
Evaluatieformulier stage (voor stagebegeleider) 

Dit evaluatieformulier bestaat uit 2 delen: een deel met gesloten vragen waarbij U een score kan 
aanduiden, gevolgd door een deel met open vragen. 

Bij de gesloten vragen vindt U een lijst met competenties en vaardigheden. Er wordt U gevraagd over 
de volgende items een oordeel te vellen: attitudes, organisatie, communicatie, kennis en resultaten. 
Gelieve bij elk van de onderstaande competenties aan te geven in hoeverre deze het functioneren 
van de stagiair typeerden. 

Tenslotte kan U ook een algemene quotering geven aan het functioneren van de stagiair in uw 
bedrijf. 

 

Gesloten evaluatievragen 

Onderstaande lijst met competenties en vaardigheden worden opgedeeld in 5 categorieën: attitudes, 
organisatie, communicatie, kennis en resultaten. 

De verschillende eigenschappen worden gemeten aan de hand van een vijfpuntsschaal waarbij 1 
staat voor het helemaal niet beantwoorden aan deze competentie of vaardigheid en waarbij het 
andere uiterste 5 staat voor het helemaal wel beantwoorden aan deze competentie of vaardigheid. 
Indien een eigenschap niet kan beoordeeld worden op basis van het verrichte werk, dan kan U het 
veld 'niet van toepassing' (NVT) aanvinken. 

Attitudes 

 Inzet en engagement 
 Zelfstandigheid 
 Verantwoordelijkheid nemen 
 Probleemoplossend denken 
 Zin voor initiatief 
 Doorzettingsvermogen 
 Creativiteit 
 Constructieve houding ten aanzien van feedback en kritiek 

Organisatie 

 Stiptheid 
 Orde 
 Planning 

Communicatie 

 Vlotheid in contacten leggen met collega's 
 Teamplayer 
 Schriftelijke rapportering 
 Mondelinge presentatie 



Kennis 

 Theoretische kennis 
 Praktische kennis 

Resultaten 

 Kwaliteit van informatieverwerving (opzoekwerk, literatuur, ...) 
 Kwaliteit van informatieverwerking (berekeningen, analyses, ...) 
 Kwaliteit van het opgeleverde eindproduct (software, documentatie, verslagen, ...) 

 

Open evaluatievragen 

 Wat zijn volgens U opvallende positieve punten in het functioneren van de stagiair ? 
 Welke zijn te verbeteren attitudes en vaardigheden van de stagiair ? 
 Hebt U nog opmerkingen over de prestaties van de stagiair ? 

 

Algemene beoordeling 

Hieronder kunt U op een zevenpuntsschaal uw algemene beoordeling geven aan het functioneren 
van de stagiair in uw bedrijf. 
 


