
 

RCR97 – Ondersteunde stages in KMO/MKB’s 
 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal personen dat een stage in een KMO/MKB afrondt op een 
domein gelinkt aan slimme specialisatie en/of industriële transitie. 

 

KMO/MKB: een bedrijf dat aan volgende voorwaarden voldoet: 

• minder dan 250 medewerkers (VTE); en 

• een jaaromzet van maximum € 50 miljoen of een balanstotaal van maximum € 43 
miljoen. 

  

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die goederen produceert en/of diensten levert om 
aan marktbehoeften te voldoen. Ook bedrijven uit de sociale economie vallen hieronder. 

 

De stage moet steeds plaatsvinden in het kader van een opleiding, die bij een succesvolle 
afronding tot een certificaat of diploma leidt. Deelnemers aan een stagetraject dat niet is 
ingebed in een dergelijke opleiding mogen dus niet geteld worden. Het is geen vereiste 
dat die opleiding deel is van de projectactiviteiten (maar dit laatste is zeker ook wel 
toegestaan). 
 

Van elke stage wordt door de stagiaire een stageverslag opgesteld.  

 

De modaliteiten van de stage (bv. takenpakket, looptijd, te verwerven vaardigheden, 
eventuele vergoedingen) zijn vastgelegd in een stagecontract of andere formele 
overeenkomst, ofwel direct tussen de stagiair en KMO/MKB die de stageplaats aanbiedt, 
ofwel via de opleidingsinstelling. 

 

Indien een persoon in het kader van het project meer dan één stage bij een KMO/MKB 
zou doorlopen, mag deze meerdere keren worden meegeteld. 

 

Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
nadat de stage is afgerond.  

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
In het inhoudelijke eindrapport. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft de namen van de KMO/MKB’s op, met aanduiding van het aantal stages 
dat volledig is doorlopen. De namen van de stagiaires moeten niet worden 
doorgegeven. 
 



 

 
• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 

scores op deze indicator? 
De stageverslagen, opgesteld door elke stagiaire. 
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