Richtlijnen en criteria voor stages
Motivatie en CV
 Om je interesse in een stage te tonen stuur je een mail met je motivatie en een CV.
 Geef in je mail duidelijk aan over welke periode het gaat, wat voor soort stage het betreft en in
welk jaar van je opleiding dit gebeurt.
 Voor ons is het ook belangrijk om te weten of je een rijbewijs hebt en/ of OV kaart.
 Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We
hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis. Veel projecten zijn op locaties die
lastig met het OV te bereiken zijn.
Opleiding
Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de
betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is.
Duur
Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken).
Afspraken maken
 Wij doen ons best om zo snel mogelijk op jouw vraag te reageren.
 Bij wederzijdse interesse volgt hierop een kennismakingsgesprek en als dit naar tevredenheid
verloopt volgen er afspraken die leiden tot een stageovereenkomst.
 Mocht je zelf toch een andere keuze maken, dan stellen wij het zeer op prijs als je ons daarvan
bijtijds op de hoogte stelt!
Contract
Voorafgaand aan de stage wordt een contract afgesloten. Meestal heeft de opleiding hiervoor een
standaardcontract. Dit stuur je ter ondertekening naar elma.duijndam@ark.eu .
Blog met eigen foto's of vlog
Iedere student die stage loopt bij ARK maakt minstens één blog of vlog . Deze wordt geplaatst op de
ARK website en gedeeld via social media. Voor voorbeelden zie hier.
Richtlijnen:
 Het gaat om jouw persoonlijke ervaringen. Wat heeft je verrast, wat vind je interessant, waarvan
was je onder de indruk?
 Voor een blog schrijf je maximaal een A4tje, in goed Nederlands. Deze stuur je, met een paar
(door jou gemaakte) foto's naar elma.duijndam@ark.eu . Leuk als je er zelf ook op staat. De
foto’s graag apart sturen in voldoende kwaliteit m op de website te zetten.
 Een vlog duurt maximaal anderhalve minuut. Je kunt je filmpje plaatsen op youtube en de link
sturen naar elma.duijndam@ark.eu .
 We vinden het erg leuk als je ook zelf je verhaal deelt via facebook of andere media.
Eindproduct
De stage wordt afgerond met een tastbaar product, meestal een rapport, in goed Nederlands. Maak
van tevoren goede afspraken over het op te leveren eindproduct! Zorg dat je stagebegeleider
tussentijds op de hoogte is van je vorderingen en houd er rekening mee dat hij/zij ook tijd moet
hebben om het eindproduct te beoordelen.

