Beste werkplekbieder,
U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen met de vraag of u een
werkplek (stageplek) voor een deel van zijn of haar opleiding kunt bieden. Binnen het
onderwijsconcept van Aeres Hogeschool Wageningen is het leren in een zo authentiek mogelijke
beroepscontext (het werkplekleren) een zeer belangrijk element. In het onderwijsprogramma
worden ervaringen uit de praktijk verbonden met de theorie en vice versa.

Aeres Hogeschool Wageningen
Aeres Hogeschool Wageningen is de grootste opleider voor docenten in beroepsgerichte
vakken voor het (v)mbo in Nederland. Ons opleidingsaanbod is gericht op docenten,
opleiders, kennismanagers en professionals die duurzaam leren van zichzelf, van organisaties
en van de beroepssector als doel hebben. Er studeren ruim 750 studenten bij ons, waarvan de
helft in voltijd en de helft in deeltijd. Studenten werken veel samen met andere studenten en
brengen de theorie direct in de praktijk.
Wat kunt u van de student verwachten?
Afhankelijk van de fase van de studie en de module (die bij ons ‘beroepssituatie’ heet) waarbinnen
de student het werkplekleren uitvoert, zal de student participeren in de lopende werkzaamheden
en/of een specifieke opdracht uitvoeren. Meestal is er een combinatie mogelijk tussen meedoen met
lopende werkzaamheden enerzijds, en het uitvoeren van een specifieke opdracht die het mogelijk
maakt bepaalde werkprocessen te leren beheersen anderzijds. In alle gevallen kunt u van de student
een actieve houding en betrokkenheid bij de organisatie verwachten.
De student is er voor verantwoordelijk u van informatie te voorzien omtrent het doel, de inhoud en
de organisatie van zijn/haar leerwerktraject en het toetsplan. Ook informeert de student u over de
leerdoelen die bijdragen aan de competenties die hij/zij ontwikkelt.
Wat verwachten wij van u?
Wij vragen u de student te begeleiden gedurende de periode dat hij/zij het werkplekleren bij u
uitvoert. De student zal u regelmatig vragen feedback te geven en te voorzien van informatie.
Afhankelijk van de beroepssituatie zult u ook een beoordelende rol spelen. De student zal u daarover
informeren.
Werkplekregistratie
Wij verzoeken u met klem de leerwerkplekovereenkomst waarvoor u een link via de mail ontvangt te
accorderen, zodat de student de registratie van de werkplek bij het werkplekbureau van Aeres
Hogeschool Wageningen kan voltooien. Op deze manier kunnen wij contact met u onderhouden. Ook
de afspraken die u met de student maakt over aanwezigheid en de activiteiten die de student
uitvoert, worden in deze digitale werkplekregistratie vastgelegd. Om onder de stageverzekering van
Aeres te vallen, moet er een door alle partijen geaccordeerde werkplekregistratie bij de school zijn
ingediend.

Contact met Aeres Hogeschool Wageningen
Nadat de student de werkplekregistratie bij het werkplekbureau heeft afgerond, ontvangt u per mail
een verzoek de leerwerkplekovereenkomst digitaal te ondertekenen. In deze bevestiging staat de
naam van de begeleidend docent (studieloopbaanbegeleider) van de student vermeld.
In de eerste weken van de stage neemt een docent telefonisch of per email contact met u op. De
docent maakt dan afspraken met u over het vervolgcontact. Indien u een bezoek van een docent
wenst, kunt u dit aangeven.
Indien u niets van ons hoort, verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan het werkplekbureau:
wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl of 088 020 6880. Er is dan wellicht geen werkplekregistratie
ingediend.

Informatie omtrent werkplekleren
Op onze website (www.aereshogeschool.nl/werkplekleren-wageningen) kunt u de volgende
documenten vinden waarin uitgebreidere informatie over het werkplekleren is opgenomen:
-

Werkplekbrochure: algemene informatie over het werkplekleren bij Aeres Hogeschool
Wageningen.
Informatiedocument werkplekleren: informatie over het curriculum van de opleiding, het
doel van het werkplekleren, begeleiding en beoordeling.

Wij danken u hartelijk voor de genomen moeite om onze student te begeleiden op de werkplek!
Met vriendelijke groet,
Madelon de Beus
Faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Wageningen
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