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1. Voor wie? 
 

BedrijvenMeeloopdag is voor technische HBO studenten die zich tijdens hun studie alvast willen 

oriënteren op de volgende stap. Het is te gebruiken door studenten van elk leerjaar waarbij elk 

bedrijfsbezoek (ook) een doel kan hebben in de fase waarin de student zich bevindt. 

- In het 1e leerjaar heb je als beginnend student vaak nog geen idee over wat het bedrijfsleven 

inhoudt. Een meeloopdag kan een goede manier zijn om een eerste indruk te krijgen van het 

bedrijfsleven en de rol die je daar later in zou kunnen gaan vervullen. Dat heeft een positief 

effect op de motivatie en daarmee op het studiesucces. 

- In het 2e jaar kan je je alvast oriënteren voor de stage die je in het 3e jaar moet gaan doen. 

Als je meerdere bedrijven bezoekt heb je een grote kans dat je een leuk stagebedrijf vindt. 

- In het 3e jaar loop je normaal gesproken een half jaar stage. In het andere half jaar kan je 

wederom opzoek gaan naar een leuke afstudeerstage. 

- In het half jaar voor of misschien zelfs tijdens het afstuderen kan je alvast beginnen met het 

opbouwen van een netwerk. Mogelijk vind je op deze manier die perfecte eerste baan voor 

na je studie! 

Het doen van meeloopdagen heeft veel voordelen, je kunt bijvoorbeeld: 

- Zelf bedrijven uitkiezen; 

- Meerdere bedrijven bezoeken en deze met elkaar vergelijken; 

- Je eigen voorkeuren en interesses ontdekken; 

- Verschillende bedrijfsculturen zien 

- Ervaring opdoen bij functies die aansluiten bij jouw opleiding; 

- Contactgegevens verzamelen voor (afstudeer)stages, bijbanen, startersfuncties etc.; 

- Invulling VSR-uren of andere uren waarmee je studiepunten kunt verdienen. 

Meeloopdagen zijn gratis en zullen altijd gratis blijven. Je kan als student zoveel meeloopdagen doen 

als je zelf wil. Een meeloopdag duurt tussen de 4 en 8 uur waarbij je een algemeen deel krijgt 

(rondleiding/presentatie) en een specifiek deel waarbij je langs afdelingen gaat waar 

werkzaamheden worden uitgevoerd die aansluiten op jouw opleiding. 

Meeloopdagen zijn altijd in groepjes variërend van 1 tot 5 personen. Bedrijven geven op hun profiel 

aan hoeveel studenten er welkom zijn per meeloopdag. Je zult dus altijd met een bepaald aantal 

personen moeten gaan dat aansluit bij het bedrijf waar je naartoe wil. Meer informatie hierover is te 

vinden op de bedrijfspagina en bij de zoekfunctie binnen het bedrijfsaanbod. 

Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan horen wij het graag via 

info@bedrijvenmeeloopdag.nl. Dan kunnen we deze handleiding verder updaten. 
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2. Bedrijfsaanbod 
 

Het complete bedrijfsaanbod is te vinden via 

http://www.bedrijvenmeeloopdag.nl/nl/bedrijfsaanbod. Alle bedrijven worden hier weergegeven 

door middel van naam/logo en geografisch. Op deze manier kan je snel zoeken naar een mooi bedrijf 

op de juiste locatie. Zou je graag een meeloopdag doen bij een bedrijf dat er niet bij staat? Laat het 

ons weten via info@bedrijvenmeeloopdag.nl dan zullen wij vragen of zij zich aan willen sluiten. 

 

 

 

De volgende zoekmogelijkheden zijn beschikbaar: 

- Algemene zoekbalk; Hiermee wordt gezocht in alle bedrijfsnamen als ook de introteksten 

van de bedrijfsprofielen. Hier kun je bepaalde technieken, markten, sectoren etc. invullen om 

een bedrijf te vinden die daar aan gelinkt is. 

- Opleiding; kies hier je eigen opleiding zodat alleen de bedrijven weergegeven worden die 

aansluiten bij jouw opleiding 

- Vast gelegde data; Indien er een meeloopdag is vastgelegd voor een hele klas of leerjaar dan 

kan je deze hier selecteren. Meer informatie onder het hoofdstuk ‘geplande meeloopdagen’ 
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- Groepsgrootte; Elk bedrijf heeft aangegeven hoeveel studenten ze per meeloopdag willen 

ontvangen. Wil je met een groepje gaan? Vul dan hier het aantal personen in zodat alleen de 

bedrijven weergegeven worden die een dergelijk groepsgrootte kunnen ontvangen 

- Foreign students; Als je buitenlandse student bent, vink dit dan aan, dan worden alleen de 

bedrijven weergegeven waarbij buitenlandse studenten welkom zijn. 

 

Heb je de zoekbalk gebruikt, dan wordt de selectie wederom 

weergegeven door middel van naam/logo en geografisch. Zijn er dan 

nog steeds teveel opties en kan je niet kiezen? Gebruik dan de tags 

links van de zoekresultaten om verder te verfijnen om zo snel een 

geschikt bedrijf te vinden. 
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3. Bedrijfsprofiel 
 

Op het bedrijfsprofiel vind je de volgende informatie terug: 

- De bedrijfsnaam 

- Een korte introtekst over het bedrijf 

- Een link naar de website van het bedrijf 

- De adresgegevens waar de meeloopdag plaats zal vinden 

- De opleidingen die aansluiten bij dit bedrijf 

- De ‘tags’ die gebruikt worden om de zoekresultaten verder te verfijnen 

- De mogelijkheid om een youtube bedrijfsfilm te bekijken indien deze beschikbaar is 

Vervolgens komt informatie over de meeloopdag: 

- De hoeveelheid studenten die zich per meeloopdag in kunnen schrijven 

- Of er mogelijkheden zijn voor stages 

- Of het bedrijf geschikt is voor buitenlandse studenten 

- Wat de benodigdheden zijn (verplicht en ‘indien mogelijk’) 

Als laatste wordt een conceptprogramma weergegeven. Hierin staan de afdelingen weergegeven die 

je mogelijk kan gaan zien tijdens je meeloopdag bij dit bedrijf. De afdelingen zijn wel afhankelijk van 

de opleiding die je volgt, vandaar dat het een conceptprogramma blijft. Na inschrijving zal je het 

definitieve programma ontvangen van het bedrijf. Als laatste worden er links naar de Social media 

van het bedrijf indien deze er zijn. 
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4. Vrij inschrijven 
 

Er zijn twee manieren van inschrijven, de eerste is vrij 

inschrijven: je kan op elk willekeurig moment een aanvraag 

doen voor een meeloopdag. Hiervoor kan je gebruik maken 

van het inschrijfformulier dat op elke bedrijfspagina te 

vinden is. Meeloopdagen zijn gratis en zullen ook altijd gratis 

blijven. Je kan ook zoveel aanvragen doen als je wilt. 

Als eerste kan je hierin de datum voorstellen. Deze datum 

dient minimaal 3 weken in de toekomst te zijn omdat ook de 

bedrijven enige voorbereidingstijd nodig hebben. Voor de 

bedrijven is het gemakkelijk als je de aanvragen nog ruimer 

van tevoren doet (4 of 5 weken van tevoren), dan is de kans 

groter dat het bedrijf de aanvraag goedkeurt. 

Heb je een datum gekozen? Dan kan optioneel nog de tijd 

worden invullen waarop je beschikbaar bent voor een 

meeloopdag. Mocht je de eerste 2 uur les hebben en vanaf 11 

uur aanwezig kunnen zijn op het bedrijf dan kan je dat hier 

aangeven. Vul je hier niets in dan wordt ervanuit gegaan dat 

je de hele dag (kantoortijden) beschikbaar bent. 

Daarna kan je verder gaan met het invullen van je gegevens. 

Vergeet niet dat als je met een groepje gaat je ook meteen de 

gegevens van je medestudenten invult door middel van de 

optie ‘+ voeg een medestudent toe’. Klik vervolgen op 

verzenden en de aanvraag wordt verstuurd naar het bedrijf. 

Wij vragen de bedrijven om binnen 7 dagen een reactie te 

geven. Mocht deze reactie te lang op zich laten wachten 

neem dan contact op via info@bedrijvenmeeloopdag.nl, 

zodat wij kunnen checken waarom een reactie uitblijft.  
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Er zijn 3 verschillende opties als reactie. Deze zul je in het opgegeven mailadres ontvangen. Zorg dan 

ook dat je het juiste emailadres invult. 

Goedgekeurd; de meeloopdag is dan direct gepland op je voorgestelde datum. Je ontvangt 

contactgegevens van de verantwoordelijke persoon binnen het bedrijf. Zij zullen het definitieve 

programma met jullie delen! Mocht je enkele dagen voor de meeloopdag nog steeds niets van het 

bedrijf gehoord hebben, neem dan contact met hen op of via ons. Heb je het programma ontvangen, 

bevestig dit dan altijd zodat het bedrijf zeker is van je komst en de voorbereidingen kan treffen. Heb 

je nog vragen over de dag, neem dan direct contact met het bedrijf op. Maak je die dag mooie foto’s 

die wij mogen gebruiken voor onze Socials, geef het dan aan ons door of post ze zelf via 

#BedrijvenMeeloopDag 

Verzet; het bedrijf zou jullie wel graag willen ontvangen maar de voorgestelde datum komt niet uit. 

Het bedrijf zal aangeven wanneer zij wel mogelijkheden hebben voor een meeloopdag. Je kan dan 

een nieuwe aanvraag indienen, doe dit wel altijd via de website dan kunnen we registreren welke 

studenten waar zijn geweest. Wij zijn dit verplicht gezien de samenwerkingsovereenkomst die wij 

hebben met de onderwijsinstellingen. 

Afgewezen; de meeloopdag kan helaas niet doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld omdat het bedrijf 

momenteel geen capaciteit heeft om de meeloopdag te begeleiden. De reden zal altijd met de jullie 

gedeeld worden. Je kunt via de website gewoon weer op zoek gaan naar een ander leuk bedrijf. 
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5. Geplande meeloopdagen 
 

Indien er een meeloopdag gepland is voor een hele klas of een heel leerjaar dan wordt er vanuit BMD 

een aanvraag gedaan naar de bedrijven waarin deze datum wordt voorgesteld. Bedrijven die zich 

beschikbaar hebben gesteld voor deze geplande meeloopdag zijn te vinden via de zoekfunctie bij het 

bedrijfsaanbod. Kies dan je opleiding en selecteer de juiste datum. 

 

 

Vervolgens komen alle bedrijven naar voren die zich beschikbaar hebben gesteld voor deze 

meeloopdag. Het verder verfijnen van de zoekresultaten kan op dezelfde manier door het aanvinken 

van één of meerdere tags. 
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Wil je je inschrijven voor deze geplande meeloopdag dan 

kies je geen datum op de kalender maar kies je daaronder 

de geplande meeloopdag die voor jullie is aangemaakt. 

Inschrijven kan tot 1 week voor de datum van de 

meeloopdag.  

Vervolgens kan je verder gaan met het invullen van je 

gegevens. Omdat het een geplande meeloopdag betreft zijn 

de onderwijsinstelling en de opleiding alvast ingevuld. 

Vergeet niet dat als je met een groepje gaat je ook meteen 

de gegevens van je medestudenten invult door middel van 

de optie ‘voeg een medestudent toe’. Dit aantal studenten 

moet uiteraard overeenkomen met datgene wat het bedrijf 

heeft opgegeven. Klik vervolgen op verzenden en de 

meeloopdag is direct gepland! Je ontvangt contactgegevens 

van de verantwoordelijke persoon binnen het bedrijf. Zij 

zullen het definitieve programma met jullie delen. Mocht je 

enkele dagen voor de meeloopdag nog steeds niets van het 

bedrijf gehoord hebben, neem dan contact met hen op of 

via ons. Heb je het programma ontvangen, bevestig dit dan 

altijd zodat het bedrijf zeker is van je komst en de 

voorbereidingen kan treffen. Heb je nog vragen over de 

dag, neem dan direct contact met het bedrijf op. Maak je 

die dag mooie foto’s die wij mogen gebruiken voor onze 

Socials, geef het dan aan ons door of post ze zelf via 

#BedrijvenMeeloopDag 

Zodra je ingeschreven hebt zal de mogelijkheid van de 

geplande meeloopdag bij dit bedrijf verdwijnen aangezien 

er dan al een groepje ingeschreven heeft. Overleg dus goed met je klasgenoten dat iedereen die naar 

dit bedrijf wil ook samen worden ingeschreven via de knop ‘Voeg een medestudent toe’. 

Maak je die dag mooie foto’s die wij mogen gebruiken voor onze socials, geef het dan aan ons door 

of post ze zelf via #BedrijvenMeeloopDag 
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