
Starting today.

Factsheet voor stagiair  Audiovisueel

      

In de stagegids heb je al veel kunnen lezen over je 

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

periode, maar dan specifiek met informatie over je eigen 

opleiding Audiovisueel.

Leren in de praktijk

  Je bouwt als medewerker creatieve productie een 

stevige en brede vakinhoudelijke basis op;

 Je gaat wennen aan de werkprocessen in het bedrijf;

  Je voert werkzaamheden uit zoals beeldbewerking,  

belichting, vormgeving, video en storytelling;

 Je gaat creatief aan de slag.

Wanneer

  Je loopt twee keer stage; 

  De eerste stageperiode vindt plaats van februari  

tot juli van het derde jaar;

  De tweede stageperiode is van augustus tot februari 

van het vierde jaar.

Voorbereiding

In het derde jaar begin je op school met de voorberei-

dingen. In het eerste blok staat er tien weken bpv- 

voorbereidingslessen op het rooster. Dan wordt er  

gewerkt aan sollicitatietraining, creatieve profilering,  

een portfolio en onderzoek naar mogelijke stages.  

De bpv-begeleiders helpen zoeken naar een goede 

match tussen student en stagebedrijf.

Tijdens het hele proces heb je altijd contact met je  

stagebegeleider. Je kunt je voorkeur voor een bedrijf of 

branche aangeven bij de stagebegeleider, maar dit is 

geen garantie dat dat gaat lukken. Samen ga je op zoek 

naar een passende stageplaats. 

Heb je zelf een stageadres gevonden? Dan is het belang-

rijk dat het bedrijf een SBB-accreditatie voor AV-specialist 

heeft (crebonummer 25194). Heeft het bedrijf dat (nog) 

niet? Dan kan de stagebegeleider daarbij helpen.

Kijk ook op zoeken-mijn.s-bb.nl

Tijdens de stage

Binnen je bpv-bedrijf krijg je een vaste praktijkbegeleider. 

Maar ook de opleiding blijft contact met je houden. 

Je stagebegeleider komt twee keer per periode op  

bezoek bij je stagebedrijf. Verder zijn contactmomenten:

  Tussenevaluatie; vaststellen en/of aanscherpen van 

de leerdoelen en hoe te werken naar leerresultaten;

   Eindevaluatie; vaststellen van de leerresultaten.

Belangrijke momenten

Week 0   De woensdag voorafgaand aan de  

1e stagedag: Kick-off en laatste info  

over de stage;

Week 1, dag 1 POK is ondertekend en ingeleverd

Data volgt   Terugkomdag – presentaties over de 

bpv plus uitwisseling van kennis en 

ervaringen met medestudenten;

Data volgt  2e stagebezoek door stagebegeleider.  

Je geeft een eindpresentatie met  

overzicht van je leerresultaten en  

je stage wordt beoordeeld.).

http://zoeken-mijn.s-bb.nl

