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Caupain Diversity Solutions – Passie om te verbinden 

  

   
  

  

Informatie Stagebemiddeling: 
  

Wat we doen:  

Stagebemiddeling voor studenten in de laatste fase van hun opleiding. 

Dit betreft studenten die zich in het vierde(4e) leerjaar bevinden en een afstudeeropdracht, secu 

onderzoeksopdracht dienen te doen om de opleiding succesvol te kunnen voltooien. Wij zetten ons in 

om een belangrijke bijdrage te doen bij het managen van het talent van de nieuwe leiders van 

Nederland. Wij koppelen gemotiveerde en getalenteerde studenten aan inspirerende werkgevers, die 

een levensveranderende ervaring voor hen in petto hebben.  

  
Wat u bij de bemiddeling kunt verwachten: 

1. een eerste selectie van de studenten om tijd, kosten en moeite voor u als bedrijf te besparen 

2. het papierenwerk en de correspondentie met de Hogeschool wordt verzorgd 

3. een oriënterend gesprek dat door ons met de kandidaten wordt gehouden 

4. referenties worden nagetrokken en de cijferlijst wordt beoordeeld alvorens ze bij u op 

gesprek komen 

5. u ontvangt daarnaast een introductie rapport en een Curriculum Vitae  

6. de drie(3) beste en meest geschikte kandidaten sturen we bij u op gesprek en wij kunnen u  

desgewenst adviseren bij het maken van de juiste keus  

7. evaluatie, informatie en ondersteuning bij het vervolgproces 

  

  



Het verdere proces: 
Nadat u een keuze voor een student heeft gemaakt en die bij u als stagiair te werk gaat, dient 

er een goedkeuringsformulier door u te worden ingevuld en ondertekend. Het goedkeurings-

formulier ontvangt u van de student zelf. Deze zal daarna aan de school worden 

geretourneerd, die de stage(opdracht) zal beoordelen. Daarnaast behoort er een 

stageovereenkomst door u te worden opgesteld. Beschikt u niet hierover dan kan de 

stageovereenkomst van de Hogeschool worden gebruikt. Een kopie van de getekende 

stageovereenkomst ontvangen wij graag voor onze administratie. 

  

Let op: de stageperiode vangt officieel aan op 3 februari 2014.  

  

Prijs: 
Voor de geleverde dienst wordt een eenmalige vergoeding van € 250,- ex.btw gevraagd. 

Deze dient door u als organisatie te worden betaald op het moment dat de student bij u in 

dienst treedt. Een factuur zullen wij richten aan uw financiële afdeling of verantwoordelijke 

voor facturen. 

  

Opmerking: Werving en Selectie van Academische studenten(Universiteit) is ook mogelijk. 

Voor deze categorie studenten hanteren wij een tarief van € 350,-.ex btw. Voor derde jaars 

HBO studenten (t.b.v. meewerkstages) geldt een tarief van € 250,- ex btw. Voor studenten 

van het middelbaar onderwijs(MBO) vragen wij een bedrag van € 185,- ex btw. Voor duaal 

studenten hanteren we een tarief van € 350,- ex Btw (plus een resultaat fee tot 15%)  

  

  

Voorwaarden afstudeeropdracht 

  

AFSTUDEEROPDRACHTEN 

In het vierde(4
e
) studiejaar voeren studenten zelfstandig een afstudeeropdracht uit, waarbij het managen van 

een verandering binnen de organisatie centraal staat. Deze opdracht bestaat uit de volgende aspecten: 

onderzoek, analyse, advies, implementatie en evaluatie. 

• De afstudeeropdracht wordt in principe tijdens één semester van twintig weken uitgevoerd. De 

opdrachten starten meestal eind augustus of begin februari. 

• Er zijn minimaal vijf fulltime medewerkers werkzaam in uw organisatie. 

• Uw organisatie bestaat minimaal twee jaar. 

• De student werkt uitsluitend aan de opdracht en verricht geen aanvullende werkzaamheden. 

• U stelt voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens beschikbaar. 

• De afstudeeropdracht wordt in uw organisatie begeleid door een medewerker met minimaal hbo-niveau. 

• Vanuit de opleiding wordt de student begeleid door een inhoudsdeskundig docent. 

• De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het beleid in uw organisatie. Doorgaans bedraagt de 

vergoeding minimaal €250,-. 

  

  

                                                              
  



  

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u interesse: 

  

Wij verzoeken u dan om uw vacature te verzenden naar 

diversitysolutions@caupainconsultancy.com of claude@caupainconsultancy.com 

  

Indien u geen opgestelde vacature heeft, kunt u ook volgende gegevens aan ons overleggen: 

  

• NAW gegevens bedrijf 

• Aantal FTE in vaste dienst 

• Aantal jaar dat het bedrijf bestaat 

• Omschrijving van het bedrijf en de afdeling 

• Contactgegevens van de contactpersoon, functie en afdeling, 

• Welke kennis, vaardigheden en competenties de student dient te hebben 

• Omschrijving van de opdracht 

  

Nog vragen? 

  

Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

  

Wij zijn u graag van dienst! 

  

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet! 

  

  

  

Contact 

  

Telefoon: +31(0)640731760 // Video messaging via skype: ccaupain 

Email: diversitysolutions@caupainconsultancy.com / Internet:www.caupainconsultancy.com  

   

                                                                                                                        
  

Let’s unite and join forces!!!             

 


