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Mediacollege Amsterdam
Contactweg 36
Telefoon 020 850 95 00

opleiding RV
Factory
Condensatorweg 36

Stagedocenten
stage-rv@ma-web.nl

Andre van Naarden
a.vannaarden@ma-web.nl

Judith Teensma
j.teensma@ma-web.nl

BBC (administratie)
Astrid Dudink
a.dudink@ma-web.nl 

Stageperiode  
3e jaar blok 3.3 en 3.4 medio februari – juli

4e jaar blok 4.1 en 4.2 medio september – februari

Per periode 720 tot 800 uur

Totaal rond 1400-1500 uur 

5 maanden zijn 20 weken

Werkweek van 38 uur

Afkortingen
STB stagebebegeleidings docenten

BPV Beroeps praktijkvorming

BBC Bureau bedrijfscontacten

Praktijkbegeleider is bij bedrijf

PAP Persoonlijk actie plan

POK Praktijk overeenkomst

SBB accreditatie stagebedrijf

Visie op de BPV

Ma visie op de BPV 
Voor Ma is het van belang dat de student tijdens de 

BPV leerervaringen op doet in de praktijk en geleer-

de vaardigheden integraal kan toepassen. Het doel 

is ook om het beroep en de bedrijfscultuur te leren 

kennen. De BPV is dan ook een onderdeel van het 

onderwijs, dat gericht is op een soepele overstap van 

onderwijs naar werk. Hoe goed het onderwijs binnen 

de school ook is, zonder BPV is een goede overstap 

naar werk niet mogelijk. Een groot gedeelte van de 

studenten vindt werk middels de bpv.

Elke bpv vraagt om maatwerk: een juiste combinatie 

tussen student en bedrijf en goede begeleiding van-

uit de school. Dit vraagt iets van de school, maar ook 

van de bedrijven waar de bpv plaatsvindt. Studenten 

hebben een opleidingsplek nodig waarin datgene 

wat ze willen en moeten leren ook geleerd kan wor-

den. Het is aan Ma om de bedrijven te betrekken bij 

alle facetten van de bpv, zodat de student optimaal 

wordt begeleid in aanloop naar, tijdens, en na de bpv. 

Er moet een optimale matching plaatsvinden tussen 

de student en het leerbedrijf middels een doorlopen-

de leerlijn in het programma. Een intensieve samen-

werking met het bedrijfsleven is daarom noodzake-

lijk.

BPV-visie op matching
Ma is een vakschool waar de vakdocenten een goed 

aangelijnd zijn met het bedrijfsleven. Dit maakt dat 

matching een unique sellingpoint van Ma. Daarbij is 

het belangrijk om de ‘eenheid in verscheidenheid’ 

naar voren te laten komen. Er is aandacht voor ver-

schillen in niveau en intensiteit. Ma bereidt de stu-

dent praktijkgericht voor op de stage en ondersteunt 

de student bij het zoeken naar een stage. Ma draagt 

zorg voor een goede match tussen de student en het 

stagebedrijf. Op basis van persoonlijkheid, ambities 

en verwachtingen. Een van de eerste stappen in het 

matching is dat studenten zich op de branch en het 

beroep en verschillende bedrijven zullen oriënteren. 

Daarnaast werken de studenten aan hun presentatie- 

en sollicitatievaardigheden. Bij de start van de stage-

periode zorgt Ma voor voorlichting over verantwoor-

delijkheden en verplichtingen van het stagebedrijf 

de student en de school. In de praktijkovereenkomst 

worden concrete afspraken gemaakt met het stage-

bedrijf over de vorm en inhoud van de stage. 

BPV-visie op begeleiding 
Ma zorgt dat de student en de praktijkbegeleider 

weten wie de aanspreekpunten zijn binnen de 

school en wanneer deze personen bereikbaar zijn. 

Ma is verantwoordelijk voor voldoende begeleiding 

tijdens de gehele stageperiode. De voortgang en de 

aansluiting van de leerdoelen van de student sluit aan 

op de leermogelijkheden binnen het leerbedrijf. Ma 

acht het van groot belang dat het leerbedrijf zorgt 

voor dagelijkse begeleiding van de student op de 

werkvloer. Deze begeleiding wordt gegeven door 

een gemotiveerde en betrokken praktijkbegeleider. 

Deze praktijkbegeleider is aanwezig bij de 

stagebezoeken met de stagebegeleider van de 

school. Van de studenten verwacht Ma dat ze goed 

voorbereid en gemotiveerd aan de bpv beginnen 

en dat zij zich houden aan de afspraken op de 

praktijkovereenkomst. De student volgt de instructies 

op van de praktijkbegeleider van het leerbedrijf en 

koppelt ook weer terug aan ons als school. Deze 

visie op begeleiding staat in lijn met de visie op 

begeleiding uit de onderwijsvisie van Ma.

Aan informatie uit deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens dienen ter ondersteuning.

Inleiding

De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding. 

Tijdens de bpv krijg je een goed beeld van wat jou later in je beroep te wachten staat als 

je gediplomeerd de arbeidsmarkt op gaat. Daarnaast ga je de theoretische en praktische 

kennis en vaardigheden die je geleerd hebt bij een erkend leerbedrijf in de praktijk brengen.  

Voorafgaand en tijdens de BPV heb je informatie nodig over hoe alles georganiseerd is, wat 

er van je verwacht wordt en wat je moet doen bij problemen. Heb je nog vragen? Dan kan je 

uiteraard contact opnemen met je stagedocenten.
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1 Taken en verantwoordelijkheden 

Tijdens de BPV zal er bij jou een professionele ontwikkeling plaatsvinden. Door de opgedane 

kennis en ervaring tijdens de BPV kom je terug met een beter beeld van de industrie, je hebt 

een indruk van wat er van je verwacht wordt en de richting waarin  je je wilt ontwikkelen en/

of specialiseren.  Wij stimuleren het volgen van twee afzonderlijke stages bij verschillende 

typen bedrijven. Op deze manier vormt de student een breed beeld van de industrie. In de 

fasen voorafgaand aan de BPV wordt er naar de BPV toegewerkt. Veel vakken en activiteiten 

staan in het teken van voorbereiding op de BPV. De BPV van Ruimtelijk vormgever bestaat 

uit 2x een periode van een half jaar: het tweede halfjaar van leerjaar 3 en het eerste halfjaar 

van leerjaar 4. Direct na de tweede stageperiode starten de studenten met de proef Proeve 

en aansluitend de Proeve van Bekwaamheid.
 

1.1 De student
Als je op zoek gaat naar een stage is het belangrijk 

dat je je gaat oriënteren op branches, beroepen en 

mogelijke stagebedrijven. Het is ook van belang dat 

jij je goed kunt presenteren aan het stagebedrijf. 

Uiteraard word je door school ondersteund bij deze 

voorbereiding. Daarbij verwacht de school een 

gemotiveerde houding. Deze houding laat je ook 

zien bij de stage, waarbij het belangrijk is dat je je aan 

de afspraken houdt die in de praktijkovereenkomst 

zijn gemaakt. Verder volg je de instructies op van 

de praktijkbegeleider van het stagebedrijf en koppel 

je terug naar de stagebegeleider van school. Tot 

slot zorg je ervoor dat alle onderdelen van het 

programma tijdens de stage zijn afgerond en 

afgeleverd. 

1.2 De praktijkbegeleider (bedrijf)
Bij een periode van BPV zijn 3 partijen betrokken: 

naast de school en jij, als student, een  door het 

SBB erkende leerbedrijf, voor het uitvoeren van de 

BPV. Dat gedeelte wordt ook beoordeeld door het 

stageleerbedrijf, die daarvoor de verantwoordelijk-

heid draagt. Hoewel dit soms lastig te combineren 

lijkt met de dagelijkse praktijk in de bedrijven, kom jij 

in de eerste plaats om te leren dan wel ervaring op 

te doen. Bedrijven moeten zich daarvan bewust zijn 

en ruimte en tijd vrijmaken om jou die kans te geven. 

Tevens moeten studenten een aanspreekpersoon 

hebben in de vorm van een praktijkopleider, maar 

zich ook realiseren dat de productie soms prioriteit 

krijgt. De praktijkopleider is vaak iemand die daar 

ervaring mee heeft. Het kan een afdelingschef, 

bedrijfsleider, directielid of medewerker van perso-

neelszaken zijn.

1.3 De stagebegeleider (docent) 
De stagebegeleider bereidt je praktijkgericht voor 

op de stage en ondersteunt je bij het zoeken naar 

een stage. De stagebegeleider zorgt voor een goede 

match tussen jou en het stagebedrijf. Bij de start 

van de stageperiode zorgt de stagebegeleider voor 

heldere voorlichting over de verantwoordelijkheden 

van het stagebedrijf en school. In de 

praktijkovereenkomst worden concrete afspraken 

gemaakt met het leerbedrijf. 

De stagebegeleider zorgt ervoor dat jij en de 

praktijkopleider weten wie het aanspreekpunt 

is bij de school en wanneer deze bereikbaar is. 

Tevens bewaakt de stagebegeleider de voortgang 

en de aansluiting van jouw leerdoelen bij de 

leermogelijkheden binnen het stagebedrijf. 

Het is van belang dat de stagebegeleider en de 

praktijkbegeleider jouw beoordelingen naar elkaar 

terugkoppelen. Ze evalueren beide de stageperiode 

en kijken waar verbetering mogelijk is.

2 Praktische zaken

2.1 Identificatieplicht
In Nederland geldt een identificatieplicht. Eén van 

de situaties waarin naar een identificatie-(of ID-) 

bewijs mag worden gevraagd is bij indiensttreding 

en op het werk. De identificatieplicht is bedoeld 

om fraude tegen te gaan. Het niet kunnen tonen 

van een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, 

vreemdelingendocument) op de werkplek is een 

strafbaar feit. Het is daarom belangrijk om altijd een 

identiteitsbewijs bij je te hebben. Vaak wordt bij de 

eerste werkdag hier een kopie van gemaakt. 

2.2 Ziekte
Als je door ziekte of om andere ernstige redenen niet 

op het stagebedrijf of op de school aanwezig kan 

zijn, ben je verplicht dit vóór 9.00 uur zowel aan de 

school als aan het stagebedrijf te melden. Ook moet 

je je later weer beter melden. Ziek- en betermelding 

dienen naar school te worden gemaild: absentie@

ma-web.nl met in de cc je stagebegeleider. 

2.3 Vakantie
In principe gaat de bpv door in de schoolvakantie. 

Vakantie plan je in overleg met het stagebedrijf en je 

stagebegeleider. Het aanvragen van vrije dagen gaat 

in overleg met het stagebedrijf.

2.4 Stagevergoeding
Bij sommige bedrijven ontvang je een 

stagevergoeding. Een stagevergoeding is een 

afspraak tussen jou en het bedrijf. De vergoeding 

kan bestaan uit salaris, onkostenvergoeding en/of 

reiskostenvergoeding. Indien het salaris betreft, is 

er sprake van een brutobedrag met inhoudingen. 

Overige vergoedingen zijn netto bedragen.

Het betalen van een stagevergoeding is niet 

verplicht. Als stagiair(e) ben je immers geen 

werknemer, maar een student die in feite wordt 

betaald voor de leerervaring die je opdoet. Goede 

begeleiding in het bedrijf is belangrijk om de doelen 

van de stage te realiseren. Een stagevergoeding mag 

nooit in de plaats komen van deze begeleiding. 

2.5 Aantal uren BPV
Het aantal uren bpv dat je moet volgen is afhankelijk 

van de duur van je opleiding en van de leerweg 

die je kiest. Op je praktijkovereenkomst (POK) staat 

hoeveel uren je per week stage loopt en voor welke 

periode. Het is een verplichting om tijdens de 

stageperiode een urenverantwoording bij te houden. 

Het is belangrijk dat dit duidelijk en gedetailleerd 

gebeurt. Als er geen verantwoording van de stagetijd 

is, is er geen bewijs dat er ook daadwerkelijk stage is 

gelopen. Dit kan er dus toe leiden dat je stagetijd te 

kort is en langer stage zal moeten lopen, net zolang 

tot het aantal verplichte stage-uren is voldaan.

2.6 Urenregistratie
Ook tijdens je bpv-periode houden we je aan- en 

afwezigheid nauwkeurig bij. We verwachten dan ook 

dat je de bpv-uren registreert op de afgesproken plek 

zoals Magister, je stagelogboek of via je POB.

Van de urenregistratie in Magister moet elke week 

een print gemaakt worden, die geparafeerd wordt 

door het bpv-bedrijf. De complete verzameling van 

prints moet aan het einde van de stage ingeleverd 

worden. Je dient zelf ook kopietjes van de 

formulieren te maken en zorgvuldig te bewaren. 

3 Verzekeringen 

3.1 Aansprakelijkheidsverzekering
Je behoort zelf een verzekering te hebben 

afgesloten die Wettelijke Aansprakelijkheid dekt.

Het Ma heeft een aansprakelijkheidsverzekering ten 

behoeve van haar studenten afgesloten. Uitsluitend 

ingeval de verzekering van de student niet toereikend 

is of niet tot uitkering overgaat, zal worden bezien 

of de geleden schade onder de dekking valt van 

de door het Mediacollege Amsterdam voor de 

studenten afgesloten verzekeringen. Daarbij geldt 

een eigen risico van 25 euro per schade voor de 

student. De schade ontstaan tijdens stage dient te 

worden gemeld bij het Ma.  

Er wordt dan een schadeformulier opgestuurd naar 

het bedrijf. Na retourontvangst geeft de school de 

afhandeling in handen van de verzekeraar.

De aansprakelijkheidsverzekering van Ma is m.b.t. 

praktijkstages alleen geldig als daar een stageover-

eenkomst aan ten grondslag ligt. De dekking eindigt 

na afronding van de stageperiode, zoals dat in de 

stageovereenkomst is vastgelegd, of zoveel eerder 

als de stage daadwerkelijk is beëindigd. Op boven-

staande verzekering zijn de voorwaarden van toe-

passing genoemd in de Meijers Aansprakelijkheids-

verzekeringsvoorwaardenw voor bedrijven 2007. 

Schade veroorzaakt door stagiairs aan motorrijtuigen 

of (lucht)vaartuigen die toebehoren aan, respec-

tievelijk onder beheer zijn van de praktijk biedende 

organisatie (het stagebedrijf) is niet door ons gedekt. 

Schade aan fietsen en brommers is uitgesloten.

Gebruikelijk is dat het bedrijf via een eigen 

aansprakelijkheidsverzekering gedekt is tegen claims 

van werknemers en derden die schade oplopen 

en het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen. Een 

stagiair(e) zal in de regel in die gevallen ook als 

werknemer kunnen worden aangemerkt.

3.2 Ongevallenverzekering
Het Ma heeft ook een collectieve 

ongevallenverzekering ten behoeve van al haar 

studenten afgesloten voor ongevallen tijdens woon-/

schoolverkeer (doch ten hoogste gedurende één 
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uur voor en na de schooltijden) en tijdens excursies 

of schoolbijeenkomsten (mits onder toezicht van 

het onderwijzend personeel). Ongevallen moeten 

binnen 24 uur aan de school gemeld worden.

Tijdens de stage gaat de dekking in op het 

moment dat de verzekerde zijn woonhuis/

tijdelijke verblijfplaats verlaat, teneinde via de 

kortste weg naar de plaats te gaan waar de stage 

werkzaamheden worden verricht. De dekking eindigt 

zodra de verzekerde, wederom via de kortste weg, 

zijn woning/tijdelijke verblijfplaats heeft bereikt. 

Op bovenstaande verzekering zijn de voorwaarden 

van toepassing genoemd in de Collectieve 

Ongevallenverzekering (CO 2006) Artikel 4, welke op 

verzoek wordt verstrekt.

4 Voorbereiding 

4.1 Sollicitatie 
Jij solliciteert als student zelf naar een stageplaats. 

Jullie kunnen tijdens het sollicitatieproces via de 

STB en portfoliodocent ondersteuning krijgen bij 

de sollicitaties. Denk aan het doornemen van je 

portfolio of het lezen van je sollicitatiebrief. 

Voor jij kan/mag gaan solliciteren is het van belang 

dat je een portfolio hebt dat verzorgd en relevant 

is voor de desbetreffende stageplaats. Om zorg 

te dragen dat je met een goed / kansrijk portfolio 

gaat solliciteren wordt er vanaf halverwege leerjaar 

2 tot aan de BPV veel aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van je portfolio. Dit doen we door 

middel van verschillende vakken en opdrachten. 

Bijvoorbeeld: PORT.

4.2 Matching
Als student bepaal je zelf waar je gaat solliciteren. 

De STB zal je hierbij wel adviseren en/of bijsturen 

waar nodig. De STB heeft contacten en kennis van 

de industrie waarmee hij jou kan helpen met het 

maken van een keuze. Tijdens het solliciteren houd 

je de status van je sollicitaties bij in een “sollicitatie-

overzicht”. Hierdoor blijft de STB goed op de hoogte 

van de voortgang van je sollicitatieproces.

4.3 Praktijkovereenkomst  
De praktijkovereenkomst (POK) maakt deel uit van de 

onderwijsovereenkomst. De praktijkovereenkomst 

is de wettelijke verplichte overeenkomst tussen de 

student, het leerbedrijf en de onderwijsinstelling. 

In de praktijkovereenkomst staan alle gemaakte 

afspraken met betrekking tot de bpv. Soms wil een 

bedrijf ook een afzonderlijke overeenkomst tussen 

jou en hen laten tekenen. Vraag in dit geval advies 

aan je stagebegeleider.

Wettelijke bepalingen
Zonder praktijkovereenkomst tellen de gemaakte 

uren in de bpv niet mee voor je opleiding. 

Afgetekende/ behaalde bpv-opdrachten hebben 

zonder POK geen rechtsgeldigheid. Aangezien de 

inhoud van de POK wettelijk is voorgeschreven, 

is het niet mogelijk een andere overeenkomst 

te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een eigen 

stageovereenkomst van het leerbedrijf. Ook dan telt 

de bpv niet mee voor je opleiding.

4.4 Tekenen van de POK
De POK wordt (in meervoud) opgemaakt voordat je 

gaat starten met de bpv. De POK wordt ondertekend 

door jou of (als je minderjarig bent) je wettelijke 

vertegenwoordiger, het Mediacollege Amsterdam en 

het leerbedrijf. Alle ondertekenaars ontvangen een 

exemplaar. Voor aanvang van de bpv dient er een 

door alle partijen getekende praktijkovereenkomst 

aanwezig te zijn bij het Mediacollege. Dit is 

noodzakelijk om aan de eisen voor de bekostiging 

en diplomering van de opleiding te kunnen voldoen. 

De POK is ook van belang bij verzekeringskwesties. 

4.5 Erkenning van leerbedrijven
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-

studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding 

te volgen bij een erkend leerbedrijf. Erkende 

leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp’ers – zijn een 

schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten 

te helpen opleiden leveren zij een belangrijke 

bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

De samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs 

en bedrijfsleven (SBB), is verantwoordelijk voor 

het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, 

het onderhouden van de kwalificatiestructuur 

mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, BPV- en 

doelmatigheidsinformatie. Ook maken onderwijs 

en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over 

thema’s op het snijvlak van beroepsonderwijs en 

bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, 

beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB 

werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

“Erkenning houdt in dat jij als student tijdens de 

bpv in een passende leerwerkomgeving veilig kan 

werken en leren, de praktijkopleider kwalitatief 

goede begeleiding kan bieden en in staat is goed 

te communiceren met de onderwijsinstelling en de 

stagebegeleider.”

Bestaande en nieuwe leerbedrijven kunnen een 

erkenning aanvragen via www.s-bb.nl/bedrijven/

erkenning. Op de website www.stagemarkt.nl kun je 

alle bedrijven vinden die erkend zijn.

5 Begeleiding BPV 

5.1  Stagebezoeken
Tijdens elke bpv-periode bezoekt de stagebegeleider 

je op het leerbedrijf minimaal één keer per periode. 

Dit is onder andere afhankelijk van de duur van de 

stage en bijvoorbeeld het aantal terugkomdagen. Tij-

dens dit bezoek gaat de stagebegeleider in gesprek 

met jou en je praktijkopleider. Tijdens de gesprekken 

wordt de voortgang van je stage besproken. Tijdens 

de BPV worden de studenten begeleid via mail, app 

of telefonisch contact.

5.2 Terugkomdagen
Tijdens elke stageperiode is er één terugkomdag. Tij-

dens de eerste periode gaat deze terugkomdag over 

het stageproces en kunnen de studenten ervaringen 

uit hun eerste stageperiode met elkaar uitwisselen. 

Daarnaast is er een inleverdag aan het einde van elke 

stageperiode voor een gezamelijke evaluatie.

5.3 BPV-opdrachten
De BPV-opdrachten worden altijd verstrekt door 

de bedrijven waar de studenten stage lopen. Het 

zijn reële opdrachten binnen projecten waaraan de 

bedrijven op dat moment werken.

Het kan zijn dat de student tijdens zijn stage 

meerdere opdrachten van het stagebedrijf ontvangt. 

De opdrachten moeten het bedrijf wel altijd in 

staat stellen om een relevante beoordeling te 

geven over de stagiair op basis van de criteria in het 

beoordelingsformulier.

Ook schrijft de student een Persoonlijk Actieplan 

(PAP) dat ook een uitgangspunt is voor de 

opdrachten en activiteiten van de stagiair tijdens 

de BPV. Jij zal tijdens jouw stageperiode ook een 

stageverslag moeten schrijven waarmee jij laat zien 

dat - en hoe- je de verschillende werkprocessen 

hebt aangetoond en leerdoelen hebt behaald.

Via de studiewijzer kun je meer informatie en een 

compleet overzicht vinden over de verschillende 

BPV-opdrachten.

5.4 Problemen tijdens de BPV
Heb je een conflict of zijn er problemen tijdens 

de BPV? Dan is het uitgangspunt dat je deze in 

eerste instantie zelf probeert op te lossen met 

de praktijkopleider. Als dat niet lukt, vraag dan 

je stagebegeleider om je hierbij te helpen. Voor 

klachten van studenten over de opleiding geldt 

de reguliere procedure zoals opgenomen in de 

‘Klachtenregeling Mediacollege’ die te vinden is op 

de website van het Mediacollege.

6 Afronding BPV

6.1 Wanneer heb je je BPV afgerond?
De praktijkopleider heeft de eindbeoordeling 

gegeven. Het uiteindelijke oordeel van de gehele 

BPV ligt nu bij je stagebegeleider. Maar voordat dit 

zover is, zijn er drie voorwaarden waaraan je moet 

voldoen voordat de beoordeling plaats kan vinden. 

De voorwaarden zijn:

1 Je voldoet aan het minimaal aantal gerealiseerde  

 BPV-uren zoals vermeld in je POK. 

2 De praktijkopleider moet je BPV-periode met 

 minimaal een voldoende hebben beoordeeld. 

3  De BPV-opdrachten moeten met minimaal een 

 voldoende zijn beoordeeld door je 

 praktijkopleider en stagebegeleider.

Zodra je aan deze voorwaarden voldaan hebt, gaat je 

stagebegeleider over tot de eindbeoordeling van de 

BPV-periode en worden alle documenten ingeleverd 

bij het Mediacollege Amsterdam.

6.2 Voortijdig beëindigen POK
Als je praktijkovereenkomst wordt beëindigd, dan 

wordt de onderwijsovereenkomst niet automatisch 

ook beëindigd. Dit is een afzonderlijke overeenkomst 

die, indien gewenst, apart moet worden opgezegd.

Bij het beëindigen van je praktijkovereenkomst zal 

Ma samen met jou op zoek gaan naar een nieuw 

stagebedrijf, tenzij de omstandigheden met zich 

meebrengen dat dit niet van het Mediacollege 

verlangd kan worden. Dit wordt per situatie 

beoordeeld.

Wanneer geen ander leerbedrijf gevonden kan 

worden voor je BPV, kan het gevolg zijn dat je moet 

stoppen met de opleiding.
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BijlagenSamenvatting

Student
1 Sollicitatie plus regelen praktijkovereenkomst 
2 Ondernemendheid bij persoonlijkontwikkelingsplan (PAP)
3 Gedrevenheid en Pro-Actieve houding bij stage
4 Verantwoordelijk voor urenregeistratie
5 Verantwoordelijk voor stageverslag
6 Communicatie over de de terugkomdag

Praktijkbegeleider
1 Bespreken persoonlijk ontwikkelingsplan 
2 Begeleiding bij praktijkopdrachten
3 Controle en ondertekening urenverantwoording elke 10e week
4 Beoordeling op praktijk en persoonlijke ontwikkeling

Stagedocent Mediacollege
1 Voorbereiding en matching
2 Bezoek met functioneringsgesprek
3 Begeleiding bij onvoldoende functioneren
4 Beoordeling stageverslag

Omschrijf je verwachtingen van deze stageperiode 

Omschrijf je leerdoelen (minimaal 2 met de SMART methode)
 
1

 
2
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PRAKTIJKOVEREENKOMST 
Beroepsopleidende Leerweg

Crebo-code: 25212

WEB-niveau: 4

NR 

STAGEBEDRIJF
Naambedrijf:

Adres: 

Postcode en Plaats

Praktijkopleider:  

Telefoon:

E-mail: 

 

ONDERWIJSINSTELLING (wettelijke vertegenwoordiger)
Mediacollege Amsterdam opleiding RV

Vertegenwoordigd door J.G.M.M. Smits

Contactweg 36

1060 JA AMSTERDAM

Postbus 67003

STUDENT
Naam:

studentnr:

Geslacht:

Achternaam: 

Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Voornaam: 

PC/Plaats:

Nationaliteit: 

Telefoon:

 

AFSPRAKEN
Startdatum:

Verwachte einddatum:

Stageperiode: 1e stage of 2e stage   

Aantal dagen per week:  5 

Aantal uren per week: gemiddeld ten minste 36

Vergoeding:  bruto per:

Bijzondere afspraken en aantekeningen:

 

Voor het regelen van een praktijk 
opleidingscontract vul het stagevolgsysteem in.Elke 2 weken worden de studenten die aangenomen zijn een POK gemaild.

Als je het contract hebt moet het worden ondertekend door het stagebedrijf.Dit moet je zelf regelen. Dat kan door er langs te gaan of het per mail te vragen.Het getekende contract moet  dan weer terug naar Astrid Dudink.

1 exemplaar hou jezelf
1 exemplaar is voor het stagebedrijf1 exemplaar is voor Ma (stagedocent)

De student regelt in overleg 
met de Stagedocent en 
Praktijkbegeleider

De praktijkovereenkomst moet voordat je aan je 

stage begint ondertekend op school zijn. 

Zonder praktijkovereenkomst tellen de 

gemaakte uren in de BPV niet mee voor 

de opleiding. Afgetekende/ behaalde BPV-

opdrachten hebben zonder POK geen 

rechtsgeldigheid.

 

 

Laat de overeenkomsten ondertekenen door 

het bedrijf en teken zelf.

 
1 exemplaar is voor  jezelf
1 exemplaar voor het bedrijf
1 exemplaar voor het BBC
 
De overeenkomst inscannen en mailen 
(als PDF). Zet in de cc de betreffende 
stagedocent.
 

(POK)
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Omschrijf je werkzaamheden/opdrachten waar je aan gaat werken tijdens de komende periode.

Student

Opleiding RuimtelijkVormgever 

1.5 Transportwerkzaamheden uitvoeren
□ Kiest de juiste transportmiddelen voor efficiënt en effectief gebruik. 

□ Verzamelt zorgvuldig de juiste materialen en middelen.

□ Neemt maatregelen ter voorkoming van transportschade. 

□ Voert werkzaamheden uit volgens Arbo-, veiligheidsvoorschriften. 

1.6 Richt de locatie in
□ Raadpleegt zijn plan en stemt werkzaamheden hier op af.

□ Controleert op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht de locatie.

□ Kiest en controleert materialen en middelen zorgvuldig.

□ Kiest logische werkvolgorde die rekening houdt met tijd en knelpunten. 

□ Richt de locatie in volgens de juiste compositierichtlijnen.

□ Richt de locatie in volgens vaktechnisch en ruimtelijk inzicht.

□ Controleert aan het einde van de werkzaamheden het resultaat.

□ Kan omgaan met en lost eenvoudige problemen zelfstandig op.

□ Past de presentatie aan na feedback van de opdrachtgever. 

□ Houdt rekening met specifieke wensen die de opdrachtgever voorlegt.

1.7 Levert het product op
□ Geeft een bondige en duidelijke toelichting.

□ Informeert over opgetreden afwijkingen tijdens de uitwerking.

1.8 Presentatie demonteren en opruimen
□ Demonteert de presentatie zorgvuldig, zodat spullen worden hergebruikt.

□ Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig.

□ Bergt materialen en middelen netjes op.

□ Meldt evenutele beschadigingen bij de opdrachtgever.

□ Voert volgens richtlijnen afval af. 

A Basisdeel werkprocessen beroepsspecifieke onderdelen 

Omschrijf je verwachtingen van deze stageperiode 

Omschrijf je leerdoelen (minimaal 2 met de SMART methode)
 

1

 

2

1.1 Werkzaamheden voorbereiden
□ Stemt de opdracht af met de opdrachtgever.

□ Maakt een schets en kiest op basis daarvan de juiste materialen. 

□ Controleert zorgvuldig de juiste materialen en middelen.

□ Maakt een planning voor de werkvolgorde en benodigde tijd. 

1.2 Decoraties maken en/of uitzoeken
□ Zoekt en gebruikt materialen en middelen efficiënt en effectief.

□ Stemt de presentatiematerialen af met de opdrachtgever.

□ Past zich snel en gemakkelijk aan na feedback van de opdrachtgever.

□ Maakt presentatiematerialen op basis van ruimtelijk inzicht.

□ Controleert aan het einde het resultaat aan de kwaliteitseisen.

□ De presentatiematerialen zijn passend bij de sfeer

1.3 Grafische toepassingen maken
□ Maakt op basis van ruimtelijk inzicht een grafische toepassing. 

□ Voert op nauwkeurige wijze bestandsbeheer uit volgens richtlijnen. 

□ Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig.

□ Past zich snel en gemakkelijk aan na feedback van de opdrachtgever.

□ De grafische toepassing past bij de sfeer van het geheel.

1.4 Onderdelen monteren en fabriceren
□ Monteert onderdelen op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht. 

□ Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig.

□ Past zich snel en gemakkelijk aan na feedback van de opdrachtgever.

□ Werkt volgens Arbo- en veiligheidsvoorschriften.

□ Controleert aan of het resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen.

 Kruis aan waarin je de vakinhoudelijke processen kan aantonen.

De student in overleg met
 de Praktijkbegeleider
In dit plan geef ik mijn 
vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen aan, plan mijn leerproces en ga dit in de praktijk uitvoeren. Ik bespreek/evalueer mijn 
werkprocessen (PAP) tussentijds en aan het einde van de stage met mijn praktijkbegeleider.

De PAP moet in de eerste weken van de stage worden gerealiseerd. Het moet naar de betreffende stage-docent worden gemaild.

De student stuurt het ingevulde en 
besproken formulier met de  
praktijkbegeleider binnen  3 weken  
naar zijn stagedocent.

REMINDER 2 we-ken mailen
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2.1 Plan van aanpak opstellen
  Ontvang een briefing van mijn leidinggevende of de externe   

 opdrachtgever waarin de opdracht wordt toegelicht 

  Analyseer, interpreteer en evalueer de briefing 

 Verzameld aanvullende gegevens voor juiste interpretatie

 Voer onderzoek/deskresearch uit 

  Stel een plan van aanpak op met een grove planning 

2.2 Concept ontwikkelen
 Bedenkt concept met concrete adviezen op he gebied van  

   communicatie, kleur-, stijl- en materiaal gebruik.   □

 Werk het concept uit in een grove schets en leg het  

   voor aan de opdrachtgever beargumenteer keuzes

 Past indien nodig het concept aan 

2.3 Ontwerpen
 Concretiseert de planning en calculatie

 Selecteert kleuren, stijlen, materialen e.d.

 Maakt schetsen/moodboards die voldoen aan gestelde eisen

 Bespreekt het ontwerp bij de opdrachtgever

 Past indien nodig het ontwerp aan

B
4.1 Communiceert over eigen ontwikkeling 
 en werkzaamheden

 Benoemt leerdoelen voor eigen ontwikkeling

 Kan zelfstandig leren

 Kan goed instructies opvolgen

 Is betrouwbaar bij afspraken

 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

 Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem/haar past

 Stuurt eigen werkprocessen en onderneemt acties 

Omschrijf je doelstelling voor je persoonlijke ontwikkelingacties waar je aan gaat werken.

Profieldeel werkproces Maakt een ruimtelijk ontwerp 

Profieldeel werkproces Voert praktische projectleiding uit

2.4 Ontwerp visualiseren
 Kiest de juiste invalshoeken van het ontwerp en  

 de te presenteren onderdelen

 Werkt deze uit in een schets 

 bewerk de schets tot een sfeer impressie van het eindresultaat

 ik bespreek de visualisatie voor aan de leidinggevende  

 pas de visualisatie volgens afspraak aan

2.5 Concept, ontwerp en visualisatie presenteren
 ik selecteer voor de presentatie van het concept, ontwerp en/of de   

     visualisatie een geschikte presentatievorm

□ ik bepaal de inhoud van de presentatie en maak deze gereed

□ houd interne en externe presentatie, waarbij ik adequaat reageer op reacties       

     en kritiek van de opdrachtgever

□ Geeft in voorkomende gevallen (een deel van) de presentatie  

 in een moderne vreemde taal

2.6 Bestands- en opslagbeheer uitvoeren
 Bepaald welke bestanden en materialen bewaard moeten worden.

□ Slaat nieuwe en gewijzigde versies van concepten, ontwerpen  

 en visualisaties volgens bedrijfsprocedures op. (digitaal en fysiek) 

□ Archiveert (werk)tekeningen, foto’s, maatvoering e.d.

Omschrijf je werkzaamheden (werkproces) binnen het bedrijf met je leerdoel (Minimaal 2)

Omschrijf je werkzaamheden (werkproces) binnen het bedrijf met je leerdoel 

3.1 Bereidt het project voor
 stelt concrete en haalbare werkplannen vast rekening houdend  

 met de kwaliteiten van de medewerkers 

 maakt op basis van de planning duidelijke afspraken met  

 bijvoorbeeld leveranciers 

 geeft gerichte adviezen met betrekking tot de voorbereiding 

 van het project 

 bepaalt op grond van van vormgeving zorgvuldig de benodigde  

 materialen en toepassing 

3.2 Stuurt medewerkers en leerlingen  
   aan en begeleidt hen

 verdeelt de werkzaamheden over de medewerkers 

 informeert de medewerkers op heldere wijze door  

 het leiden van werkbesprekingen 

 controleert de medewerkers volgens de richtlijnen en gemaakte  

 afspraken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

 geeft medewerkers gerichte adviezen met betrekking tot  

 de realisatie van de presentatie 

 adviseert en ondersteunt de medewerkers bij hun werkzaamheden 

 raadpleegt op heldere wijze zijn leidinggevende bij problemen 

 legt de lerende op begrijpelijke wijze uit hoe hij taken moet  

 uitvoeren, informeert hem over relevante voorschriften en  

 richtlijnen en beantwoordt vragen van de lerende 

3.3 Bewaakt kwaliteit en voortgang van project
 raadpleegt en informeert betrokkenen op heldere wijze en stemt zaken af

 rapporteert bondig, compleet en duidelijk aan zijn leidinggevende

 legt relevante informatie schriftelijk vast ten behoeve van de administratie

 bewaakt op grond van richtlijnen, voortgang en kwaliteit van het project

 onderneemt actie met een juiste afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit

 onderhoudt regelmatig contact met de opdrachtgever, informeert  

4.2 Toont ondernemendheid 
 Houdt zich aan de bedrijfsregels (cultuur)

 Stelt zich coöperatief en flexibel op

 Handelt op een etisch en integere manier 

 Stuurt eigen loopbaan en onderneemt acties 

 ziet kansen en mogelijkheden

 Stelt vragen en staat open voor leren

4.3 Neemt verantwoordelijkheid 
 Neemt kennis van werknemersrechten, CAO’s en wetten

 Meld problemen bij deadlines

 Stelt zich collegiaal op

 Toont proffesioneel gedrag

 Geeft blijk van zelfkennis

□Geeft grenzen van verantwoordelijkheid tijdig aan.

Persoonlijke werkprocessen 

2 Omschrijf de werk afspraken met je praktijkbegeleider

 urenverantwoording is besproken
 vrijedagen zijn besproken
 beoordelings formulier is besproken

Datum   Praktijkbegeleider
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Toelichting en/of opmerkingen:

A
BPV beoordeling  RuimtelijkVormgeven

Vakinhoudelijke werkprocessen

Basisdeel

Beroepsspecifieke onderdelen

1 Realiseert de uitvoering van het ontwerp 

1.2 Bereidt de werkzaamheden voor 

1.3 Maakt presentatiematerialen en zoekt deze uit

1.4 Maakt grafische toepassingen 

1.5 Fabriceert en monteert onderdelen 

1.6 Voert logistieke werkzaamheden uit

1.7 Richt de locatie in 

1.8 Levert het product op

Profieldeel 

2  Maakt een ruimtelijk ontwerp  
 

2.1  Stelt een plan van aanpak op 

2.2  Ontwikkelt een concept

2.3  Maakt een ontwerp 

2.4  Visualiseert het ontwerp

2.5  Presenteert concept, ontwerp en/of visualisatie

2.6  Voert bestandsbeheer uit

3  Voert praktische projectleiding uit

3.1  Bereidt het project voor 

3.2  Stuurt medewerkers en leerlingen aan en begeleidt hen 

3.3  Bewaakt de kwaliteit en voortgang van het project 

3.4  Levert het project op 

De Praktijkbegeleider in 
overleg met de student
De beoordeling samen invullen en bespreken met de praktijkbegeleider en daarna laten ondertekeken.

Per mail verzenden naar 
je stagebegeleider van het 
Mediacollege en (los) toe te voegen aan je stageverslag als bijlage.

De student stuurt het ingevulde en 
besproken formulier met de  
praktijkbegeleider in de laatste week van de 
stageperiode naar zijn stagedocent.

Gaarne verworven werkprocessen én niveau beoordelen. 
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BPV beoordeling  RuimtelijkVormgeven

Persoonlijke werkprocessen

4.1 Communicatie

Benoemt leerdoelen voor eigen ontwikkeling

Kan snel instructies opvolgen

Is betrouwbaar bij afspraken

Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

4.2 Toont  ondernemendheid

Stelt vragen en staat open voor leren

Stuurt eigen loopbaan en onderneemt acties

Ziet kansen en mogelijkheden

Houdt zich aan de bedrijfsregels en bedrijfscultuur

4.3 Neemt verantwoordelijkheid
 

Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

Meld problemen bij deadlines 

Stelt zich collegiaal op

Stuurt eigen werkprocessen en onderneemt acties

* Bedrijfsbeoordelaar verklaart met de handtekening tevens het stageverslag gezien te hebben en akkoord te 

zijn met de inhoud.

1 Wat is de belangrijkste ontwikkeling van de stagairer geweest

2 Waar kan de student zich nog in ontwikkelen

3  Omschrijf de sterke punten en valkuilen 

Stagiair(e)

Bedrijf 

  

Stagebegeleider  

Stageperiode

Datum   

Handtekening student                Handtekening Praktijkbegeleider

Toelichting en/of opmerkingen:

Algemene opmerking over functioneren stagaire
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uren-verantwoordingsformulier 
Opleiding Ruimtelijk vormgever

Student

Naam bedrijf 

Praktijkbegeleider 

 

De student, praktijkbegeleider en stagebegeleider verklaren hiermee dat de hieronder 

genoemde stagetijd, zonder onderbreking door haar/hem in het boven genoemde 

bedrijf is door gebracht.

Aantal weken 

Totaal aantal uren 

Handtekening stagiair

Handtekening praktijkbegeleider (bedrijf):

Handtekening Stagebegeleider (school):

Handleiding tijdregistratie 

Het Excel-sheet dat meegestuurd is kun je ge-

bruiken om je totaalaantal stage-uren automa-

tisch te laten tellen. Het vraagt wel om enige 

zorgvuldigheid.

Per periode van 10 weken krijg je dan een 

subtotaal en links onderin, in de vette letters, 

komt dan ook je totaalaantal uren te staan over 

alle weken gerekend.

Gebruik het Eind urenformulier om je totaal 

aantal uren te laten bevestigen door het 

stagebedrijf met een datum/handtekening. Dit 

formulier is dan ook weer nodig om je stage 

goed af te kunnen ronden.

Tussentijds kan er door je stagedocent 

gevraagd worden om je uren fomulier op te 

sturen. Je tijdsregistratie voeg je toe in de 

bijlage van je stage verslag.

Gelieve deze samen in te vullen en door de praktijkbegeleider te laten verzenden naar je stagebegeleider van het  

Mediacollege en (los) toe te voegen aan je verslag als bijlage.

Wk ma di wo do vr za zo Wk ma di wo do vr za zo1
11

2
12

3
13

4
14

5
15

6
16

7
17

8
18

9
19

10
20

Totaal aantal uren BPV: 0

Handtekening praktijkbegeleider: Handtekening student:

Startdatum stage:

Totaal aantal BPV-uren check 1 0 Totaal aantal BPV-uren check 2

Einddatum stage:

Adres:

0

E-mailadres:

Postcode:

020 850 9531

urenregistratie BPV-uren 2018-2019
Studentnr.

Naam student:

Mediacollege Amsterdam

Condensatorweg 36
1014 AX Amsterdam

Ruimtelijk Vormgeven

Stagebedrijf:

Plaats:

stagedocent:

Stagebegeleider De student in samenwerking
met de Praktijkbegeleider
Dit samen in vullen met de praktijk-begeleider en te laten ondertekeken.

Daarna mailen naar je 
stagebegeleider van het 
Mediacollege en (los) toe te voegen aan je verslag als bijlage.

De student stuurt het ingevulde 
urenregistratie bestand als pdf 
elke 10 weken naar zijn stagedocent.
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Functioneringsgesprek bij bezoek stagedocent

Gedurende de stageperiode zal de stagedocent minimaal 1 keer langs-

komen om de voortgang te bespreken. Uitgangspunt is dat de student 

centraal staat in het gesprek. De voortgang van het PAP en een eerste 

stap voor de eindbeoordeling voor de BPV periode door de praktijk-

begeleider is de doelstelling .

Het functioneren staat dus centraal zodat aan het einde van de periode 

een beoordeling kan plaatsvinden door de praktijkbegeleider. Het is 

belangrijk dat je goed voorbereid het gesprek in kunt gaan. Zorg dat je 

onderstaande vragen over hebt na gedacht en weet te beantwoorden.

Wat gaan we bespreken

1 Wat waren je verwachtingen en ambities?
 Je kunt benoemen wat je als nieuw hebt ervaren/geleerd?

2 Hoe denkt je praktijkbegeleider over jouw functioneren?
  Je benoemt punten waarin jezelf kunt verbeteren?

3 Toon je voldoende ondernemendheid?
 Je kunt werkprocessen benoemen waar je zelf initiatief hebt genomen.

4 Neem je volodende Verantwoordelijkheid?
 Je kunt voorbeelden noemen wat je zelfstandig hebt gerealiseerd.

5 Ben je duidelijk in je communicatie?
 Je weet voorbeelden te benoemen van wat er van je wordt verwacht.

Tip
Schrijf voor jezelf de antwoorden op en bereid het gesprek goed voor.

Probeer dit op de STARR methode.

situatie:  Wat was de situatie?

taak:  Wat was je taak?

actie:  Hoe heb je het aangepakt?

resultaat:  Hoe is het uitgepakt?

reflectie:  Wat heb je ervan geleerd?

Na een aantal weken op stage zal er een 

terugkomdag op school zijn. De bedoeling 

is om met zijn allen te lunchen, als iedereen 

iets te eten of te drinken meeneemt  dan 

hebben we een totaal “buffet” Dus leef je uit 

met iets zelf te maken! We gaan eerst met 

elkaar bijpraten, en ervaringen uitwisselen. 

Wat gaan we bespreken
- verhalen uit wisselen

- leermomenten delen

- uren registratie 

- PAP ondertekend en uitgeprint meenemen 

- functioneringsgesprek

- afspraak stagebezoek plannen

- een aanloop naar de volgende stage

- wensen/ voorkeur aangeven voor volgende stage

- stageverslag maken

optioneel
- beoordeling stageverslag uit eerste periode

- speeddaten en ervaringen uitwisselen met 3e jaars

Tip
Houd je mail in de gaten. Mochten er dingen zijn 

betreft nieuwe stage of sollicitaties houd je stagedo-

cent op de hoogte en laat het tijdig weten.Dat is echt 

belangrijk om verwarring te voorkomen.

De student in samenwerking
met de Stagedocenten van het 
Mediacollege

Maak de opdracht ‘Journal’ als uitgangspunt voor deze dag!

Opdracht Journaal

Deze journal bevat de volgende onderdelen:
- A4 opmaak met titel
- Foto van jou op je werkplek 
- Tekst over je werkplek, werkzaamheden ect.
- Tekst over collega’s, werksfeer etc.
- Tekst over ambitie en leerdoelen
- logo stage bedrijf

De journal als PDF op te sturen na je stagebege-
leider. Doe dit voor de terugkomdag. Zodat het uit-
geprint aan de 3e of 2e jaars gegeven kan worden.

De student communiceert met het 
stagebedrijf over de de terugkomdag.
En stuurt een mail met de journal als 
pdf naar de  stagedocenten.
Zorg dat je dat  minimaal 2 dagen voor de te-
rugkomdag is gerealiseerd.
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Leidraad
Binnen de BPV (beroepspraktijkvorming) zijn er 

werkprocessen aangegeven, die in de BPV moeten 

worden behaald. Deze werkprocessen basis en 

profiel delen, moeten dus worden opgenomen 

in het PAP (persoonlijk actieplan) in élke BPV 

periode moeten deze beoordeeld worden door je 

stagebegeleider in het stagebedrijf. Daarnaast zijn er 

de persoonlijke werkprocessen.

Werkprocessen
Er zijn twee soorten werkprocessen: vakinhoudelijke 

en persoonlijke. De beschrijvingen van de 

werkprocessen en achterliggende competenties 

dienen als toelichting en ondersteuning bij het 

uitvoeren van de BPV. Het beoordelen gebeurt op 

hoofdlijnen, zoals uit het beoordelingsformulier 

blijkt. Wel zijn deze beschrijvingen/toelichtingen 

bij de werkprocessen nuttig bij het opstellen van 

het PAP, de beoordeling, het opzetten van een 

stageverslag en bij tussentijdse (beoordelings-) 

gesprekken. Advies: gebruik de beschrijvingen als 

leidraad bij je verslag. Je hoeft ze niet allemaal apart 

in je verslag te bespreken.

De randvoorwaarden 
• Het behalen van de vakinhoudelijke (A)werk-

 processen moet o.a. worden aangetoond met  

 behulp van voorbeelden van gemaakt werk,   

 ontwerpschetsen, beeldmateriaal van het proces of 

 eindproduct, etc. Van elk A-werkproces moet  

 minstens éénmaal gerefereerd worden.

• De persoonlijke (B) werkprocessen zijn meestal  

 niet  gebonden aan een product. In het hoofdstuk 

 “persoonlijke ontwikkeling” dien je deze werkpro-

 cessen te gebruiken voor een bespreking van je  

 persoonlijke ontwikkeling. 

• Het verslag moet gesteld zijn in foutloos  

 Nederlands of in een andere taal (overleg met 

 stagebegeleider vooraf noodzakelijk!). 

• Het verslag moet het karakter hebben van een een  

 verantwoording van het leerproces. 

• Het verslag moet overzichtelijk, helder en zakelijk  

 van toon zijn. 

• Het verslag moet vormgegeven zijn op een wijze 

 die de inhoud ondersteunt. 

• Een ‘papieren’ verslag heeft een inhoudopgave en  

 een paginanummering. 

• Gebruik je vaktermen, dan is een verklarende 

 woordenlijst op zijn plaats. 

Stageverslag

Aan het einde van elke stageperiode maak je een stageverslag. Jouw verslag is een examen-

werkstuk dat de bewijslast vormt voor je groei/ontwikkeling tijdens je stage. Het is een ’er-

varingsverslag’; het beschrijft hoe jij je werkprocessen hebt eigen gemaakt. Feitelijk leg je 

hiermee verantwoording af over het leerproces dat jij tijdens de stage hebt doorlopen. Ener-

zijds gaat het over vakinhoudelijke kwaliteiten als vakkennis en vakkundigheid (zie: vakin-

houdelijke werkprocessen). Anderzijds gaat het over andere zaken die maken of je later een 

geslaagd mens in de maatschappij bent. Het gaat dan om zaken die meer te maken hebben 

met persoonlijke ontwikkeling zoals sociale- en communicatieve vaardigheden (zie: persoon-

lijke werkprocessen). Belangrijk is ook de presentatie. Het is straks ook een onderdeel van je 

portfolio. 

De student

Het stage verslag is gebaseerd op jouw Persoonlijk Actie Plan (PAP). In dit PAP staan de werkproces-gebieden aangegeven waaraan je werkt tijdens de stage. Dit ‘stage-programma’ vormt de basis voor de inhoud van het verslag. 

Tip: 
zorg dat het verslag voor het einde van je 
stageperiode is gerealiseerd. Vraag hiervoor 
de medewerking van het stagebedrijf.

De student communiceert met het stagebedrijf over het maken van het stageverslag. En heeft 3 geprinten exemplaren van zijn stageverslag klaar in de laatste week van zijn stageperiode.
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STAGEVERSLAG

omslag
titel, bedrijf, naam, periode

voorwoord 
Beschrijving hoe je dacht over stage en het vak. 

je uitgangspunt bij de start van de stage, ambities 

en gemaakte keuzes.ideeen over invulling van de 

stageperiode

1 Inleiding
Beschrijving van het bedrijf (wie werken er, wat 

doen ze, wat voor apparatuur/software wordt 

er gebruikt) De klanten van het bedrijf (in welk 

marktgebied beweegt het bedrijf zich)

2 Werkzaamheden
Je gemaakte/gerealiseerde werk(zaamheden) 

en de behaalde werkprocessen: Laat 

voorbeelden zien van je gemaakte/gerealiseerde 

werk(zaamheden). Vertel in een verhaal hoe 

je het hebt gemaakt, wat je ervan vond en 

welke werkprocessen je erbij hebt gehaald. Alle 

vakinhoudelijke (A)werkprocessen zijn op deze 

manier te koppelen aan gemaakte producten.

3 Persoonlijke ontwikkeling
Het verslag bevat een evaluatie met conclusies 

over behaalde en niet-behaalde werkprocessen. 

De persoonlijke (B-)werkprocessen dienen als 

uitgangspunt bij dit gedeelte. De conclusie bevat 

voorstellen over het bijstellen of continueren van 

het PAP in de volgende opleidingsfase (de 2e 

stage) 

4 Evaluatie
Wat heb je nu eigenlijk geleerd? Wat vond je leuk 

en wat niet? Welke kant van het vak wil je na deze 

stage op? Je schrijft een algemene evaluatie over 

het  nut en de effectiviteit van de stage in het kader 

van de verwerving van werkprocessen. Hoe zie je 

de toekomst voor jezelf.

Bijlagen
1. Het Persoonlijk Actieplan.

2. Beoordelingsformulieren (van het bedrijf, 

 jezelf en eventueel een collega). Laten   

 ondertekenen!

3. Uren verantwoordingsformulieren 

4. gemaakt werk dat niet in je verslag past.

TIP: Het verslag gaat over jou. Realiseer je, dat 
de nadruk van het verslag ligt op je functioneren 
en op je kwaliteiten en niet op het stagebedrijf of 
jouw positie binnen het bedrijf. 

PAP centraal
Het Persoonlijk Actieplan is uitgangspunt voor je 

stage. En het is ook de basis voor je verslag. Bij alle 

beschrijvingen van werkzaamheden, - activiteiten 

en - projecten dient de relatie met de werkprocessen 

(PAP) helder te zijn aangegeven.

TIP: Als je de werkprocessen in je PAP hebt 
genummerd, kan je simpelweg bij de beschrij-
ving van je werk/activiteiten een verwijzing met 
betreffend(e) nummer(s) in de marge zetten. 

Structuur in je verslag
Het verslag is op zichzelf een afgerond verhaal 

over de stage-ervaring. Zorg dan ook dat e er een 

afgerond geheel van maakt door bijvoorbeeld een 

inleiding op te nemen, duidelijke hoofdstukindelin-

gen te maken en heldere verwijzingen te maken naar 

bijlagen. Begin het verslag altijd met het formuleren 

van je stagedoelstellingen. Gebruik daarvoor je PAP. 

Geef in de inleiding ook een korte beschrijving van 

het bedrijf. Bv. historie, klantenkring, ‘mission state-

ment’, organigram. Denk om de feitelijke gegevens 

als jouw naam, de naam van het stagebedrijf en 

periode van de stage. 

Tip: het is makkelijker om gewoon je werk  
centraal te zetten en daar de A-werkprocessen 
aan te koppelen. Dat maakt het verslag ook  
meteen een stuk natuurlijker en beter.

Groeistappen
Om je eigen ontwikkelingen in het leerproces goed 

tot uitdrukking te laten komen is het verstandig om 

tussentijdse beoordelingen/evaluatiegesprekken met 

je praktijkopleider als leermomenten (ijkpunten) in 

het verslag op te nemen. Gebruik ook je collega’s als 

klankbord. Laat blijken wat je met opmerkingen en 

kritiek hebt gedaan en refereer aan de betreffende 

werkprocessen in je PAP. 

Geen dagboek
Een belangrijk hoofdstuk van het verslag is de verant-

woording over wat jouw activiteiten en werkzaam-

heden zijn geweest, en welke producten het heeft 

opgeleverd. Het is zeker niet de bedoeling dat je 

van dag-tot-dag -in detail- vertelt over je werkzaam-

heden. Geen dagboek dus. Wel is het aan te raden 

om een logboek bij te houden, waarin je per week 

beschrijft wat je gedaan hebt.

Voorkom herhalingen
Elke stageplaats is anders. De een doet veel kleine 

opdrachten, de ander werkt misschien aan twee of 

drie grotere projecten. Het is niet zinvol de beschrij-

ving van steeds dezelfde handelingen te herhalen. Be-

ter is het om te proberen de ‘grootste gemene deler’ 

er uit te destilleren. Of de ‘rode draad’ zo je wilt. Werk 

je aan vergelijkbare projecten, dan is het raadzaam 

om er één uit te kiezen die je model laat staan voor je 

verslaggeving. 

Toon werk op het goede formaat
Als je je verslag illustreert met voorbeelden van 

gemaakt werk, zorg er voor dat deze niet te klein 

worden weergegeven. Ook deze voorbeelden van 

gemaakt werk zijn namelijk bewijslast, en moeten 

beoordeelbaar zijn. Het bijleveren van url’s, usb-stick 

is een mogelijkheid om alles niet in je verslag verwerkt 

toch te laten zien.

Bewijsmateriaal
Verzamel doorlopend “bewijsmateriaal”. Bevestigings-

mailtjes (zgn. Def’s of Acco’s) van klanten of opdracht-

gevers (waarin zij feitelijk waardering laten blijken 

voor jouw werk) bewaar je zorgvuldig en je voegt 

ze bij je verslag. Zowel in verband met de gekozen 

(beperkingen van) vormgeving van het verslag, als de 

praktische bruikbaarheid voor de stagebegeleider bij 

de beoordeling, is het verplicht de bijlagen apart (en 

losbladig) te houden van het eigenlijke verslag.

Evalueren
Je kunt natuurlijk bij elk project dat je beschrijft 

evalueren hoe je het er vanaf hebt gebracht. Het is 

verstandig om een algemene evaluatie op te nemen 

in het afsluitende hoofdstuk van het verslag. Dan 

komen jouw persoonlijke ontwikkelingen beter tot 

hun recht.

TIP: probeer met een zgn. ‘helikopterview’ een 
analyse te maken van het stageproces: schets 
een beeld van wat je hebt doorgemaakt en wat 
je er van geleerd hebt. Verwerk in dit hoofdstuk 
ook de onderdelen van de persoonlijke (B-)
werkprocessen uit je PAP.

Het gaat hier om het vaststellen van je vorderingen. 

Kortom, of je de doelstellingen uit het PAP hebt 

behaald. Daarna kan je er conclusies aan verbinden 

en zo je doelstellingen voor verdere studie 

formuleren. 

Vormgeving
Gebruik een ‘mediumeigen’ verslagformat. (bv. 

Een film) Het verslag is vooral jouw visitekaartje. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat je er je eigen 

‘vormgeefideeën’ in kwijt kunt. Dus bij voorkeur 

niet de huisstijl van het stagebedrijf gebruiken (te 

gemakkelijk). Draag er zorg voor dat een gemiddelde 

lezer zonder al te veel moeite de tekst kan begrijpen. 

In te leveren stukken  
op de inleverdag: 

• Het stageverslag zelf *

• De beoordeling van het stagebedrijf *

• Het Persoonlijk Actieplan (PAP) *

• De urenverantwoording van de hele periode * 

* Overal waar handtekeningen worden gevraagd, 

moeten originele documenten met originele 

handtekeningen worden ingeleverd (dus geen 

kopieën of scans) Alle onderdelen dienen namelijk 

als bewijsmateriaal voor het examen. Ook het 

verslag moet getekend worden door het bedrijf! 

Onderdelen stageverslag
titel, bedrijf, naam, periodeinhoudsopgave
voorwoord
 je uitgangspunt bij de start van de stage ambities
 gemaakte keuzes
 ideeen over invulling stageperiode1 inleiding
 het bedrijf
 de klanten
 het team
 je werkzaamheden
 de taakverdeling
 je werkplek
2 werkzaamheden
 voorbeelden werkzaamheden
 tussenproducten met proces beschrijving jouw aanpak en werkwijze
 de samenwerking
 koppeling met vakinhoudelijke werkprocessen3 persoonlijke ontwikkeling
 wat heb je geleerd
 hoe heb je geleerd
 welke persoonlijke doelen zijn behaald koppeling met persoonlijke werkprocessen4 evaluatie
 terug kijken op de 5 maanden
 wat is positief en negatief
 toekomst
bijlage
PAP
beoordeling
urenregistratie
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Stagebeoordeling RV

Handtekening stagedocent Handtekening student  

Student

Periode      

Bedrijf 

Praktijkbegeleider

Persoonlijk Actie Plan 

stageverslag
Beschrijving bedrijf 

Beschrijving werkprocessen 

Persoonlijke ontwikkeling

Evaluatie/reflectie 

Concept/Vormgeving 

 

 

toelichting

BPV-tijd

Datum 

CIJFER VERSLAG

De stagedocent van  
het Mediacollege

Dit wordt na het inleveren door de stagedocent van het Mediacollege besproken met de student en beoordeeld. Heeft de student voor beide stages een voldoende dan is het BPV certificaat behaald.
Het stagebezoek zal door de stagedocent gebruikt worden voor een functionerings gesprek.

De stagedocent heeft een 
beoordelingsgesprek over behaalde 
werkprocessen en persoonlijke 
ontwikkeling.

BEOORDELING FASE 4 
zelfstandig met op 
vraag begeleiding

NV NIET VOLDAAN
B BASIS
G GOED
E EXPERT
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Bijlage POK

De ondergetekenden – de deelnemer en (bij minderjarigheid) de wettelijk 
vertegenwoordiger van de deelnemer, de praktijkbiedende organisatie (het 
bedrijf) en de onderwijsinstelling (Mediacollege Amsterdam) – waarvan de 
relevante gegevens en rechtsgeldige vertegenwoordiging zijn vermeld.

IN AANMERKING NEMENDE:

(a) dat de deelnemer is ingeschreven bij de onderwijsinstelling op grond van 
 een onderwijsovereenkomst conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
(b) dat beroepspraktijkvorming voor de deelnemer deel uitmaakt van de 
 beroepsopleiding conform de Wet EducatieBeroepsonderwijs;
(c) dat de door de deelnemer te verrichten activiteiten bij het leerbedrijf 
 een onderwijsfunctie hebben;
(d) dat het leerbedrijf beschikt over een gunstige beoordeling van het 
 Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven conform artikel 7.2.10 van 
 de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

VERKLARENDE HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. De omvang van de beroepspraktijkvorming tijdens de Beroeps Opleidende 
Leerweg (BOL; deelnemer heeft status van student) bedraagt minimaal 20% en 
maximaal 60% van de opleidingsduur. Bij de Beroeps Begeleidende Leerweg 
(BBL; deelnemer heeft status van werknemer) dient de beroepspraktijkvorming 
tenminste 60% te bedragen. De deelnemer volgt de leerweg zoals opgenomen. 

2. De deelnemer en het leerbedrijf kunnen, separaat van onderhavige 
overeenkomst, een arbeidsovereenkomst sluiten voor de duur van de 
beroepspraktijkvorming, waarbij de praktijkovereenkomst zal worden aangehecht 
aan de arbeidsovereenkomst. Onderhavige overeenkomst kan niet worden 
aangemerkt als een arbeidsovereenkomst tussen de deelnemer en het leerbedrijf. 

3. De duur, omvang en studielast van de beroepspraktijkvorming en de 
overeengekomen vergoeding zijn opgenomen op pagina 1. 

4. Indien geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de dagelijkse 
praktijktijd voor de deelnemer in overeenstemming met de arbeidstijd die 
geldt voor de afdeling/gebouw/plaats waar hij/zij is geplaatst tenzij die anders 
is overeengekomen en zover niet in strijd met de arbeidswetgeving. Ten 
aanzien van vakantie of verlof gelden de bepalingen zoals opgenomen in de 
arbeidsvoorwaarden geldende voor het leerbedrijf voor het betreffende jaar. 
De deelnemer is tevens verplicht de binnen het leerbedrijf in belang van orde, 
veiligheid en gezondheid geldende regels, voorschriften en  redelijke aanwijzingen 
in acht te nemen. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de periode van de 
beroepspraktijkvorming bij het leerbedrijf de bij het leerbedrijf geldende (huis)
regels. 

5. De beroepspraktijkvorming richt zich op (het deel van) de eindtermen/ 
competenties/kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers, zoals opgenomen 
in de onderwijs- en examenregeling. Het leerbedrijf heeft kennisgenomen van 
de voornoemde landelijke eindtermen/competenties/kwalificatieprofielen en 
kwalificatiedossiers en zal deze in acht nemen bij de beroepspraktijkvorming.

6. Het leerbedrijf wijst een praktijkopleider aan die wordt belast met het 
begeleiden van de deelnemer op de praktijkplaats. De praktijkopleider en 
de deelnemer maken afspraken over de begeleiding van de deelnemer. De 
onderwijsinstelling wijst een stagedocent aan die wordt belast met de begeleiding 
van desbetreffende in de onderwijs- en examenregeling opgenomen regels.  De 
namen van de praktijkopleider en de stagedocent staan vermeld. 

7. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling beoordeelt of de deelnemer 
de in artikel 5 bedoelde eindtermen/competenties/kwalificatieprofielen en 
kwalificatiedossiers (of een gedeelte daarvan) heeft gerealiseerd op grond van 
artikel 7.2.8 lid 3 van de WEB. Het bevoegd gezag betrekt bij de beoordeling 
het oordeel van het leerbedrijf, met inachtneming van de desbetreffende in de 
onderwijs- en examenregeling opgenomen regels. 

8. Op het leerbedrijf rust een wettelijke aansprakelijkheid t.a.v. de deelnemers. 
Dit betekent dat  het leerbedrijf aansprakelijk is, op grond van artikel 7:658 BW, 
voor  schade die de deelnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, 
alsmede voor schade door de deelnemer  toegebracht  aan klanten van het 
leerbedrijf of het leerbedrijf zelf, tenzij hij aantoont dan hij de in lid 1van artikel 
7:658 BW genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke 
mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer. Het 
Mediacollege Amsterdam adviseert de deelnemer een W.A. verzekering af te 
sluiten.

9. Het leerbedrijf meldt de deelnemer voor aanvang van de periode van de 
beroepspraktijkvorming aan bij de  belastingdienst. 

10. De deelnemer is verplicht alles geheim te houden wat hem of haar onder 
geheimhouding wordt toevertrouwd of wat als geheim te zijner of harer kennis 
is gekomen of waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs 
moet begrijpen. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de periode van de 
beroepspraktijkvorming een exemplaar van het bij het leerbedrijf van kracht zijnde 
(huis)reglement.

11. Het auteursrecht op lesmateriaal berust bij de onderwijsinstelling en/of het 
leerbedrijf en/of derden, overeenkomstig de weergave in het desbetreffende 
lesmateriaal. Het materiaal mag door de deelnemer niet worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie, microfilm of 
op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
college van bestuur van de onderwijsinstelling en/of leerbedrijf.

12. De deelnemer is verplicht in het geval van absentie en bij terugkomst van 
absentie onverwijld het leerbedrijf en de onderwijsinstelling op de hoogte te stellen. 

13.   Deze overeenkomst eindigt:
a) Door het verstrijken van de termijn, waarvoor de onderhavige overeenkomst  
 is aangegaan; 
b) Door het met goed gevolg afleggen van het (her)examen of de (her)examens
  van de opleiding waarop de beroepspraktijkvorming betrekking heeft;
c) Indien de arbeidsovereenkomst ( waarvan sprake bij de beroeps begeleiden
 de leerweg)  tussen het leerbedrijf en de deelnemer (werknemer) 
 rechtsgeldig beëindigd wordt. 
d) Indien de deelnemer zich niet houdt aan de gedragsregels c.q. voorschriften  
 zoals genoemd in artikel 4 in vigerende gedragsregels c.q. voorschriften bij de
 onderwijsinstelling; in dat geval vindt eerst een gesprek plaats tussen de  
 praktijkopleider, de stagedocent en de deelnemer en wordt de uitkomst van  
 dit gesprek schriftelijk bevestigd;
e) Indien de deelnemer de onderwijsinstelling verlaat, c.q. door verbreking 
 van de onderwijsovereenkomst;
f) Bij wederzijds goedvinden van het leerbedrijf en de deelnemer, nadat 
 daarover een gesprek is gevoerd tussen de praktijkopleider en eventueel een 
 vertegenwoordiger van het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven;
  mits de beëindiging schriftelijk is bevestigd door het leerbedrijf, de 
 deelnemer en de onderwijsinstelling;
g) Door schriftelijke aanzegging door de onderwijsinstelling of het Kennis-
 centrum beroepsonderwijs bedrijfsleven aan partijen indien een van deze 
 instellingen zich ervan heeft overtuigd dat, overeenkomstig artikel 7.2.9 
 2e lid van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, het leerbedrijf niet of niet  
 volledig beschikbaar is, de begeleiding tekort schiet of ontbreekt, het leer-
 bedrijf niet langer beschikt over een gunstige beoordeling in artikel 7.2.10  
 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dan wel er sprake is van andere  
 omstandigheden die ertoe leiden dat de beroepspraktijkvorming niet (meer)  
 naar behoren zal kunnen plaatsvinden;
h) Indien de deelnemer, de onderwijsinstelling of het leerbedrijf op grond van  
 zwaarwegende omstandigheden beëindiging noodzakelijk achten en in rede- 
 lijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren, mits  
 de beëindiging schriftelijk gemotiveerd wordt bevestigd. 

14. Indien de deelnemer de eindtermen/competenties/kwalificatieprofielen en 
kwalificatiedossiers (of een deel daarvan) dan wel het (her)examen niet binnen de 
gestelde tijdsduur met goed gevolg heeft gehaald, respectievelijk heeft afgelegd, 
kunnen partijen overeenkomen dat de periode van de praktijkovereenkomst 
wordt verlengd.

15. Bij problemen of conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming richt de 
deelnemer zich voor overleg in eerste instantie tot de praktijkopleider. Indien 
voor de deelnemer geen aanvaardbare oplossing bereikt wordt op grond van 
voornoemd overleg wordt de kwestie voorgelegd aan de stagedocent.  Indien de 
deelnemer en de stagedocent in gezamenlijk overleg niet tot een oplossing komen, 
wordt de zaak voorgelegd aan de direct leidinggevenden van de praktijkopleider 
en de stagedocent. Wanneer de kwestie niet binnen 30 dagen na datum van 
het eerste overleg met de praktijkopleider naar tevredenheid is opgelost, kan 
de zaak worden voorgelegd aan de daarvoor ingestelde beroepscommissie. De 
deelnemer kan nooit zonder overleg besluiten de stage te beëindigen. 

16. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen de 
directies van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling in overleg. Indien het gaat 
om zaken die de verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum beroepsonderwijs 
bedrijfsleven raken, wordt het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
daarbij betrokken. 

17. Indien er sprake is van een overeenkomst met betrekking tot de 
beroepsbegeleidende leerweg verklaart het Kenniscentrum beroepsonderwijs 
bedrijfsleven door medeondertekening dat het leerbedrijf over een gunstige 
beoordeling beschikt als bedoeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs en dat de gronden voor deze gunstige beoordeling nog steeds 
aanwezig zijn. 
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