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AANMELDINGSFORMULIER 

STAGEVACATURES  
 

werkervaring opdoen studiejaar 2 - stage 
studiejaar 3 – 

  
 
 

Naam bedrijf/organisatie/ 

instelling 

 

Straat en huisnummer  

 

Postcode en plaats 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mailadres 

 

 

Website 

 

 

Wat wilt u aanmelden?  

(kruis aan wat van toepassing 

is) 

• Werkervaring opdoen studiejaar 2 

De tweedejaarsstudent doet tijdens de module 
‘werkervaring 10’ ervaring op in het werkveld van 
Vrijetijdsmanagement. De student dient 168 uur 
uitvoerend mee te draaien bij een opdrachtgever.  
 

• Stage studiejaar 3 

De derdejaarsstudent loopt 5 maanden (4 dagen per 
week) stage in het werkveld van Vrijetijdsmanagement. 
De student werkt mee in primaire bedrijfsprocessen en 
voert daarnaast voor tenminste 50% van de stagetijd 
zelfstandig en individueel een stageopdracht uit, waar 
onderzoek leidt tot conclusies en aanbevelingen) 

 

 

Beschrijf in enkele zinnen uw 

bedrijf/organisatie/ instelling 

 

Beschrijf puntsgewijs de mogelijke 

werkzaamheden voor de student 

 

 

 

In welke periode vallen de 

werkzaamheden? (aanvang- en 

einddatum) 
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Gewenst profiel van de student 

 

 
 

Wat biedt het stagebedrijf 

(vergoeding, type begeleiding etc.) 

 

Wijze van solliciteren  

 

Sollicitatie richten aan 

(contactpersoon en 

contactgegevens) 

 
 
 
  

Solliciteren vóór  

 
 
Dit formulier ingevuld mailen naar wdka.stage@hr.nl  onder vermelding van: “vacature Leisure 
Management” 
 
Als u liever uw eigen opmaak voor uw vacature hanteert, wilt u dan controleren of bovenstaande 
gegevens in de tekst zijn opgenomen? Vriendelijk dank voor uw stagevacature!  
 
Nadere informatie te verkrijgen bij 
Bureau Externe Betrekkingen Portal_Door to the River 
Telefoon:   010 – 794 4786 
E-mail:  wdka.stage@hr.nl 
 
Postadres 
Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam 
Bureau Externe Betrekkingen / Leisure Management 
Postbus 1272 
3000 BG Rotterdam 
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