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PMT-handleiding voor Professionals (stagebegeleiders) 

Door gebruik te maken van de stagewebsite kunt u direct inzien wat de stagiair heeft inge-

vuld bij zijn/haar leerdoel en dagverslagen. Hierdoor kunt u (en school) de stagiair hierbij 

directer begeleiden. Het leerdoel wordt te zijner tijd geëvalueerd door de stagiair, welke 

door u wordt goedgekeurd. Aan het einde van de stageperiode wordt het beoordelingsfor-

mulier door de stagiair en u ingevuld en besproken. 

 

In dit document kunt u stappen volgen om een account aan te maken en leren hoe u met 

de stagewebsite kunt werken. Met behulp van onderstaand overzicht kunt u snel naar de 

verschillende onderwerpen klikken. 
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Aanmaken van een account 

Om met de stagewebsite te kunnen werken is het van belang dat alle partijen (Talent, 

Professional en Begeleider) een account hebben. 

 

• Open de website www.professionalmeetstalent.nl  

 

• Klik op   

 

• Klik op  

 

• Vul het formulier in 

 

• Klik op  

 

• Komt er geen e-mail binnen? Controleer of het in de SPAM-box terecht is gekomen 

 

Belangrijk: 

� Gebruik het e-mailadres van de werknemer die de stagiair daadwerkelijk begeleidt. 

Dit kan op ieder gewenst moment worden aangepast via het account. 

� Wanneer u het profiel heeft aangemaakt kan u worden gekoppeld aan de stagiair, 

zodat de stagiair de opdrachten kan invullen.  

� Indien u (tijdelijk) geen stagiairs wenst te ontvangen kunt u via het contactformu-

lier vragen om uw bedrijf op inactief te zetten. Via hetzelfde contactformulier kunt 

u in de toekomst weer vragen uw bedrijf op actief te zetten. 

� Het is mogelijk uw bedrijf definitief te verwijderen van de website. Echter zullen 

alle gegevens voor u en uw stagiair dan verloren gaan. Dit prefereren wij dus niet.  
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Tijdens de stage 

Tijdens de stage kunt u uw stagiair volgen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het invullen 

van de doelstelling(en) en de dagverslagen. U en school begeleiden de stagiair hierbij.  

 

• Open de website www.professionalmeetstalent.nl  

 

• Klik op  en log in 

o Klik op  indien u uw wachtwoord niet meer weet 

o U kunt uw wachtwoord wijzigen door op  te klikken 

 

• Klik op  om uw huidige stagiair(s) te zien 

o Maak eventueel gebruik van  

(zoekknoppen) 

 

• Klik op één van de knoppen aan de rechterzijde om te zien wat uw stagiair heeft 

gedaan / waar uw stagiair begeleiding nodig heeft: 

   

 

Belangrijk: 

� Wanneer u bent ingelogd kunt u via  diverse documenten 

downloaden en inzien  
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Doelevaluatie invullen 

Tijdens de blokstage stelt de leerling één doelstelling voor zichzelf. Tijdens de lintstage 

stelt de leerling elke vier weken een doelstelling voor zichzelf. Vaak heeft de leerling hulp 

nodig bij het stellen van een doelstelling. 

Als de stagiair zijn doelstelling heeft geëvalueerd is het aan u om dit goed te keuren. U 

kunt hiervoor onderstaande stappen volgen.  

 

• Open de website www.professionalmeetstalent.nl  

 

• Klik op  en log in 

 

• Klik op  

 

• Klik op  

 

• Als de stagiair daadwerkelijk zijn/haar doestelling heeft afgerond ziet u 

. Hier klikt u op  

 

• Vul het formulier in en klik op  

 

Belangrijk: 

� U kunt de doelstelling pas evalueren als de stagiair dat voor zichzelf heeft gedaan 

� Blokstage (2 weken) = 1 doelstelling. 

� Lintstage (1 dag per week) = elke 4 weken een nieuwe doelstelling. 

� De stagiair kan een nieuwe doelstelling formuleren wanneer u de doelstelling heeft 

behandeld. 

� Een onvoldane doelstelling mag (een keer) worden meegenomen. 
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Stagebeoordeling invullen 

Aan het einde van de stageperiode wordt de stagebeoordeling ingevuld. Net als bij de eva-

luatie van de doelstelling moet dit eerst worden gedaan door de stagiair, daarna door u. 

Als u beiden het formulier heeft ingevuld is het voor de stagiair fijn als hierover wordt ge-

sproken. De stagiair kan op deze manier een beter beeld krijgen van zijn/haar verbeter-

punten en waar hij/zij (erg) goed in is. 

 

• Open de website www.professionalmeetstalent.nl  

 

• Klik op  en log in 

 

• Klik op  

 

• Klik op  

 

• Vul het formulier in en klik op  

 

Belangrijk: 

� U kunt de stagebeoordeling pas evalueren als de stagiair dat voor zichzelf heeft ge-

daan. 

� Wanneer u op versturen/afronden klikt is de stage en dus ook afgeslo-

ten. 
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Stage afronden 

In het Werkboek Blokstage (derde leerjaar) of het Werkboek Lintstage (vierde leerjaar) 

staat precies wat er van de stagiair wordt verwacht. Hieronder samengevat: 

 

� Stagewebsite: alles moet afgerond zijn 

� Werkboek Blok- of Lintstage: stageverslag is gemaakt 

 

De stagiair kan alle benodigde documenten downloaden van de stagewebsite, wanneer 

hij/zij is ingelogd. 

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft vernemen wij dit graag via het contactformulier. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Dhr. Okker en Mw. van Heuven 

Stagecoördinatoren D&P 


