
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 Podium- en evenemententechnicus 

Licht en Geluid niveau 2

Leren in de praktijk

  Je bouwt een stevige en brede vakinhoudelijke  

basis op;

  Je gaat creatief aan de slag;

  Je ontwikkelt een professionele houding; 

  Je werkt aan vijf persoonlijke leerdoelen;

 Je doet werkervaring op.

Wanneer

  Je loopt twee keer stage; 

  De eerste stageperiode is in periode 4 van het  

eerste jaar;

  De tweede stageperiode is in het tweede jaar,  

periode 1 en 2.

Duur

  De eerste stage duurt 10 weken en de tweede stage  

is 20 weken;. 

  Dus in totaal loop je 30 weken stage bij twee  

verschillende bedrijveN; 

  Per week werk je gemiddeld 36 uur per week.  

Het wisselt per bedrijf. 

Voorbereiding

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

dingen. Tijdens studieloopbaan-begeleidingslessen krijg 

je inzicht in de verschillende werkvelden, bepaal je welk 

werk, functie en bedrijf het beste bij je past (denk hierbij 

ook aan het werk dat je na je afstuderen wilt gaan doen). 

Zodra je dat weet, ga je actief op zoek naar een stagebe-

drijf. Nadat je dit besproken hebt, bel of mail je zelf met 

de bedrijven die je aanspreken. De docent kan je – als dat 

nodig is – op weg helpen. 

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 

stagebedrijf. De vaste contactmomenten zijn fysiek en 

alleen bij uitzondering online. In bijzondere gevallen zijn 

de contacten intensiever. Ook behoort telefonisch- en 

mailcontact tot de mogelijkheden. 

Terugkomdagen

De terugkomdagen worden nog ingepland.
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