
Starting today.

      

In de stagegids heb je al veel kunnen lezen over je 

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

stageperiode, maar dan specifiek met informatie over  

je eigen opleiding Medewerker creatieve productie.

 

Leren in de praktijk

  Je bouwt als medewerker creatieve productie een 

stevige en brede vakinhoudelijke basis op;

  Je doet alle voorkomende werkzaamheden van  

je vak zoals:

	 •  sign: plakken, pellen, op de steiger staan, graveren, 

t-shirts drukken, printen en plotten;

	 •  mediamaker: eenvoudig dtp-werk voor grafische  

en online producties en printen en nabewerken bij  

bijvoorbeeld printshops;

	 •  productpresentatie: (her)inrichten en netjes houden 

van (etalages van) winkels, showrooms, styling in  

winkels of ten behoeve van fotografie.

Wanneer

Traditioneel lopen studenten één keer stage van 36 weken 

bij de opleiding Medewerker creatieve productie (á 32 uur 

per week), maar dit kan per individuele student verschillen. 

Hierover word je door de opleiding geïnformeerd. 

Voorbereiding 

Halverwege het eerste jaar begin je op school met de 

voor bereidingen. 

Tijdens de stagelessen dat jaar wordt de bpv-periode  

uitgebreid besproken. Dan wordt ook een start gemaakt 

met vinden van een stageadres. Zodra je de sollicitatie-

brief, cv en portfolio hebt ingeleverd, worden de intake-

gesprekken gepland. Daarna is de matchingprocedure, 

dat doen de stagedocenten als team. Zodra er een match 

gevonden is, hoor je dat. Je kan dan gaan solliciteren, met 

of zonder hulp van de docent. Dat verschilt per bedrijf.

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

rijk dat het bedrijf een SBB-accreditatie heeft. Heeft het 

bedrijf dat (nog) niet? Dan kan de stagedocent daarbij 

helpen.

Tijdens de stage

Binnen je bpv-bedrijf krijg je een vaste praktijkbegeleider. 

Maar ook de opleiding blijft contact met je houden. 

Je stagebegeleider bezoekt jou in het bedrijf eens  

per periode van 10 weken, totaal vier keer. Daarnaast  

is deze bereikbaar via telefoon, mail en teams, mochten  

er tussendoor vragen of problemen zijn. De vaste  

contactmomenten zijn:

 Een introductiegesprek;

 Twee voortgangsgesprekken en eindbeoordeling.

Je hebt elke week een terugkomdag op school.  

Welke dag dat is, daarover word je nog geinformeerd. 

Tijdens deze momenten praten we over de voortgang  

en kan je bijpraten met je medestudenten. 

Belangrijke momenten

Week 1, dag 1 Kick-off info 1e stagedag op school 

Week 1  POK is ondertekend en ingeleverd

Week 2  Aanvang stage en 1e terugkomdag 

    op school

Data volgt   1e stagebezoek door stagebegeleider. 

Samen met de praktijkbegeleider  

bespreken jullie de leerdoelen

Vaste dag Terugkomdagen

Alle vier de stagebezoeken worden gepland door  

je stagebegeleider van school, in overleg met jou  

en je praktijkbegeleider.
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