
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 Media vormgever. 

Leren in de praktijk

  Je gaat als student mediavormgever een stevige en  

brede vakinhoudelijke basis opbouwen;

  Je gaat creatief aan de slag en je kunt abstract denken;

  Je kunt concepten herkennen en/of bedenken en  

toepassen;

  Je gaat meedenken met andere disciplines en hebt  

speci fieke adviezen over vormgeving.

Wanneer

Je loopt één keer stage. 

  De stageperiode vindt plaats in het 3e jaar.

Duur

  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.

Voorbereiding

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

dingen.

Tijdens de stagelessen dat jaar wordt de bpv-periode uit-

gebreid besproken. Dan wordt ook een start gemaakt  

met het vinden van een stageadres. Alle studenten krijgen  

begeleiding bij om bij een passend stagebedrijf binnen te 

komen. Denk aan sollicitatie begeleiding, het samenstellen 

van een portfolio en kennismaking bij bedrijven.

Zo organiseert de opleiding een bedrijvendag voor de 

eerste kennismaking. Ook is er een studentenpanel. Dan 

delen de E-commerce-studenten die halverwege hun 

tweede stage zijn hun ervaringen. Je kunt hier terecht met 

praktisch al je vragen. 

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 stagebegeleider 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 komt twee keer op bezoek bij je 

stage bedrijf. De vaste contactmomenten (deze zijn fysiek 

en alleen bij uitzon dering online):

 Een introductiegesprek;

 De tussenbeoordeling;

 De eindbeoordeling.

In sommige gevallen zijn de contacten intensiever.  

Ook behoort telefonisch- en mailcontact tot de mogelijk-

heden. 

Terugkomdagen

  1e terugkomdag - Halverwege de eerste stage-

periode. Dan praten we over de voortgang en  

kan je met je mede studenten bijpraten;

  Terug naar school-week - Tussen je eerste en tweede 

stage kom je een week naar school. Uiteraard bereid 

je je dan voor op je nieuwe stage. Maar ook wordt de 

administratie van de eerste periode afgerond en heb 

je tijd voor de JOB- en stageveiligheidsenquête;

 

 2e terugkomdag - Halverwege de tweede stageperio-

de. Op de agenda staat een check op de voortgang, de  

voorbereiding op het vierde leerjaar en het studenten- 

panelgesprek. 

Belangrijke momenten

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

Week 1  POK is ondertekend en ingeleverd

Week 4   1e stagebezoek door stagebegeleider.  

Samen met de praktijkbegeleider  

bespreken jullie de leerdoelen

Week 10 Terugkomdag

Week 20   2e stagebezoek door stagebegeleider.  

Je geeft een eindpresentatie en je stage  

wordt beoordeeld

Overig

Elke week overlegt het stageteam over de begeleiding 

van studenten en de voortgang van de stage. Daarnaast 

heeft het stageteam overleg met de samenwerkende 

docenten in verschillende leerjaren en -fases binnen de 

opleiding.
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