
Stappenplan voor studenten 
Maatschappelijk project Humanities Honours Programme 

 

Hieronder staat een stappenplan voor het beginnen aan een maatschappelijk project. Dit project telt 

met goedkeuring van je domeincoördinator mee voor het portfolio als onderdeel van de pijler 

‘maatschappelijke verbinding’.  

 

1. Oriënteer je op een stage via het Humanities Honours Blog of schrijf zelf een organisatie aan. 

 

2. E-mail de organisatie waar je interesse in hebt met een eerste idee voor een project. Stel de 

student-assistent van het HHP op de hoogte als je een van de organisaties op de website 

hebt benaderd.  

 

3. Als de organisatie openstaat voor een samenwerking, zorg dan dat jullie duidelijke afspraken 

maken over wat je precies gaat doen. Dat is fijn en handig, omdat je dan weet wat je van een 

organisatie kunt verwachten. Heb je bijvoorbeeld begeleiding of ga je individueel aan de 

slag? 

 

4. Schrijf een werkplan voor jouw project of stage op basis van wat is afgesproken. Dit hoeft 

niet heel lang te zijn (ongeveer een A4), maar benoem in ieder geval: 
 

● De begin- en einddatum van het project 

● Motivatie en einddoelen, waarom je voor deze stage hebt gekozen en specifiek wat je van 

deze stage zou willen leren 

● Werkzaamheden: wat je precies gaat doen en hoeveel tijd je daaraan gaat besteden 

● Eindproduct/verslaglegging: of hier sprake van is, welke eisen hieraan gesteld worden en wat 

het inlevermoment is (denk bijvoorbeeld aan een logboek, verslag of onderzoeksrapport) 

● Begeleiding: wie jou begeleidt tijdens de stage, of wie jij kunt contacteren bij vragen 

 

Stuur dit werkplan naar de contactpersoon van de organisatie voor een laatste check, en  

naar de domeincoördinator, zodat je zeker weet dat je project meetelt voor het portfolio. 

Eventueel kun je bij het maken van een werkplan ook een financiële aanvraag indienen bij 

het HHP voor zaken die je moet aanschaffen om jouw project uit te kunnen voeren. Gebruik 

hiervoor het declaratieformulier op de website. 

 

5. Tijd om aan de slag te gaan! Vergeet niet om bonnetjes en facturen te bewaren om het geld 

wat je eventueel hebt aangevraagd te declareren. 

Laat de student-assistent van het HHP weten wanneer je precies begint en stuur vooral  

vragen als je die hebt. We denken graag met je mee! 

 

Het is erg leuk als je je ervaringen deelt met de Honours community, bijvoorbeeld via het blog of de 

nieuwsbrief. Dan heb je ook gelijk een goede tekst om te verwerken in je portfolio, dat je eens per 

jaar inlevert bij je domeincoördinator. 

https://humanitieshonours.sites.uu.nl/maatschappelijke-stage/

