat de 
Junior Praktijk Opleider goed bereikbaar is , kan snel worden ingegrepen als zich problemen voordoen 
tijdens een stage. 

De hulp van de JPO voorziet ook voor een deel in de monitoring van de stage. Zij houden via social media 
de voortgang en de resultaten van de studenten tijdens hun stage in de gaten. Er is een startmeeting na de 
speeddates om nader kennis te maken en afspraken te maken (afspraakformulier nr 1). Gedurende de 
stageperiode zijn er tussentijdse meetingen JPO-trainee om de stage en de afspraken/begeleiding te 
evalueren (formulier 2). Een gezamenlijke eindrapportage voorziet in een eindevaluatie van het contact met 
de JPO (formulier 3); geschikt om op te nemen in een stageverslag van de stagiair( formulier 3). De 
start-,evaluatie- en slotmeetingen complementeren het geheel. Zo is er een bijna permanente 
voortgangsbewaking. 

Eveneens via social media kunnen ook de JJC’s zelf een beroep doen op de projectcoordinator om hulp, 
advies of feedback. 

Taken Junior Praktijkopleider:

Contact leggen met de stagiair en dit minstens wekelijks onderhouden
Antwoord geven op concrete vragen over de stageomgeving, de opdrachten uit het BPV werkboek, 
en stageopdrachten waarover onduidelijkheid bestaat
Antwoord of advies geven over de omgang met collega’s  en het management en helpen iets te 
begrijpen van de cultuur in het bedrijf
Feedback geven op het handelen en de houding van de stagiair
Signaleren van onzekerheid, ontevredenheid, teleurstelling of frustratie, daarop doorvragen en 
afwegen of contact gelegd moet worden met de lob docent

Taken trainee/student at risk:

Is mede verantwoordelijk om contact te houden en te reageren op de JPO
Geeft feedback over de hulp van de JPO
Houdt een logboek bij van het contact of verwerkt de resultaten van het contact in het stageverslag
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Is mede verantwoordelijk om contact te houden en te reageren op de JPO
Geeft feedback over de hulp van de JPO
Houdt een logboek bij van het contact of verwerkt de resultaten van het contact in het stageverslag

3. Structuur Junior Praktijkopleiders Programma

De structuur van het Junior Praktijkopleiders programma, met de verschillende deelnemers en hun 
desbetreffende rollen, taken en verantwoordelijkheden, wordt hieronder in zijn geheel weergegeven. De 
student ‘at risk’ staat centraal met de Junior Praktijkopleider (Junior Job Coach) aan haar/zijn zijde. Het 
projectmanagement, zowel als de monitoring en uitvoering de uitvoering van de extra begeleiding door de 
JPO, vindt plaats vanuit de onderwijsinstelling. Het bedrijf levert de stageplaats en de 
beroepspraktijkbegeleiding aan de student.
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4. De Voordelen : win-win³  

Het Junior Praktijkopleiders project levert voor zowel de JPO’ als de trainees, én voor de 
werkgevers/bedrijven positieve resultaten op. De peersupport is succesvol omdat het gebaseerd is op de 
eigen ervaring van de JPO in het werkveld.  De JPO methodiek doet een direct beroep op de eigen kennis 
en stage ervaring van de peer; het is practisch en herkenbaar.  Het sluit met name aan bij de 
oplossingsgerichte attitude van de studenten de technische en financiele beroepsopleidingen (ICT, 
Finance, Bouw/Tech, Automotive, etc.) waar in de regel geen sprake is van peercoaching. De Junior 
Praktijkopleider is meer een mentor en rolmodel, dan een coach of buddy. Sociale interactie is belangrijk in 
de JPO peermentoring methodiek. Maar, de interactie is concreet, practisch en probleemoplossend. Met de 
erkenning van de bijzondere prestatie dmv het certificaat doet “Junior Praktijkopleiders” een appel op de 
relatief sterke gevoeligheid van deze studenten voor respect en status. Dat het certificaat Junior 
Praktijkopleider het CV versterkt en voordeel oplevert bij werkgevers is bovendien een sterke extrinsieke 
prikkel. Het certificaat levert de JPO in de verhouding tot de zijn/haar stagiair een formele positie en status 
die zowel de studenten als de werkgevers hoog waarderen. Met dit alles sluit de JPO peermentoring 
methodiek aan op een paar belangrijke karakteristieken van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in 
Nederland en het Europese Vocational Education Training system. (VET)  

Samengevat, krijgen kwetsbare studenten op, voor hun spannende momenten tijdens de stage extra hulp 
waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. Junior Praktijkopleiders doen met de peermentorings activiteiten 
leidinggevende ervaring op en versterken daarmee hun CV en de kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers 
raken gestimuleerd door de extra aandacht van de onderwijsinstelling en zijn positief over het getoonde 
commitment en verantwoordelijkheidsgevoel van de JPO’s. De extra investering in de stagebegeleiding 
door het mbo heeft zo niet alleen positief effect op de “students at risk” en hun ervaren JPO’s , maar ook 
op werkgevers die een steuntje in de rug krijgen. Zo werken beroepsonderwijs en werkgevers samen aan 
het opleiden van de toekomstige werknemers.  Deze win-win situatie met de Junior Praktijkopleiders 
peermentoring  aanpak is voor meerdere opleidingen en (europese) instellingen voor beroepsonderwijs, 
binnen bereik..
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3 Zie bijlage 2 voor de resultaten van een afgerond JPO project:  Eindrapportage VSV project Junior Praktijk Opleiders Amersfoort , 2014



5. De Resultaten: 

Voor de Students at risk:

Kwetsbare studenten winnen aan zelfvertrouwen en beroepshouding door de aandacht en 
interventies van een leeftijdgenoot van dezelfde opleiding
Students at risk hebben meer kans op een succesvolle stage
Studenten geven aan dat het contact een positief effect heeft op de motivatie om de opleiding 
verder af te maken

Voor de Junior Praktijkopleiders:

De JPO en heeft door de deelname aan het project zijn zelfbewustzijn, competenties en 
praktijkervaring verbreed
JPO’s verbeteren hun arbeidskansen met hun ervaring in begeleiding en leidinggevende taken
JPO’s hebben met hun certificaat hun CV versterkt en hun kans op een betaalde baan op de 
arbeidsmarkt vergroot

Voor de Werkgevers:

De belangstelling van werkgevers voor stage is geprikkeld door de JPO peersupport aanpak en zij 
voelen zich meer serieus genomen in hun rol als stagebedrijf
Praktijkopleiders binnen de stagebedrijven  committeren zich aan de ontwikkeling van de JPO’s en 
zijn bereid te zoeken naar nieuwe wegen voor stagebegeleiding
De samenwerking tussen Beroepsonderwijs  en het Bedrijfsleven is vergroot

Voor het Beroepsonderwijs 

minder schooluitval en meer succesvolle stages
behoud van stageplaatsen: school geeft zichtbaar ondersteuning bij de stagebegeleiding in de 
bedrijven; het contact tussen de opleiding en de stagebedrijven is geïntensiveerd en levert meer 
commitment op van werkgevers 
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 6. Activiteiten 

6.1 Preparation and recruitment
6.2 Training
6.3 Speed dates and Matching
6.4 Monitoring and Evaluation
6.5 Partnership with Companies
6.6 Customisation: Variants and Supplements
6.7 The JJC Meet and Greet
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Het gehele programma incl. werving, voorbereiding, training, uitvoering en evaluatie omvat een 
onderwijsperiode van minstens een semester. De JPO methodiek is overdraagbaar en op maat te maken. 
De begeleiding JPO-trainee omvat een stageperiode van maximaal een semester. Het is goed structuur aan 
te geven; daarom een begin- en eindtermijn van de extra begeleiding van de JPO aan de trainee. 



Periode 1.  Ontwikkeling & voorbereiding ( 4 wkn)

6.1 Voorbereiding en Wervingt

****(geen) Vrije keuze van de JPO of keuze vanuit de leervraag van de Trainee?****

11

Introductie van JPO project: het team/docenten informeren
Werving van het projectteam (JPO Projectteam & Tasks):
een projectcoӧrdinator (0,05-0,1 FTE)
een trainer/docent 
een – twee loopbaandocent/studiecoach/mentor voor monitoring contact JPO -trainee;  
Orientatie op de keuze van de deelnemers; welke groepen nemen deel?
Werving van de deelnemers:
JPO”s; Keuze voor een groep studenten of screening van kandidaat    
deelnemers****
Trainee’s; keuze voor een groep of screening van studenten die in aanmerking komen voor extra hulp 

*JJC: Het nadeel van screening of vrijwillige keuze voor JPO’s is, dat een grote groep uit onbekendheid 
met peersupport de kans mist een onvermoed talent te exploiteren. De JPO aanpak biedt in zijn geheel 
structuur met gedegen voorbereiding en ondersteuning van de JPO’s. De training inspireert en zet hen 
goed in positie om te kunnen begeleiden. Dit prikkelt de motivatie. Ze ervaren wat het is een rolmodel te 
zijn en hebben een certificaat dat hun rol als begeleider een formele status en erkenning geeft. Zo 
ontstaat motivatie en toewijding voor hun rol als Junior Praktijkopleiders.

**Trainee: Het nadeel van vrijwillige keuze of screening van de students at risk is dat studenten zelf 
menen geen extra hulp nodig te hebben of dat niet willen uit vermeende angst voor gezichtsverlies. Dit is 
te vermijden door een groep te kiezen. Hierdoor wordt ook vermeden dat een aantal studenten onnodig 
risico lopen op een onbevredigende (afloop) van de stage. Voor de motivatie van de trainee is het 
belangrijk dat zij invloed hebben op de keuze van hun Junior Praktijkopleiders. Door de gewenste 
kwaliteiten van hun JPO te kiezen en na de speeddates hun vier favoriete JPO’s te kiezen ervaren zij een 
eigen keuze. De speeddates en de keuze van de trainee zijn een voorwaarde voor succesvolle matches! 
De methode “Speeddating en Matchen op gewenste Kwaliteiten” van het project voorziet in deze 
voorwaarde ( Manual & materials for Speeddate & Matching ; en hieronder periode 3 Speeddate & 
Matching)



Periode 2: Voorbereiding en uitvoering Training JPO’s

6.2 Training 
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De trainer neemt het JPO self - assesment af bij de deelnemers (Training Package)
De trainer bereidt de training voor met behulp van de Trainersguide (JPO Training Package)
De trainer introduceert het JPO competentie Schema bij de kandidaten/deelnemers (JPO Competentie 
Schema/ Competence Framework)
De Trainer voert de training uit met de zes sessies van het JPO Trainingplan; elke sessie behandelt een 
van de JPO Competences (JPO Training Package)
De Trainer neemt aan het eind van de training het self – assesment af (nulmeting) en laat de 
deelnemers het JPO evaluatieformulier invullen
De Trainer vult zelf het Trainers evaluatie formulier in (Training Package)

De Deelnemers ontvangen het Junior Praktijkopleider Certificate Erasmus + (Training Package)

Periode 3:Speedates & Matching

6.3 Speed Dates and Matching

De projectcoordinator plant en organiseert de speeddates na afloop van de JPO Training ( Manual 
Speeddates & Matching)
De docenten/mentoren bereiden de speeddates voor in de lob- mentoren les door de eigen kwaliteiten 
en de gewenste kwaliteiten van de JPO’s vast te stellen voor zichzelf. Volgens de Kwaliteiten- methode 
(Manual & Materials for Speeddates & matching)
De JPO’s en trainees hebben de formulieren met Kwaliteiten ingevuld en nemen deze mee naar de 
speeddates (Manual & Materials for Speeddates & matching)
De trainees en de JPO’s worden aan elkaar voorgesteld via de speeddates en maken kennis 
De trainees hebben na afloop van de speeddates hun voorkeur voor 4 JPO’s ingevuld op het formulier; 
zij krijgen de garantie dat een van de vier hun Junior Praktijkopleiders wordt
De JPO’s en trainees hebben na de speeddates de formulieren ingevuld en ingeleverd bij de 
docenten/mentoren
De docenten/mentoren maken de matches na de speeddates op de gewenste kwaliteiten en voorkeuren 
van de trainees en geven de matches door aan de JPO
Elke JPO kondigt zichzelf aan ( via whatssapp): “Hey hello, I’m your Junior Jobcoach!”



Period 4: Tijdens de stagebegeleiding: Monitoring & Evaluatie 

6.4 Monitoring en Evaluatie
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De docenten/mentoren bespreken in de lessen de voortgang van het contact JPO - Trainee en wisselen 
gegevens uit
Docenten/mentoren plannen de meetings gedurende de stageperiode  
Startmeeting; de JPO en de trainee maken kennis en de JPO doet een voorstel voor de afspraken over 
het contact; bijv. hoe vaak en op welk (vast) moment “ik app je elke woensdagochtend hoe het gaat op 
stage” (JPO Afspraken formulier)
De JPO geeft extra hulp bij alle vragen van de trainee over de stageopdrachten, de situatie in het 
stagebedrijf en de omgang met de praktijkopleider in het bedrijf: bijv “als je graag ook andere 
opdrachten wil doen kun je gerust naar je stagebegeleider gaan om te vragen of je nog meer kunt doen. 
Vraag of je ergens mee kunt helpen”.   
Eerste/Tweede Evaluatiemeeting JPO -trainee: over de voortgang op stage en nieuwe afspraken over de 
stage en het contact (JPO Afsprakenformulier)
Slotmeeting: Eindevaluatie over de stage en de resultaten contact JPO =trainee 
(Eindrapportageformulier)



Period 1-4: Contact met stagebedrijven en promoten JPO peersupport

6.5 Samenwerking met de bedrijven
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De projectcoӧrdinator benadert bekende stagebedrijven en introduceert de Junior Praktijkopleider 
peersupport als een nieuwe aanpak voor extra stagebegeleiding en ondersteuning van de bedrijven in 
hun stagebegeleiding (flyer “Let me introduce myself I’m a Junior Praktijkopleider)
De projectcoӧrdinator brengt stagebedrijven van JPO’s op de hoogte dat hun stagiair tegelijkertijd ook 
een Junior Praktijkopleider is (flyer Let me introduce myself…)
De projectcoӧrdinator benadert (nieuwe) stagebedrijven met het verzoek structureel stageplaatsen 
voor students at risk te realiseren en biedt daarbij de JPO peersupport aan als ondersteuning op 
afstand vanuit VET (Toolkit Junior Praktijkopleider)
De projectcoӧrdinator zoekt persoonlijk contact met praktijkopleiders binnen stagebedrijven met het 
doel nieuwe stageplaatsen voor students at risk te werven (Toolkit JPO)
De projectcoӧrdinator zorgt voor de ondertekening van het coordination protocol door school en het 
stagebedrijf zodat de werkgever kennis heeft van de voorwaarden en op welke steun zij kunnen rekenen 
(Toolkit)
De projectcoӧrdinator houdt gedurende de stageperiode van de trainee contact met de samenwerkende 
bedrijven
De projectcoӧrdinator evalueert aan het eind van de stageperiode met het bedrijf de resultaten van de 
JPO -trainee extra hulp



6.6 De aanpak is op maat te maken: varianten & aanvullingen
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JPO kan ook in de vorm van projectgroepen ipv een-op-een matches; 1-3 JPO’s vormen een 
projectgroep met meerdere eerstejaars stagiairs; ze voeren samen projectopdrachten uit op school 
waarbij de JPO’s helpen de eerstejaars de opdrachten ui te werken
JPO projectgroepen kunnen gezamenlijk aan intensieve stagevoorbereiding doen; tijdens de 
stagevoorbereidingslessen kunnen zij in groepen werk aan het CV, en sollicitatie gesprekken oefenen
De kwaliteit van het contact op de lange duur is een aandachtspunt in gevallen waar de eerstejaars 
minder goed participeren
Voor een goede sociale interactie en binding kan het accent meer op de voorbereidingsperiode gelegd 
worden met gezamenlijke kennismakingsactiviteiten; zoals geplande excursies, workshops etc.
Het uitgangspunt dat een brede introductie met gezamenlijke activiteiten bijdraagt aan meer binding, 
is belangrijk en aanvullend op de JPO aanpak; door de grotere binding is er meer kans dat het contact 
langer in stand blijft tijdens de stage 
In plaats van het accent op monitoring van het contact tussen JPO – trainee komt het accent op de 
voorbereiding: om een goede basis te leggen voor het contact. 
Meer accent op de netwerkfunctie van JPO peersupport; de JPO – trainee’s worden vroeg in de periode 
voorafgaand aan de stage gematcht waarna de JPO intensief helpt met stage zoeken door 
stagebedrijven te benaderen uit het eigen netwerk en de trainee te daar te introduceren  
De taken van de JPO kunnen dus uitgebreid: helpen met zoeken naar stage, de trainee introduceren in 
het eigen netwerk van bedrijven, intensief helpen met CV & sollicitatie, projectopdrachten uitwerken 
etc.



6.7 De Meet & Greet: JPO in drie fases
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JPO Fase 1 Meet & Greet: 

De projectcoordinator organiseert met de JPO’s een meet & greet voor stagebedrijven en andere 
werkgevers. De meet&greet is een netwerkbijeenkomst voor stagebedrijven waar zij zich kunnen 
presenteren. De JPO’s organiseren tijdens de meet & greet een speeddates ronde voor de aanwezige 
werkgevers en aankomende stagiairs. Zij bereiden de speeddates voor met de trainee’s (hoe stel je 
jezelf voor,welke vragen stel je etc.) Zij proberen de trainee’s tijdens de speeddates tot afspraken te 
laten komen met de werkgevers en helpen daarbij. In deze fase worden de JPO’s getraind.

JPO Fase 2 Speeddates & Matching; 
Na de speeddates en matching helpen de JPO’s de aankomende trainees een stageplek te vinden door 
o.a. contact te leggen met de bedrijven van de netwerk bijeenkomst en hun trainee’s daar te 
introduceren

JPO fase 3 de reguliere extra hulp tijdens stage.



7. Project team en taakverdelingen 

Het Project Team:
Het project team bestaat uit een project coordinator (0.05 – 0.1 FTE), docenten, begeleiders en mentoren. 
Zowel de groep JPO’s als de groep van trainees/ ‘students at risk’ zou moeten worden begeleid door ten 
minste een docent of mentor. 

Het programma moet overzien en geëvalueerd worden met de nadruk op:
Het aanmoedigen van het vinden van een stage plek (aan de hand van netwerken of peer-support); 
Het voorkomen van uitval gedurende de stageperiode (focus tijdens het werven van students at 
risk); 
Actuele ontwikkelingen van de JPO zijn peer-montor vaardigheden; 
Het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkplek bedrijven. 

De Project Coördinator:
De project coördinator coördineert het algehele JPO programma.  Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor 
het implementeren/ introduceren van het programma binnen het onderwijs en de team, en tot slot het 
voortgang en resultaten bijhouden. (resultaten van JPO/ trainee matches). De project coördinator:

organiseert het wervingsproces van JPO’s en trainees; 
is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en het implementeren van het 
traingingsprogramma; 
Neemt deel aan het monitoren van het voortgang van het project; 
Onderhoudt contact met leidinggevende docenten/ mentoren van het programma; 
Is verantwoordelijke voor het introduceren en het promoten van het JPO project binnen bedrijven, 
werkplekken en voor werkgevers; 
Benadert werkplekken/ bedrijven om stageplekken mogelijk te maken voor ‘at risk’ studenten, en 
onderhoudt contact met de partners binnen de bedrijven gedurende de stageperiode. 

De Docenten / Mentoren
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het overzicht bewaren en het contact tussen de JPO’s en de 
trainees: een begeleider voor de JPO groep een andere begeleider voor de groep trainees. Daarnaast delen 
zij de reslutaten en overige informatie met de betrokken partijen. 

De beide docenten/ mentoren behoren naar elkaar te communiceren wanneer een match niet goed 
functioneert, bijvorbeeld als het contact tussen de JPO en trainee niet onderhouden wordt. Het doel van de 
communicatie tussen de docenten/ mentoren is om een oplossing te verzinnen om de situatie te 
indentificeren en te verbeteren met gepaste actie. 

Is er contact tussen de JPO en de trainee? 
Heeft de JPO, ten minste één keer per week, afspraken gemaakt en uitwisselingen van berichten 
gehad met de trainee?
Houden beide partijen zich aan de afspraken? 
Reageert de trainee? Zo niet, hoe kan de trainee gemotiveerd worden om dat wel te doen? 

De project coördinator voorziet ook:

De planning en organisatie van de speed dates, het maken van matches, en de start-ontmoeting, 
begin, evaluatie en slotontmoetingen; 
Formulieren en Materialen; 
Het gebruik van Social Media – via Social Media groepen, Excel overzichten, I-drive etc. – om 
uitwisseling van informatie mogelijk te maken. 
De implementatie van: de methodiek binnen het onderwijsprogramma, in het curriculum, via carrière 
orientatie en coachingprogramma.
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De peer-leader

Begeleidt eerstejaars die nieuw zijn op school, 
verzorgt de introductie en maakt leerlingen 
wegwijs

Is een soort gastheer / gastvrouw, zorgt ervoor 
dat leerlingen zicht snel thuis voelen, veilig en 
gezien voelen

Ondersteunt de loopbaanbegeleider

De peer-tutor

Helpt bij het leren, plannen en uitvoeren van 
studietaken en huiswerk 

De ondersteuning is gericht op het verwerven 
van kennis, inzicht en vaardigheden.

Helpt leerlingen doelen te bereiken 

Ondersteunt leerlingen die zwak zijn in een 
bepaald vak

Is er contact tussen de JPO en de trainee? 
Heeft de JPO, ten minste één keer per week, afspraken gemaakt en uitwisselingen van berichten 
gehad met de trainee?
Houden beide partijen zich aan de afspraken? 
Reageert de trainee? Zo niet, hoe kan de trainee gemotiveerd worden om dat wel te doen? 

8. Handleiding voor  Speed dates en Matching
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De Junior Praktijkopleider heeft de rol van de peermentor

De peer-mentor

Is een rolmodel waarmee de leerlingen zich 
kunnen identificeren

Richt zich op het persoonlijk en sociaal 
functioneren van de leerling

Verdiept zich in de leerling, in zijn beroepsrol, 
identiteit en persoonlijk welbevinden

Geeft advies over de houding en het gedrag van 
de leerling

Adviseert over de omgang met anderen, geeft 
raad over de aanpak van de studie, stagekeuze 
en over contact met docenten

De peer-coach

Is bijna afgestudeerd en heeft veel ervaring

Ondersteunt peerleaders, peer-tutoren en 
peer-mentoren

Assisteert bij óf organiseert zelf activiteiten 
zowel binnen als buiten de school

Hij ondersteunt leerlingen op stage en in 
onderwijsleerbedrijven

Werkt redelijk zelfstandig en ondersteunt 
betrokken docenten



De peer-leader

Begeleidt eerstejaars die nieuw zijn op school, verzorgt de 
introductie en maakt leerlingen wegwijs

Is een soort gastheer / gastvrouw, zorgt ervoor dat leerlingen zicht 
snel thuis voelen, veilig en gezien voelen

Ondersteunt de loopbaanbegeleider

De peer-tutor

Helpt bij het leren, plannen en uitvoeren van studietaken en 
huiswerk 

De ondersteuning is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en 
vaardigheden.

Helpt leerlingen doelen te bereiken 

Ondersteunt leerlingen die zwak zijn in een bepaald vak

De peer-mentor

Is een rolmodel waarmee de leerlingen zich kunnen identificeren

Richt zich op het persoonlijk en sociaal functioneren van de 
leerling

Verdiept zich in de leerling, in zijn beroepsrol, identiteit en 
persoonlijk welbevinden

Geeft advies over de houding en het gedrag van de leerling

Adviseert over de omgang met anderen, geeft raad over de aanpak 
van de studie, stagekeuze en over contact met docenten

De peer-mentor

Is een rolmodel waarmee de leerlingen zich kunnen identificeren

Richt zich op het persoonlijk en sociaal functioneren van de 
leerling

Verdiept zich in de leerling, in zijn beroepsrol, identiteit en 
persoonlijk welbevinden

Geeft advies over de houding en het gedrag van de leerling

Adviseert over de omgang met anderen, geeft raad over de aanpak 
van de studie, stagekeuze en over contact met docenten
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De Junior Praktijkopleider heeft de rol van de peermentor

Schematic Introduction: peer roles and responsibilities



JJC Workshop :
De student wordt zich bewust van haar/zijn Junior 
Job Coach kwaliteiten. 

Kwaliteitenspel
JPO Formulier_1  

Kwaliteitenspel: Eigen kwaliteiten in kaart brengen.
leren om de leiding te nemen in de gesprekken 
tijdens de speeddates

Trainee Workshop: 
De student heeft meer inzicht in welke 
vaardigheden zij willen ontwikkelen. 
Studenten kunnen aangeven waar zij ondersteuning 
denken nodig te hebben tijdens hun stageperiode. 

Kwaliteitenspel
JPO Formulier_2 

Individuele opdracht: Questionnaire Waar heb je 
moeite mee? 
Kwaliteitenspel: Eigen kwaliteiten en kwaliteiten 
JJC in kaart brengen.

Leerdoelen van workshop Inhoud van workshop Materiaal
De competenties enverworven vaardigheden
die terugkomen in deze workshop zijn:

Samenvatting van inhoud: Formulieren en materiaal

Schematisch Overzicht van Speed Dates & Kwaliteiten: Workshop JJC Kwaliteiten – Workshop Trainee Kwaliteiten  

Speed Dates : Docentenhandleiding voor Speed Dates en 
Matching: paragraaf 3, plan van aanpak Speed 
Dates. 

Handleiding voor het faciliteren van de Speed 
Dates. 

Kennismaking Trainee en JJC. 
De trainee en JJC bespreken hun resultaten van de 
voorbereidende opdrachten: Vergelijken 
overeenkomsten en verschillen van kwaliteiten.
Trainee kiest welke JJC het beste past bij haar/zijn 
verwachtingen van een ‘extra hulplijn’. 

Matching: Docentenhandleiding voor Speed Dates en 
Matching: paragraaf 4 Matching Trainee and JPO

De trainees worden gematched met JJC waar hun 
voorkeur naar uitgaat: De JJC waarvan de 
kwaliteiten het meeste overeenkomen met die van 
trainee, zodat er een optimale aansluiting is. 

Activiteit: Inhoud van Speed Dates Materiaal 

Speed Dates & Matching
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Leerdoelen:

Studenten kunnen de kwaliteiten die zij verder willen ontwikkelen in kaart brengen 
Studenten kunnen aangeven aan welke ondersteuning zij tijdens hun stage behoefte hebben

Kwaliteiten in Kaart

Doel:

Tijd: 
Materiaal:

Werkwijze:

Vaststellen van de kwaliteiten waaraan een JPO moet voldoen om jouw 

30 minuten
Kopieën van JPO formulier_1 voor alle aanwezige stagiairs 
Kwaliteitenspel of A.1 Kwaliteitenkaartjes en Spelregels voor Stagiairs 

a) Individuele opdracht: laat alle studenten op het invulformulier Vraag 1invullen: Wat 
vind jij moeilijk? (Toelichting: Bij de Speed Dates kun je dan kijken of de JPO jou bij wat 
jij moeilijk vindt kan ondersteunen.)

b) Kwaliteitenspel: Eigen kwaliteiten in kaart
Verdeel de groep in kleine groepen van 5-7 studenten die rond een tafel gaanzitten. 
Ieder groepje legt alle kwaliteitenkaarten open op tafel
   
Spelregels Stagiairs:
Ronde 1: Om de beurt mogen ze vijf kaarten kiezen waarvan ze de kwaliteit bij zichzelf 
vinden passen. De vijf kaartjes leggen ze voor zich op tafel.
Ronde 2: Daarna mogen ze om de beurt kaartjes ruilen met de anderen als ze vinden dat 
de kwaliteiten beter bij henzelf past. Na deze ronde heeft iedere  deelnemer de eigen 
TOP 5 Kwaliteiten voor zich liggen.
Ronde 3: Nu mogen de deelnemers de kaartjes van de anderen ruilen (of  verwisselen 
met kaartjes die nog in het midden liggen) als zij vinden dat die kwaliteiten beter bij het 
ander passen. Resultaat van de derde ronde is dat iedereen setje van kwaliteiten heeft 
waarvan de groep vindt dat die het best bij betreffende student passen. 
 
c) Individuele opdracht: Deze kwaliteiten schrijft ieder bij Vraag 2 op hetformulier.

d) Gewenste TOP 5 Kwaliteiten JPO
Als de eigen TOP 5 Kwaliteiten zijn ingevuld, worden bij Vraag 2 ook de TOP 5
Kwaliteiten die de stagiair verwacht van de Junior Praktijkopleider ingevuld.

 

A. Voorbereiding op de Speed Dates van de aankomende stagiairs 
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Als de aankomende stagiairs en JPO’s de workshops hebben afgerond is een zorgvuldige matching een 
belangrijke voorwaarde voor succes. De JPO moet de stagiair kunnen helpen bij de zaken waar hij of zij 
niet goed in is en het moet klikken tussen die twee. Voor dat laatste zijn de Speed Dates een goed 
instrument: stagiair en JPO kunnen zelf bepalen of die ‘klik’ er is. Voorafgaand aan die Speed Dates 
brengen de N2 studenten hun eigen kwaliteiten en de gewenste kwaliteiten van de JPO in kaart. De 
ouderejaars studenten inventariseren wat hun kwaliteiten als JPO zijn en de projectleider matcht 
vervolgens de koppels op basis van de ‘klik’ en de kwaliteiten. 



Leerdoelen: 

Studenten worden zich bewust van de kwaliteiten die zij kunnen inzetten als Junior Praktijkopleider

Vijf belangrijkste kwaliteiten als JPO in kaart brengen
20 minutes
Kopieën van 3.3.3 Invulformulier voor alle aanwezige JPO’s 
Kwaliteitenspel of 3.3.1 Kwaliteitenkaartjes en Spelregels voor JPO’s    
 (2-3 exemplaren afhankelijk van aantal subgroepen) 
Kwaliteitenspel 
a) Verdeel de groep in kleine groepen van 5-7 studenten die rond een tafel gaan   
zitten. Ieder groepje legt alle kwaliteitenkaarten open op tafel.

Spelregels JPO’s:
Ronde 1: Om de beurt mogen ze vijf kaarten kiezen waarvan zij vinden dat dit hu b e s t e  
kwaliteiten als JPO zijn. De vijf kaartjes leggen ze voor zich op tafel.
Ronde 2: Daarna mogen ze om de beurt kaartjes ruilen met de anderen als ze vinden dat 
de kwaliteiten beter bij henzelf als JPO past.  Na deze ronde heeft iedere deelnemer de 
eigen TOP 5 JPO Kwaliteiten voor zich liggen.
Ronde 3: Nu mogen de deelnemers de kaartjes van de anderen verwisselen (of omruilen 
met kaartjes die nog in het midden liggen) als zij vinden dat die kwaliteiten beter een 
andere JPO passen. Resultaat van de derde ronde is dat ieder een setje van vijf 
kwaliteiten heeft waarvan de groep vindt dat het zijn/haar beste kwaliteiten zijn om als 
JPO een stagiair te ondersteunen.

b) Laat de JPO’s deze laatste vijf kwaliteiten op het JJC Formulier_2 Speed-dates 
& Kwaliteiten

B. Voorbereiding op de Speed Dates van JJC’s

Doel:
Tijd: 
Materiaal:
Werkwijze:

JPO’s voorbereiden op hun rol als gespreksleider tijdens de Speed Dates
10 minuten
de bij voorgaande activiteit uitgedeelde kopieën van 3.3.3 Invulformulier 
a) Geef een korte toelichting op de gang van zaken tijdens de Speed  Dates 
 
b) Op het invulformulier kan de JPO bij 2 aangeven of hij/zij een of twee stagiairs wil 
ondersteunen als dat nodig is omdat er meer stagiairs dan JPO’s zijn.

c) De JPO is de gespreksleider tijdens de Speed Dates:
Op het formulier noteert de JPO de namen van degene waarmee een Spee
Date is geweest in de tabel onder 3 op het invulformulier.  
 

C. JJC optreden als gespreksleider tijdens de Speed Dates

22

Kwaliteiten in Kaart

Doel:
Tijd: 
Materiaal:

Werkwijze:



De projectleider verzamelt de ingevulde formulieren en koppelt de stagiairs zo snel mogelijk na de Speed 
Dates aan de JPO’s.  Laat de studenten weten of zij op de ‘uitslag’ kunnen wachten of dat zij die zo snel 
mogelijk via e-mail ontvangen.

Criteria for the matching:
a) voorkeur van de stagiair voor een JPO (Form_1 vraag 3)
b) overeenkomst tussen de kwaliteiten van de JPO en de verwachtingen van de stagiair die als resultaat 
van de Speed Date is aangegeven (Form _2 vraag 6) 
Ervaring met de Speed Dates methode is dat aan de hand van deze criteria vrijwel alle stagiairs gematcht 
kunnen worden met de JPO’s die zij als eerste of tweede voorkeur hebben opgegeven. 
Echter - als uit de formulieren juist een grote overeenkomst blijkt tussen de kwaliteiten van een JPO en de 
gewenste kwaliteiten voor succesvolle ondersteuning tijdens de stage -  kan de projectleider ook matchen 
met een JPO die als derde of vierde voorkeur is aangegeven. 

Laat de studenten weten wanneer zij het resultaat kunnen verwachten en hoe. Vraag ed JJC om contact op 
te nemen met de stagiaire en haar success wensen met hun stage. Vraag de JJC ook om afspraken te 
maken met de staigiair over de begeleiding die zij gaan bieden. Vervolgens maakt de JJC contact met ten 
minsten twee stagiairs via WhatsApp. 

Doel:

Tijd: 
Materiaal:

Werkwijze:

Stagiairs en JPO’s laten kennismaken met elkaar en laten uitzoeken met 
wie zij het best kunnen samenwerken om ondersteuning te krijgen of te 
bieden tijdens de stageperiode. 
30 -45 minuten afhankelijk van aantal Speed Dates (2-3 minuten per Speed Date)
Stagiairs nemen hun ingevulde formulier meer en JPO’s hun lijstje met vijf kwaliteiten 
(zie voorbereidingsactiviteiten Kwaliteiten in Kaart)
a) De JPO’s zitten verspreid in het lokaal. De stagiairs komen binnen  en gaan tegenover 
een van de JPO’s zitten.

b) JPO en stagiair vergelijken de kwaliteiten en praten gedurende 2 minuten  

c) Na 2 minuten geeft de projectleider het signaal om wisselen en iezen de stagiairs de 
volgende JPO om mee te praten. Blijven wisselen tot de stagiairs alle JPO’s gesproken 
hebben (als daarvoor voldoende tijd beschikbaar is).      
 
d)  Als alle Speed Dates zijn geweest schrijven de stagiairs vier namen van JPO’s 
waarmee zij gematcht willen worden op hun Invulformulier.
 
e) Verzamel aan het eind de invulformulieren van zowel de stagiairs als de JPO’s!

D. Draaiboekje Speed Dates 

E. Matching Stagiairs en JPO’s 

d) Onder 3 op het formulier staat ook een korte handleiding voor de gespreksleider 
tijdens de Speed Date: 
Vraag eerst welke vijf kwaliteiten van de JPO de stagiair heeft opgeschreven
Laat daarna jouw eigen lijstje met vijf kwaliteiten hierboven zien
Praat over de verschillen en overeenkomsten tussen beide lijstje.  
Resultaat: Passen jouw kwaliteiten bij wat de stagiair van de JPO verwacht?   
(zo ja: aankruisen in de tabel achter de naam van de stagiair)
Laat de JPO in tweetallen zo’n Speed Date van 2 minuten oefenen.
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A.1 kwaliteiten ( als er geen beschikbare kwaliteitenspel beschikbaar is) en de regels van het spel

Vrolijk Organisator

Relaxed Voorzichtig

Positief Actief

Enthousiast Bescheiden

Onbevooroordeeld Relaxed

Teamwerker Eerlijk
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Luisteraar All-round

Intelligent Flexibel

Serieus Spontaan

Optimistisch Creatief

Betrouwbaar Alert

Nadenkend Duidelijk
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Neemt
initiatief Kritisch

Gevoelig Geduldig

Dapper Vriendelijk

Tolerant Zelfverzekerd

Net Geïnteresseerd

Verantwoordelijk Begripvol
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Humoristisch Sociaal

Behulpzaam Avontuurlijk

Rustig Leergierig

Onafhankelijk Idealistisch

Zorgzaam Hardwerkend 

Handig Ambiteus
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Eerste ronde: Om de beurt, kiest ieder 5 kaarten waarvan zij denken dat het de beste 
kwaliteiten zijn van de ander. Leg de vijf kaarten voor je op tafel. 

Tweede Ronde: Vervolgens, kun je de kaarten verwisselen met andere kwaliteiten die jij beter 
bij je vindt passen. Na deze ronde heeft ieder zijn TOP 5 kwaliteiten. 

Derde Ronde: Tot slot wisselen alle deelnemers hun (of wisselen kaarten uit met overige 
kaarten op tafel) als zij denken dat die kwaliteiten beter bij hen passen. Het beoogde resultaat 
is dat tot slot ieder deelnemer een set van vijf kwaliteiten voor zich heeft waarvan de groep 
denkt dat het zijn beste kwaliteiten zijn.  

Regels van het spel; Trainees 

Eerste ronde: Om de beurt, kiest ieder 5 kaarten waarvan zij denken dat het de beste 
kwaliteiten zijn van de ander. Leg de vijf kaarten voor je op tafel.

Tweede Ronde: Vervolgens, kun je de kaarten verwisselen met andere kwaliteiten die jij beter 
bij je vindt passen. Na deze ronde heeft ieder zijn TOP 5 kwaliteiten. 

Derde Ronde: Tot slot wisselen alle deelnemers hun (of wisselen kaarten uit met overige 
kaarten op tafel) als zij denken dat die kwaliteiten beter bij hen passen. Het beoogde resultaat 
is dat tot slot ieder deelnemer een set van vijf kwaliteiten voor zich heeft waarvan de groep 
denkt dat het zijn beste kwaliteiten zijn.

Vul deze vijf kwaliteiten in bij vraag 1 binnen het JPO formulier 1.3 en neem het mee naar de 
Speed Dates. 

Regels van het spel; JPO 
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Naam student: _________________________________________________________________________

A. 2. Questionnaire voor Trainee’s 

Wat vind je moeilijk?
Kruis in het eerste kolom aan wat je moeilijk vindt: 
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Plannen wat ik moet doen

Op tijd werk afkrijgen

Presenteren

Solliciteren 

Contact maken

Mijn mening geven

Vragen stellen

Om hulp vragen

Informatie krijgen

Omgaan met kritiek

Op tijd zijn

Omgaan met meningen van anderen

Verantwoordelijkheid nemen

Nieuwe mensen ontmoeten

Uitdagingen aangaan

Iets nieuws leren

Samenwerken

Individueel werken

Problemen oplossen

Omgaan met conflicten
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1

X

2
3
4
5

1Formulieren 1-2: Speed Dates & Kwaliteiten

JPO Form_1 

9. Materiaal

Invulformulier Voorbereiding Speed Dates en Matching (voor stagiairs)

Naam: ___________________________________________________
Mobiele nummer :__________________________________________

1. Welke kwaliteiten verwacht jij van de JPO? 
TOP 5 Kwaliteiten die je van de JPO verwacht 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3. Resultaat van jouw Speed Dates
a. Schrijf hieronder de namen van alle JPO’s waarmee je een Speed Date heb gehad. Minstens 8
b. Geef na de Speed Dates in de laatste kolom aan met welke  JPO’s je gematcht wil worden (maximaal 5)
door achter de JPO die het beste bij je past een 1 te zetten. Dan je nr 2 en zo verder tot je nr 5.  

Naam JPO: 5 x Voorkeur
1 - 5

2.2. Waarbij verwacht jij hulp van de JPO? (kruis aan wat van toepassing is)

Hulp bij:

Zoeken naar een stageplaats

Solliciteren bij een stagebedrijf

Oplossen van problemen tijdens de stage

Uitvoeren van opdrachten tijdens de stage

Samenwerking met de praktijkopleider van stage

Stageverslag



3. JPO is altijd de Gespreksleider tijdens de Speed Dates:
a) Noteer de naam van degene waarmee je een Speed Date hebt.
b) Vraag eerst welke vijf kwaliteiten van de JPO de stagiair heeft opgeschreven
c) Laat daarna jouw eigen lijstje met vijf kwaliteiten hierboven zien
d) Praat over de verschillen en overeenkomsten tussen beide lijstje. 
e) Resultaat: Passen jouw kwaliteiten bij wat de stagiair van de JPO verwacht? (Ja    kruis hieronder aan)
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1
2
3
4
5

JJC Form_2
Invulformulier Voorbereiding Speed Dates en Matching (voor JPO’s)

Naam: ___________________________________________________
Mobiele nummer :__________________________________________

1. Schrijf hieronder jouw TOP 5 Kwaliteiten als JPO: 
MIJN TOP 5 Kwaliteiten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4. Vraag naar Stage:  
Heb je al stage? Hoe heb je die gevonden? Geef tip’s voor de eerste stagedagen e/o vertel over jouw
ervaringen en hoe jouw eerste stagedagen verliepen. Hoe werd je ontvangen en wat deed het stagebedrijf
om je te laten kennismaken met de mensen en het bedrijf zelf. Heb je geen stage? Wat heb je gedaan
tot nu toe? Geef tip’s om stage te vinden.

5. Vraag naar hoe het gaat op school:
Wat gaat er goed? Wat gaat er niet zo goed? Hoe komt dat? Welke vakken zijn leuk en welke niet? 

6. Speeddates

Naam stagiair Yes or No ( + or -)

2. Wil jij eventueel met twee stagiairs gematcht worden?    JA  /  NEE
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Formulieren 3-6 :Matches Afspraken en Evaluatie 

JPOForm_3 
AFSPRAKEN JPO – STAGIAIR  KENNISMAKING MATCHES
Stagiair heeft stage 

Naam JPO/JJC: ___________________________________________________
NAAM STAGIAIR/TRAINEE: ______________________________________________

Naam: ___________________________________________________
Praktijkopleider: ______________________________________________
Praktijkopleider ____________________________________

Als Junior Praktijkopleider bespreek je 3 tm 5 met je stagiair/trainee en vult het
formulier in

De JPO/JJC leidt het gesprek. De JPO/JJC legt het formulier voor aan de stagiair/trainee,
bespreekt de items en vult de keuzes van de stagiair/trainee in. 

JA NEE

1. KENNISMAKING:

3. WAT IS ER MOEILIJK AAN STAGE 
Kruis hieronder met JA of NEE aan wat de stagiair/trainee moeilijk vindt

2. STAGEBEDRIJF:

Vertel over je eigen opleiding ( welk jaar, hoe het gaat, of de opleiding bij je past, wat je ermee wilt
doen na het diploma)
Vraag naar de opleiding van je stagiair/trainee VOOR: ( hoe het gaat, of de opleiding bij haar/hem past,
wat je stagiair ermee wil doen na het diploma)
Vertel over je ervaring met stage (waar, wat er goed ging aan je stage en wat moeilijk, hoe dat kwam, etc.)
Vraag aan je stagiair/trainee; “Wat verwacht je van je stage?”
Verdere vragen;  “Wat doet het bedrijf? “Vind je het een interessant bedrijf?” “Sluit het goed aan bij je 
opleiding denk je?” “Wat verwachten ze van jou?” “Weet je al meer over wat je moet gaan doen?” 

Het vinden van een stageplaats
Iedere dag op tijd komen
Werken in een bedrijf met (nieuwe) collega’s
Opdrachten en taken uitvoeren die opgedragen worden  
Werk doen dat niet bij de stage hoort
Verplichte stage opdrachten van school maken
Als er niet wordt geluisterd naar de eigen mening
Anders namelijk:
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4. JULLIE AFSPRAKEN VOOR DE STAGEPERIODE
JPO/JJC en stagiair hebben wekelijks contact over een of meer van de volgende
onderwerpen. Kruis bij 1tm4 de aandachtspunten aan voor de komende periode  

Wanneer  & hoe vaak

We hebben ….. x per week contact ( JPO/JJC whatsappt )

1.
Verloop & Voortgang
Stage

over de plannen om van de stage een succes te maken
over de omgang met collega’s
over de kennis van het bedrijf
over de stagebezoeken van school

4.
Hulp bij uitvoeren
van de opdrachten

over de opdrachten van school 
over de opdrachten van stage 
over onduidelijke of moeilijke opdrachten
over het stageverslag

3.
Oplossen van problemen 
tijdens Stage

over conflicten met de praktijkopleider
over slechte prestaties
over taken die niets met stage te maken hebben
over afwezigheid van de stagiair
over plannen om te stoppen met stage  

2.
Samenwerking & 
Contact met de 
Praktijkopleider

over de houding van de praktijkopleider (respect)
over de samenwerking met de praktijkopleider (klik)
over de gesprekken met de praktijkopleider 
over de beoordeling van de praktijkopleider

5. HOE HOUDEN WE CONTACT TIJDENS STAGE 
Maak vaste afspraken voor de komende periode en zet je naam voor akkoord

Akkoord 
Naam

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 

We hebben minstens altijd contact op …………………. (noem een dag) 
en we reageren zo snel mogelijk of zeker dezelfde dag nog op elkaar
(Stagiair/Trainee reageert)

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 

We hebben contact als we iets willen vragen of vertellen en kunnen
elkaar vertrouwen

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 



Als Junior Praktijkopleider bespreek je 2 tm 5 met je stagiair/trainee en
vult het formulier in
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JJC Form_4  
KENNISMAKING MATCHES & AFSPRAKEN MAKEN
Stagiair heeft geen stage 

NAAM JPO: ___________________________________________________
NAAM STAGIAIR/TRAINEE: __________________________________________

De JJC leidt het gesprek. De JJC legt het formulier voor aan de stagiair/trainee,
bespreekt de items en vult de keuzes van de stagiair/trainee in. 

1. KENNISMAKING: 
Vertel over je eigen opleiding ( welk jaar, hoe het gaat, of de opleiding bij je past, wat je ermee wilt
doen na het diploma)
Vraag naar de opleiding van je stagiair/trainee VOOR: ( hoe het gaat, of de opleiding bij haar/hem past, 
wat je stagiair ermee wil doen na het diploma)
Vertel over je ervaring met stage (waar, wat er goed ging aan je stage en wat moeilijk, hoe dat kwam, etc.)
Vraag aan je stagiair/trainee “Wat verwacht je van je stage?” “Wat voor een stagebedrijf zoek je?”
Verdere vragen;

2. WAT ZAL ER STRAKS MOEILIJK ZIJN AAN STAGE VOOR JOU ?  
Kruis hieronder met JA of NEE aan wat de stagiair/trainee moeilijk zal vinden 

JA NEE

Iedere dag op tijd komen
Werken in een bedrijf met (nieuwe) collega’s
Dat ik de opdrachten en taken moet doen die mij gezegd worden 
Dat ik veel werk moet doen dat niet bij mijn stage hoort
Dat ik verplichte BPV opdrachten van de opleiding moet maken
Dat er niet wordt geluisterd naar mijn mening
Anders namelijk:

3. WELKE HULP KRIJG JE VAN MIJ OM STAGE TE VINDEN?
Lees eerst de mogelijkheden voor of laat je stagiair/trainee lezen. Vraag en kruis
daarna per onderdeel Ja of Nee aan

JA NEE

Hulp bij het zoeken naar een stagebedrijf uit eigen netwerk van de JPO/JJC of ervaring
van de JPO/JJC  
Hulp bij het bellen naar een stageplaats ( specifiek telefoongesprek naar een bedrijf
voorbereiden)
Hulp bij het mailen naar een bedrijf ( specifieke mail voor een bepaald bedrijf opstellen) 
Hulp bij het verbeteren van het CV
Hulp bij het maken van een afspraak voor een sollicitatiegesprek
Anders namelijk:



4. JULLIE AFSPRAKEN VOOR DE STAGEPERIODE
JJC en stagiaire hebben wekeljiks contact over een of meer van de volgende onderwerpen.
Kruis bij 1 t/m 4 de aandachtspunten aan voor de komende periode als de stagiair stage
heeft gevonden.

Wanneer  & hoe vaak

We hebben ….. x per week contact ( JPO/JJC whatsappt )

1.
Verloop & Voortgang
Stage

over de plannen om van de stage een succes te maken
over de omgang met collega’s
over de kennis van het bedrijf
over de stagebezoeken van school

4.
Hulp bij uitvoeren
van de opdrachten

over de opdrachten van school 
over de opdrachten van stage 
over onduidelijke of moeilijke opdrachten
over het stageverslag

3.
Oplossen van problemen 
tijdens Stage

over conflicten met de praktijkopleider
over slechte prestaties
over taken die niets met stage te maken hebben
over afwezigheid van de stagiair
over plannen om te stoppen met stage  

2.
Samenwerking & 
Contact met de 
Praktijkopleider

over de houding van de praktijkopleider (respect)
over de samenwerking met de praktijkopleider (klik)
over de gesprekken met de praktijkopleider 
over de beoordeling van de praktijkopleider

5. HOE HOUDEN WE CONTACT TIJDENS STAGE 
Maak vaste afspraken voor de komende periode en zet je naam voor akkoord

Akkoord 
Naam

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 

We hebben minstens altijd contact op …………………. (noem een dag) 
en we reageren zo snel mogelijk of zeker dezelfde dag nog op elkaar
(Stagiair/Trainee reageert)

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 

We hebben contact als we iets willen vragen of vertellen en kunnen
elkaar vertrouwen

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
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Als Junior Praktijkopleider bespreek je 2 tm 5 met je stagiair/trainee en vult het formulier in

JJC Form_5  
EVALUATIE & AFSPRAKEN JJC EN STAGIAIR 
MEETING  nr …… (1 , 2 , of …)

NAAM JPO: ___________________________________________________
NAAM STAGIAIR/TRAINEE: __________________________________________

De JPO/JJC leidt het gesprek. De JPO/JJC legt het formulier voor aan de stagiair/trainee,
bespreekt de items en vult de keuzes van de stagiair/trainee in. 

1. EVALUATIE: 
Vraag of je stagiair nog iets meer wil vertellen over de zaken waarover je contact hebt gehad
Vraag of de stage tot nu toe aan de verwachtingen voldoet en geef tips voor verbetering 
Geef feedback over de houding van je stagiair/trainee als je denkt dat je stagiair daarmee wat kan   
Vraag of je stagiair/trainee tevreden is over jullie contact en geef je eigen feedback

2. WAT WAS ER MOEILIJK AAN STAGE IN AFGELOPEN PERIODE?
Kruis hieronder met JA of NEE aan wat de stagiair/trainee moeilijk zal vinden 

JA NEE

Het vinden van een stageplaats
Iedere dag op tijd komen
Werken in een bedrijf met (nieuwe) collega’s
Opdrachten en taken uitvoeren die opgedragen worden  
Werk doen dat niet bij de stage hoort
Verplichte stage opdrachten van school maken
Als er niet wordt geluisterd naar je eigen mening
Anders, nl  …………………………..

3. JULLIE AFSPRAKEN VOOR DE VOLGENDE PERIODE
JPO/JJC en stagiair hebben wekelijks contact over een of meer van de volgende
onderwerpen. Kruis bij 1tm4 de nieuwe aandachtspunten aan voor de komende periode
(indien nodig ook dezelfde aandachtspunten als afgelopen periode)

1.
Verloop & Voortgang
Stage

over de plannen om van de stage een succes te maken
over de omgang met collega’s
over de kennis van het bedrijf
over de stagebezoeken van school

4.
Hulp bij uitvoeren
van de opdrachten

over de opdrachten van school 
over de opdrachten van stage 
over onduidelijke of moeilijke opdrachten
over het stageverslag

3.
Oplossen van problemen 
tijdens Stage

over conflicten met de praktijkopleider
over slechte prestaties
over taken die niets met stage te maken hebben
over afwezigheid van de stagiair
over plannen om te stoppen met stage  

2.
Samenwerking & 
Contact met de 
Praktijkopleider

over de houding van de praktijkopleider (respect)
over de samenwerking met de praktijkopleider (klik)
over de gesprekken met de praktijkopleider 
over de beoordeling van de praktijkopleider
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4. HOE HOUDEN WE CONTACT TIJDENS DE VOLGENDE PERIODE 
Maak vaste afspraken voor de komende periode en zet weer je naam voor akkoord

Wanneer  & hoe vaak

We hebben ….. x per week contact ( JPO/JJC whatsappt )

Akkoord 
Naam

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 

We hebben minstens altijd contact op …………………. (noem een dag) 
en we reageren zo snel mogelijk of zeker dezelfde dag nog op elkaar
(Stagiair/Trainee reageert)

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 

We hebben contact als we iets willen vragen of vertellen en kunnen
elkaar vertrouwen

AkkoordJPO:

___________________
Stagiair/Trainee:

___________________
 



Als Junior Praktijkopleider bespreek je 2 tm 5 met je stagiair/trainee en vult het formulier in

JJC Form_6  
Eindevaluatie JJC – Stagiair 
SLOT MEETING

NAAM JPO: ___________________________________________________
NAAM STAGIAIR/TRAINEE: __________________________________________

De JPO/JJC leidt het gesprek. De JPO/JJC legt het formulier voor aan de stagiair/trainee,
bespreekt de items en vult de keuzes van de stagiair/trainee in. 

1. EINDEVALUATIE: 

Vraag of je trainee tevreden is over de resultaten van de stage
Vraag naar wat de meest belangrijke ervaringen zijn voor je trainee voor haar/toekomst
Vraag wat je trainee heeft gehad aan jullie contact en geef je eigen feedback over jullie contact 
WENS JE TRAINEE VEEL SUCCES!

(Onderaan het formulier is ruimte om verslag te doen van belangrijke opmerkingen uit  dit inleidende
gesprek!)

2. WAT WAS ER MOEILIJK AAN STAGE IN AFGELOPEN PERIODE?
Kruis hieronder met JA of NEE aan wat de stagiair/trainee moeilijk zal vinden 

JA NEE

Het vinden van een stageplaats
Iedere dag op tijd komen
Werken in een bedrijf met (nieuwe) collega’s
Opdrachten en taken uitvoeren die opgedragen worden  
Werk doen dat niet bij de stage hoort
Verplichte stage opdrachten van school maken
Als er niet wordt geluisterd naar je eigen mening
Anders, nl  …………………………..

3. JULLIE EINDCONCLUSIES!   
Bespreek samen de onderwerpen en kruis aan bij welke aandachtspunten de trainee het
meest resultaat heeft gehad van jullie contact. Dat kan bij een één of meerdere
onderwerpen (1,2,3 en/of 4). Het kunnen ook één of meerdere punten per onderwerp zijn.
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1.
Verloop & Voortgang
Stage

over de plannen om van de stage een succes te maken
over de omgang met collega’s
over de kennis van het bedrijf
over de stagebezoeken van school
Toelichting: ik heb op dit punt het meest resultaat gehad van het
contact met de JJC omdat,__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.
Samenwerking & 
Contact met de 
Praktijkopleider

over de houding van de praktijkopleider (respect)
over de samenwerking met de praktijkopleider (klik)
over de gesprekken met de praktijkopleider 
over de beoordeling van de praktijkopleider
Toelichting: ik heb op dit punt het meest resultaat gehad van het 
contact met de JJC omdat, _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



RUIMTE VOOR VERDERE TOELICHTING!
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3.
Oplossen van problemen
tijdens Stage

over conflicten met de praktijkopleider
over slechte prestaties
over taken die niets met stage te maken hebben
over afwezigheid van de stagiair
over plannen om te stoppen met stage  
Toelichting: ik heb op dit punt het meest resultaat gehad van het
contact met de JJC omdat,__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Feedback begeleiding en contact zowel JJC als trainee 

4.
Hulp bij uitvoeren
van de opdrachten

over de opdrachten van school 
over de opdrachten van stage 
over onduidelijke of moeilijke opdrachten
over het stageverslag
Toelichting: ik heb op dit punt het meest resultaat gehad van het
contact met de JJC omdat, _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Form 7: Project Evaluatie Algemeen

JPO Form_7 
Vragenlijst Eindevaluatie Project Junior Job Coach (JJC) 
Project Evaluatie voor project coordinator, teachers/ trainers, employees

Naam

Functie:

Aan de opleiding:                                                     van  ROC:
Deze vragenlijst omvat drie clusters vragen.  De eerste zes vragen zijn bedoeld als inventarisatie
van uw betrokkenheid bij het project.  Daarna volgen vragen over de resultaten en effecten van het
project aan uw opleiding. In het derde cluster vragen gaat het om uw mening over het JJC project en
uw aanbevelingen.

_________________________________________________________________________________________________________

Vraag 1.1
Op welke wijze was u bij het project betrokken?
(graag aankruisen wat van toepassing is)

1. Inventarisatie

als projectcoördinator
als docent           
als trainer 
anders namelijk: ….

Vraag 1.2
Welke bijdrage heeft u geleverd aan het project?
(graag aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk)

werving JJC’s
speeddates & matching JJC’s - trainees
coordinatie & monitoring project JPO
monitoring contact JPO’s - trainees
begeleiding JPO’s tijdens lessen loopbaan/werknemersvaardigheden etc.
begeleiding Trainees tijdens lessen loopbaan/werknemersvaardigheden etc.
geven van de Training Junior Praktijkopleider
contacten met Stagebedrijven e/o Praktijkopleiders
anders namelijk: ….

JA
NEE

Vraag 1.3
Hoeveel studenten hebben er van uw opleiding deelgenomen aan het JPO project?

Periode: _____________________________
Aantal trainee’s: ________________________
Aantal JPO’s:  ___________________________

Vraag 1.4
Hebben de JPO’s deelgenomen aan de Training Junior Jobcoach? 
(graag aankruisen wat van toepassing is)



In dit cluster leggen we eerst een zestal  mogelijke resultaten aan u voor.  Wilt u aankruisen of u het hiermee 
eens of oneens bent voor uw opleiding met een korte toelichting? Vraag 2.7 is een open vraag naar wat u het
belangrijkste resultaat vindt

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2.  Resultaten en Effecten
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JA  zoja, waarom?  

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

NEE, zonee, waarom? 

Vraag 1.5
Bent u tevreden over de training?   
(graag aankruisen wat van toepassing is)

Vraag 2.1
De begeleiding door een JPO heeft het vinden van een stageplek gestimuleerd

mee eens geen mening                       mee oneens
Toelichting:

mee eens geen mening                       mee oneens
Toelichting:

mee eens geen mening                       mee oneens
Toelichting:

mee eens geen mening                       mee oneens
Toelichting:

Vraag 2.2
De begeleiding door een JPO heeft het vinden van een stageplek gestimuleerd

Vraag 2.3
De Training Junior Praktjkopleider heeft de (begeleidings-)vaardigheden van de
JPO vergroot.

Vraag 2.4
Door het JPO project is de samenwerking tussen onderwijs en stagebedrijf verbeterd.
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Vraag 2.6
De Toolkit  voor de bedrijven is geschikt om bedrijven te stimuleren stageplaatsen
beschikbaar te stellen voor niveau 2 studenten ( students at risk). 

Vraag 2.7
De Belangrijkste resultaten voor de studenten aan mijn opleiding waren:

Toelichting:

Vraag 2.8
Is er een verslag van het JPO project op uw opleiding gemaakt?

Vraag 2.5
De  JPO methodiek is overdraagbaar is naar andere opleidingen.

_________________________________________________________________________________________________________

JA  en zo ja wilt u dit dan als bijlage voegen bij deze vragenlijst?
NEE

mee eens geen mening                       mee oneens
Toelichting:

mee eens geen mening                       mee oneens
Toelichting:
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3. Uw mening over het project en aanbevelingen

Vraag 3.1
Wat zijn de successen van de overdracht van het JPO project naar uw ROC(VET) ?

Vraag 3.2
Welke aanbevelingen heeft u voor verbetering van het JPO project?

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST !



ROC Midden Nederland
Brandenburchdreef  20
3562 CS Utrecht ,  The Nether lands
info@rocmn.nl

Kent & McGil l
Bowling Green House
Fox Street  Great  Gransden
Cambridgeshire ,  SG19 3AA,  UK
iainstrath@aol .com

Cambridge Regional  Col lege
Kings Hedges Road
Cambridge CB4 2QT,  UK

Gobierno de Navarra
Depar tamento de Educacion
C/ Santo Domingo nº 8
31001 Pamplona,  Spain
fpeuropa@navarra.es

Berufsförderungsinstitut
Oberösterreich
Muldenstraße 5
4020 Linz ,  Austr ia
service@bfi -ooe.at

Centrul  Pentru Promovarea 
Invatari i  Permanente
Aleea Inului  no.2 et .4 ,  ap 13 
Timisoara-  300415,  Romania
contact@cpip.ro


