
In te vullen door stagiair

Stageperiode Wanneer en hoeveel uren heb je stage gelopen?

Maatschappel i jke Stage in Woerden

Kansen geven is kansen maken

Naam
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Naam instelling

Naam stagebegeleider

Welke taken heb je bij de instelling uitgevoerd?

Terugblik op je stageperiode

Wat vond je het mooiste moment tijdens je stage?

Waarom vond je dat het mooiste moment tijdens je stage?

Wat vond je het spannendste moment tijdens je stage?

Hoe ging je met dat moment om en wat was het resultaat?

Wat vond je het vervelendste moment tijdens je stage?

Hoe ging je met dat moment om en wat was het resultaat?

Datum

Aantal uren
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Complimenten ontvangen en kritiek krijgen hoort bij een maatschappelijke stage

Welk(e) compliment(en) ontving je?

Welke kritiek kreeg je?

Waar had jij eigenlijk een compliment voor kunnen krijgen, terwijl je dat niet kreeg?

Waar had jij eigenlijk kritiek op moeten krijgen, terwijl je dat niet kreeg?

Wat heb je gedaan met de complimenten en de kritiek?

Ieder mens geeft vorm aan zijn eigen leven. Ben jij anders tegen je eigen leven aan gaan kijken?

Zo ja, maak dit duidelijk met een voorbeeld. Zo nee, hoe komt dat dan volgens jou?

Ben jij anders over de samenleving gaan denken? Leg uit

Wat zou jij de volgende keer anders doen?
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Ik kom afspraken na

Ik werk nauwgezet

Ik werk zelfstandig

Ik toon initiatief

Ik werk met plezier

Ik kan samenwerken

Ik leg contacten

Ik durf vragen te stellen

Ik geef onderbouwd mijn mening

Ik geef complimenten

Ik kan complimenten ontvangen

Ik kan me inleven in anderen

Ik kan leiding geven

Ik kan omgaan met kritiek

Kruis je vaardigheden aan en geef eventueel een nadere toelichting

G V O N Eventueel nadere toelichting

Graag aankruisen wat van toepassing is:
G = goed, V = voldoende, O = onvoldoende, N = niet van toepassing

Datum Handtekening
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