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Factsheet voor stagiair ◆ Ruimtelijk vormgever

In de stagegids heb je al veel kunnen lezen over je

Voorbereiding

bpv-periode. In dit factsheet lees je meer over de

De voorbereiding voor de bpv start met het samenstellen van

stageperiode, maar dan specifiek met informatie over

je portfolio tijdens het tweede deel van het tweede leerjaar.

je eigen opleiding Ruimtelijk vormgever.

In het derde leerjaar ga je aan de slag met de module Act like

Leren in de praktijk
Je bouwt als student ruimtelijk vormgever een stevige en
◆	
brede vakinhoudelijke basis op;
Je loopt mee bij een zelfstandig ontwerper, een evenementen
◆	
bureau, een stylist tot een afdeling van een groot winkelbedrijf;
Je voert ondersteunende taken uit om het bedrijf te leren
◆	

Er zijn 2 terugkomdagen
e

1 terugkomdag – na ongeveer een maand stage: leerdoelen
◆	
en je beroepshouding;
2e terugkomdag – aan het einde van de stageperiode:
◆	

a pro en Jumpstart ter voorbereiding op je stageperiode. Met Act

het stageverslag en de sollicitatie voor tweede periode

like a pro werk je aan je sollicitatiemiddelen (CV, sollicitatiemail,

of de examenfase.

oefensollicitatie-gesprek, portfolio en LinkedIn-profiel).
Er is twee keer de mogelijkheid om te speeddaten met de stage

Belangrijke momenten

bedrijven waarmee de opleiding contact heeft. Dat geeft je inzicht

Week 1

in wat er allemaal mogelijk is tijdens de bpv-periode.

Data volgt 	1e stagebezoek door stagebegeleider –
bespreken PAP

Daarnaast heb je een intakegesprek over je portfolio. Ook doe je

kennen;
Je maakt kennis met vakspecifieke werkzaamheden zoals
◆	

een brancheonderzoek om meer inzicht te krijgen waar jij wilt gaan

onderzoeken, visualisaties maken, stylen, setdressen, ont

stagelopen. Je stagedocent geeft advies en denkt met je mee om

werpen en het realiseren van een ruimte, product of persoon;

een plek te vinden die goed bij je past. Maar dat is geen garantie

Tijdens de bpv-periode groei je in zelfstandigheid en onder
◆	
nemendheid;

◆ De werkzaamheden zijn voor klanten van deze onderneming.

(nog) niet? Dan kan de stagedocent daarbij helpen.

Je loopt twee keer stage bij de opleiding ruimtelijk vormgever:
De eerste stageperiode vindt plaats van februari t/m juli van
◆	
het derde jaar.
De tweede stageperiode is van augustus t/m januari van het
◆	
vierde jaar.

Tijdens de stage
Binnen je bpv-bedrijf krijg je een vaste praktijkbegeleider.
Maar ook de opleiding blijft contact met je houden.
Tijdens de stageperiode bezoekt de stagebegeleider je minimaal
twee keer bij je stagebedrijf.

Duur

1e bezoek - Tijdens de eerste vier weken staat het persoonlijk
◆	

Elke stage duurt 20 weken. Dus in totaal loop je 40 weken
◆	
stage bij twee verschillende bedrijven.

◆ Per week werk je gemiddeld 36 tot 40 uur per week.

actieplan centraal.
2e bezoek - Het functioneringsgesprek en de eindbeoorde
◆	
ling door de praktijkbegeleider zijn de twee andere onder
werpen die besproken worden tijdens de stagebezoeken.

Mediacollege Amsterdam

beroepshouding
Data volgt	Terugkomdag - stageverslag en sollicitatie
(na stage 1) of examen (na stage 2)
Data volgt	2e stagebezoek door stagebegeleider functioneringsgesprek en eindbeoordeling

Heb je zelf een stageadres gevonden? Dan is het belangrijk
dat het bedrijf een SBB-accreditatie heeft. Heeft het bedrijf dat

Wanneer

Data volgt	Terugkomdag – bespreken: leerdoelen en

dat je daar stage kan lopen. Elke student moet zelf succesvol
solliciteren. Je sollicitaties houd je bij via een onlineformulier.

POK is ondertekend en ingeleverd

Overig
De stageperiodes zijn spannend en vooral leerzaam voor je
ontwikkeling. De docenten en stagebegeleiders zien dat je
groei doormaakt en willen graag dat je bewust wordt van je
talenten. Het nemen van regie in je stage is belangrijk. Dat doe
je door bewust te zijn van wat je leert en de afspraken die je
maakt met de praktijkbegeleider. Via de stageperiodes kom je
erachter wat je leuk en minder leuk vindt, wat je ligt, waar je
goed en waar je minder goed in bent. Alles is een waardevolle
leeropbrengst.
Gebruik je tweede stage als verdieping op je eerste stage of
juist een verbreding, om je kennis en ervaring te verbreden.
Gebruik de stage om zicht te krijgen op je verdere loopbaan

Uiteraard kun je tussendoor je stagebegeleider altijd via de

en benut de tijd om uit te zoeken wat je wilt gaan doen als je

chat of mail bereiken voor vragen.

straks je diploma op zak hebt.

Worden wat je bent.

