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Voorwoord
In het kader van de Publiek Private Samenwerking Take-X
hebben opleidingen en bedrijven in de mediabranche de
afgelopen jaren met veel enthousiasme gewerkt aan verbetering
van de samenwerking en afstemming tussen het onderwijs
en de arbeidsmarkt in deze sector. Wat heeft dat mooie
leeromgevingen opgeleverd! Omgevingen waarin studenten van
mediaopleidingen de kans krijgen om te leren in de echte wereld.

Take-X heeft laten zien dat zowel studenten als bedrijven veel baat hebben
bij zulke hybride vormen van onderwijs. Studenten verwerven, naast
vaardigheden en praktijkkennis, ook zelfvertrouwen; ze ervaren op de
stageplek dat ze veel hebben aan wat ze op school leren. Het is voor de
studenten een plek waar ze groeien.
En voor bedrijven is het natuurlijk heel belangrijk dat ze invloed hebben op
de opleiding van hun toekomstige werknemers, zodat studenten leren wat
echt relevant is op de werkvloer. Dit boek laat zien dat de Take-X projecten
ook veel kennis hebben opgeleverd over de begeleiding van studenten op de
stageplek.
Ik dank alle studenten, opleiders, (stage)bedrijven en praktijkopleiders die
hebben bijgedragen aan het succes van Take-X en die hun ervaringen en
opvattingen hebben gedeeld ten behoeve van dit boek.
Ben Visscher
Projectleider Take-X
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INLEIDING
Mediabedrijven hebben er veel belang bij dat
studenten van mediaopleidingen uitstekend
worden opgeleid. Het gaat immers om hun
toekomstige werknemers. Het mooie is dat je als
bedrijf behoorlijk wat invloed kunt uitoefenen op
de opleiding van jong talent, zeker nu het inzicht
groeit dat dit een gezamenlijke opdracht is van
opleidingen en bedrijven.

Er ontstaan in het beroepsonderwijs dan ook steeds
meer vormen van hybride leren, waarbij studenten leren
in de ‘echte wereld’ en opleidingen en bedrijven intensief
samenwerken. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen
in het AV/ICT werkveld, is dit zeker in de mediabranche
zeer effectief. Het is voor bedrijven immers cruciaal dat
mediaopleidingen de ontwikkelingen in hun curricula
verwerken, zodat zij beroepskrachten afleveren die up to
date zijn opgeleid.

TAKE-X
Dat is waar het project Take-X zich op richt: een optimale
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de
AV/ICT sector.

Take-X is een samenwerkingsverband van het MBO
College Hilversum (ROC van Amsterdam), het
Mediacollege Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Media
Perspectives, mediabedrijven en overheid. Om te
bewerkstelligen dat mediaopleidingen sneller en beter
aansluiten op ontwikkelingen in bedrijven, heeft het
samenwerkingsverband Take-X innovatieve vormen van
(hybride) onderwijs opgezet en nieuwe opleidingstrajecten
ontwikkeld. Het gaat om de volgende projecten:

XR lab  xr-lab.nl
In het XR lab voeren mbo-stagiairs van verschillende mediaopleidingen opdrachten uit voor echte opdrachtgevers.
Het gaat om onderzoeksopdrachten op het gebied van
Extended Reality (XR), zoals Augmented Reality en Virtual
Reality.

Stage-X24  stage-x24.nl
In het leerbedrijf Stage-X24 maken mbo-stagiairs van
verschillende media-opleidingen videoproducties voor echte
opdrachtgevers.

Associate Degree Digitale Techniek & Media  hu.nl/
voltijd-opleidingen/ad-digitale-techniek-en-media
Het niveau van deze nieuwe tweejarige opleiding
(Hogeschool Utrecht) ligt in tussen het hoogste mbo-niveau
(mbo 4) en bachelor (hbo).

Mbo AV-Mediatechnologie  rocva.nl/MBOonderwijs/Sectoren/ICT/AV-Mediatechnologie
Dit versnelde opleidingstraject (mbo niveau 4) van het MBO
College Hilversum en mediabedrijf NEP leidt mbo-studenten
in twee jaar op. Kenmerkend voor deze opleiding is dat de
studenten voor het grootste deel worden opgeleid op de
werkvloer bij NEP.

Practoraat Het Nieuwe Kijken  hetnieuwekijken.
amsterdam
Het practoraat Het nieuwe kijken (Mediacollege Amsterdam)
doet onderzoek naar immersive media en de impact op
het beroepsonderwijs. Het practoraat verbindt onderwijs,
onderzoek en de praktijk, zodat studenten optimaal worden
voorbereid op het (toekomstige) werkveld.
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BELANG VAN DE STAGE

KENMERKEN VAN DE MBO-STAGIAIR

Ter afsluiting van Take-X is deze publicatie ontwikkeld,
waarin de stagebegeleiding van de mbo-student centraal
staat. De genoemde Take-X projecten hebben daarover
veel waardevolle informatie opgeleverd. De stage - het
leren in de praktijk - is een zeer belangrijk onderdeel in
beroepsopleidingen. In het stagebedrijf leren en ervaren
studenten immers wat er op de werkvloer van hen wordt
gevraagd en ontdekken zij wat ze nog moeten leren.
Het stagebedrijf kan een enorme impact hebben op de
ontwikkeling van studenten en kan ook zelf veel profijt
hebben van het werken met stagiairs.

Voorop staat dat we mbo-stagiairs van media-opleidingen
niet over één kam kunnen scheren; elke student heeft
eigen kenmerken en eigen begeleidingsbehoeften. De
belangrijkste aanbeveling van deze publicatie is dan ook:
geef stagiairs begeleiding op maat. Dat is alleen mogelijk als
de praktijkopleider goed naar zijn of haar stagiairs kijkt en
luistert.

Deze publicatie gaat over de vraag hoe je die positieve
effecten als stagebedrijf/praktijkopleider kunt
bewerkstelligen. Opleiders, begeleiders van stagebedrijven
(praktijkopleiders) en mbo-studenten vertellen over hun
ervaringen en geven adviezen en tips voor de begeleiding
van de student op de stageplek. Wat is belangrijk in
de begeleiding van de mbo-stagiair? Waar moet je als
praktijkopleider rekening mee houden? Wat maakt een
stage succesvol? Wat kun je als stagebedrijf/praktijkopleider
doen om de stage tot een succes te maken? En zijn er ook
dingen die je juist beter niet kunt doen?

• De student volgt een opleiding
•	De student volgt een opleiding op mbo niveau 4 of een
Ad-opleiding
• De student is creatief, een maker
• De student is jong
• De student is lerende, wil zich ontwikkelen
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Toch hebben mbo-stagiairs van media-opleidingen een
aantal overeenkomstige kenmerken, die we als raamwerk
voor deze publicatie hebben gebruikt:

Welke gevolgen hebben deze kenmerken voor de
begeleiding van studenten op de stageplek? Bij elk kenmerk
geven een een praktijkopleider, een student en een opleider/
stagebegeleider antwoordt op deze vraag.

Daarnaast bevat deze publicatie interviews met mensen
die veel ervaring hebben met mbo-stagiairs van mediaopleidingen of die betrokken zijn bij de projecten van Take-X:
• Merel Booleman, projectleider van het XR lab
• Finus Tromp, hoofd interactieve media bij AVROTROS
•	Linda van den Broek, opleidingsmanager Ad-opleiding
Digitale Techniek & Media
•	José Schriers en Lucas Antonides, derdejaars studenten
van het MBO College Hilversum
• René Delwel, directeur van EMG
•	Ruben Koops, docent en onderzoeker bij het
Mediacollege Amsterdam
• Marlies Puijk, HR-functionaris bij NEP The Netherlands
•	Maarten Brand, stage-expert en eigenaar van Bureau
Brand
Dit alles levert een indrukwekkende hoeveelheid informatie,
adviezen en tips op voor stagebedrijven en praktijkopleiders
in de mediabranche. Maar ook bedrijven in andere branches
die met mbo-stagiairs werken kunnen hiervan profiteren.
Zo hoopt deze publicatie bij te dragen aan het leren in de
praktijk, aan leerzame stages van mbo-studenten, en aan
een goede samenwerking en afstemming tussen (media)
opleidingen en -bedrijven.
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MEREL BOOLEMA,
PROJECTLEIDER VAN HET XR LAB

Levensechte
opdrachten
uitvoeren in
het XR lab
Studenten die stage lopen in het XR lab
werken gedurende zes maanden aan
onderzoeksopdrachten van bedrijven. Naast
studenten opleiden, wil het lab up to date
beroepsonderwijs realiseren, dat goed inspeelt
op de snel veranderende sector. Merel Booleman
is projectleider van het XR lab. “We zijn een
leerbedrijf, maar ook een innovatiemotor, want
studenten en docenten doen in het lab regelmatig
nieuwe kennis op die vervolgens wordt verwerkt in
het curriculum.”

“Stagiairs werken op een
gelijkwaardige manier
samen met de docent en
de opdrachtgever”
12

De stagiairs in het XR lab komen van verschillende mboopleidingen, maar de meeste studenten die hier stage lopen,
volgen een opleiding aan het Mediacollege Amsterdam.
Het lab bevindt zich in het Media Park in Hilversum. Veel
opdrachten zijn afkomstig van mediabedrijven die hier
zijn gevestigd, zoals AVROTROS en de NPO. Maar ook

andere bedrijven weten het XR lab te vinden. Zo voerden
de studenten bijvoorbeeld opdrachten uit in opdracht van
Cinekid, Calvin Klein, het Rijksmuseum en museumpark
Archeon. De opdrachten komen binnen via de opleiding of
bedrijven weten het lab zelf te vinden.
“Bedrijven komen naar ons lab omdat ze iets willen laten
onderzoeken”, vertelt Merel. “Ze zijn nieuwsgierig naar een
bepaalde techniek of ze willen de potentie van een techniek
uitzoeken. Zo leren de studenten veel over immersieve
technieken, zoals virtual reality en augmented reality.
Afhankelijk van de vraag van het bedrijf resulteert zo’n
onderzoek in een concept, proof of concept of - meestal - in
een prototype.”

SCRUM
Studenten die stage willen lopen bij het XR lab, doorlopen
eerst een sollicitatieprocedure waarin het met name draait
om motivatie en enthousiasme. Als ze worden aangenomen
– er werken maximaal 12 studenten in het lab – gaan ze
gedurende een half jaar full time in het XR lab aan de slag.
In die periode werken ze aan verschillende projecten, want
in de regel wordt er zes weken aan een opdracht gewerkt.
Dat heeft onder meer te maken met de gekozen werkwijze:
Scrum.
Scrum structureert het ontwerp- en maakproces. Er is
een ‘Scrummaster’ (Steven Honders) die het zes weken
durende proces begeleidt. Elke twee weken presenteert
het team het tussen resultaat aan de opdrachtgever en
wordt het volgende doel – voor de komende twee weken
- geformuleerd. De opdrachtgever volgt de vorderingen

dus op de voet en kan tussentijds feedback geven. “Als
het prototype klaar is, bespreken we gezamenlijk hoe de
opdrachtgever ermee verder zou kunnen”, vertelt Merel.
“Ook bekijken we of het project interessante kennis heeft
opgeleverd die kan worden geïntegreerd in de opleiding.
Scrum is een methode die goed past bij de mbo-stagiair: het
geeft structuur, overzicht en studenten weten wat er van
hen wordt verwacht, waardoor ze gaandeweg steeds meer
vrijheid aankunnen.”

Ons uitgangspunt is dat mbo-studenten heel veel te bieden
hebben als je maar aansluit bij hun nieuwsgierigheid.” Op
basis van dat uitgangspunt werken de stagiairs een keer
in de twee weken aan iets wat ze zelf kiezen. Merel: “We
hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht en we willen
studenten ruimte geven voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Het mooie is dat zelfgekozen activiteiten van studenten
ook vaak nieuwe dingen opleveren, die we weer in ander
onderzoek kunnen gebruiken.”

GELIJKWAARDIG SAMENWERKEN

ZELF OOK VERRAST

Het ontwikkelteam dat met een opdracht aan de slag
gaat bestaat uit maximaal 12 mbo-stagiairs (juniors),
een docent van het Mediacollege (senior) en soms een
vertegenwoordiger van het opdrachtgevende bedrijf.
De scrummaster begeleidt de organisatorische kant van
het proces en de docent geeft inhoudelijk leiding aan
het ontwikkelteam. Twee stagiairs vervullen binnen het
ontwikkelteam een leidende rol; zij verzorgen bijvoorbeeld de
tweewekelijkse presentaties aan de opdrachtgever.

Dat alles leidt tot mooie opbrengsten. De studenten
verwerven vakvaardigheden en -kennis, maar leren ook veel
andere vaardigheden, zoals onderzoek doen, presenteren,
omgaan met opdrachtgevers en samenwerken. “We
zien de meeste stagiairs in dat halve jaar enorm groeien”,
vertelt Merel. “En het grappige is dat ze daar zelf soms ook
door verrast zijn. Je moet mbo’ers niet onderschatten wat
betreft ambitie en professionaliteit. Dit project laat aan de
buitenwereld zien wat de potentie is van de mbo-student.”

“Het mooie is dat het ontwikkelteam op basis van
gelijkwaardigheid werkt”, zegt Merel. “Dat stagiairs op een
gelijkwaardige manier met de docent en de opdrachtgever
samenwerken, maakt deze stageplek uniek. Die gelijk‑
waardigheid komt voort uit het feit dat iedereen bezig is
met hetzelfde onderzoek; niemand weet nog weet hoe het
precies zit. Maar het is ook te danken aan het enthousiasme
van de studenten. Daar selecteren we de studenten ook op.
Ze hoeven niet per se heel goed te zijn in het vak, maar ze
moeten nieuwsgierig en leergierig zijn en ze moeten het leuk
vinden om dingen uit te zoeken.

TIPS
•	Scheer stagiairs niet over één kam; luister naar
de wensen en doelen die de stagiair zelf heeft.
•	Zorg ervoor dat stagiairs goed weten wat er van
hen wordt verwacht; dan kunnen ze meestal veel
vrijheid aan

 xr-lab.nl

13

14

DE ROL VAN DE PRAKTIJKOPLEIDER
Als praktijkopleider zorg je voor een veilige
werkomgeving. Je kent de eisen van de opleiding en
je organiseert zo veel mogelijk praktijksituaties die
de student ook in zijn latere beroep zal tegenkomen.
Als eerste aanspreekpunt coach je de student bij zijn
ontwikkeling tot een zelfstandig functionerende
werknemer. In deze leaflet van het SBB zijn de
kerntaken van de praktijkopleider uitgewerkt.

COMPETENTIES VAN DE
PRAKTIJKOPLEIDER
Als praktijkopleider heb je een begeleidende
en opleidende rol. Je brengt vakkennis over en
stimuleert de student om zich verantwoordelijk
te voelen voor zijn leerproces en zijn
functioneren als medewerker. Je motiveert de
student en stemt de begeleiding op hem af.
Ook let je op de voortgang van het leerproces.
Kortom, je levert een belangrijke bijdrage aan de
toekomst van het vakmanschap. Dat vereist wel
specifieke competenties. In deze leaflet van het
SBB zijn de benodigde competenties uitgewerkt.
Lees de leaflet ‘Competenties van de
praktijkopleider’
Bron: www.s-bb.nl

HOE KOM JE ER ACHTER OF DE
STUDENT BIJ JOUW BEDRIJF PAST?
Door de juiste vragen te stellen tijdens
het sollicitatiegesprek! Maar ook door de
student een goed beeld te geven van zijn
werkzaamheden binnen jouw bedrijf en hem
te enthousiasmeren om voor jouw bedrijf
te kiezen. De tipkaart van het SBB helpt bij
het voeren van het sollicitatiegesprek en
geeft voorbeeldvragen die je tijdens het
sollicitatiegesprek kunt stellen.
Lees de tipkaart ‘Sollicitatievragen’

Lees de leaflet ‘De rol van de
praktijkopleider’

Bron: www.s-bb.nl

Bron: www.s-bb.nl
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FINUS TROMP,
HOOFD INTERACTIEVE MEDIA
BIJ AVROTROS

“In een goede sociale
cultuur komen stagiairs
tot betere prestaties”
16

“Wees je
ervan bewust
dat de stagiair
lerende is”
Als partner in het project Take-X, is AVROTROS
een van de vaste opdrachtgevers van het XR lab.
Contactpersoon vanuit de omroeporganisatie
is het hoofd Interactieve media Finus Tromp. Hij
besteedde tot nu toe drie opdrachten uit aan
het XR lab. Zo maakten de lab-studenten voor
hem bijvoorbeeld de Virtual Reality Installatie
‘Opsporing VRzocht’.

FALEN DOE JE NOOIT

AANSLUITEN BIJ DE LEERSTIJL

Finus is zeer enthousiast over de opzet en de werkwijze
van het XR lab, vooral omdat studenten hier leren in een
levensechte context, die sterk lijkt op situaties waarin ze
later waarschijnlijk komen te werken. “Dat de echte wereld
hier wordt gesimuleerd, is heel waardevol en leerzaam”,
zegt Finus. “Ik geef ze namens AVROTROS een realistische
opdracht en stel daaraan reële kwaliteitseisen. Natuurlijk
ben ik me ervan bewust dat het een stageplek is, dat de
studenten ervan moeten leren. Daarom geef ik bij de
opdrachten ook een stukje achtergrondinformatie en ik leg
dingen uit, bijvoorbeeld dat ze zich moeten verdiepen in de
doelgroep. En als ik vind dat dingen anders moeten of dat
iets nog niet helemaal goed werkt, benadruk ik ook naar
de studenten toe dat het een leerproces is en dat ze van
fouten veel kunnen leren. Falen doe je nooit; dat probeer
ik de studenten altijd duidelijk te maken. Ik denk dat dat
voor begeleiders op elke stageplek een heel belangrijk
aandachtspunt is: wees je ervan bewust dat de stagiair
lerende is.”

Daarnaast heeft Finus ervaren dat het belangrijk is dat
de begeleiding van stagiairs aansluit bij de leerstijl en de
kenmerken van de mbo-student. “Je kunt ze natuurlijk niet
over één kam scheren, maar de mbo-student heeft in het
algemeen baat bij structuur en concrete opdrachten. Als ze
van tevoren goed weten wat er wordt verwacht en wat ze
moeten opleveren, zijn hun prestaties beter. Dat mbo’ers
zijn gericht op een concreet eindproduct, is heel waardevol.
Daardoor is hun inzetbaarheid, zeker in medialand, heel
hoog.”
 avrotros.nl

ZORGZAAM EN EMPATHISCH
Niet voor niets is de naam van deze opdracht een knipoog naar
het bekende televisieprogramma ‘Opsporing verzocht’, vertelt
Finus. “Ik gaf de studenten de opdracht om een VR Installatie
te maken waarbij je als gebruiker die de VR-bril opzet, wordt
geconfronteerd met een misdaad. Vervolgens krijg je een
aantal vragen voorgelegd over wat je hebt gezien en gehoord.
Uit de antwoorden blijkt in hoeverre je een geschikte getuige
bent. De studenten hebben het heel leuk uitgevoerd en het
werkte perfect. Ze hebben echt kwaliteit geleverd.”

Maar er zijn meer dingen die stagebedrijven kunnen leren
van het XR lab, vindt Finus. Zo is er in een goede leersituatie
ook aandacht voor sociale aspecten. “Ik heb in het XR lab
gezien dat de begeleiders zorgzaam en empathisch omgaan
met studenten en dat ze goed begeleid worden qua sociale
omgang op de werkvloer. Die sociale factor is misschien nog
wel belangrijker dan de leerfactor, want als er op de stageplek
een goede sociale cultuur heerst, dan komen stagiairs tot
betere prestaties.”
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MBO College Hilversum
Je kiest voor MBO College Hilversum als je graag
de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wie je bent, waar
je kracht ligt en welk beroep het beste bij je past.
Wij begeleiden je bij het kiezen van je eigen route.
Bij ons leer je naast een vak ook belangrijke persoonlijke
vaardigheden. Zo ben jij goed voorbereid op
je toekomst.
Wij werken samen met topbedrijven en -instellingen.
Zowel in onze eigen regio als in het buitenland.
Daarnaast bereiden we veel studenten voor — al dan
niet versneld — op een vervolgopleiding op het hbo.
Hiervoor werken we nauw samen met hbo-instellingen
in zowel Amsterdam, Utrecht als Almere. Mocht je het
onverhoopt toch nog niet helemaal zeker weten, dan
is overstappen naar een andere studie binnen ons
college ook zeer eenvoudig, doordat wij werken met
meerdere kleinschalige teams.
Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de
opleiding die je wilt gaan doen. Ben je eruit? Vul dan
het online aanmeldformulier in. Het invullen van het
formulier duurt ongeveer 10 minuten. Je kunt je ook
aanmelden tijdens een Try-Out Day (Open dag). Dat
kan tot uiterlijk 1 april, om zeker te zijn van plaatsing.

HILVERSUM

Open dagen 2020 / 2021
Datum

Tijd

Vrijdag 27 november 2020

16:00 – 20:00

Zaterdag 28 november 2020

10:00 – 14:00

Zaterdag 30 januari 2021

10:00 – 14:00

Dinsdag 23 maart 2021

16:00 – 20:00

Meld je aan op rocva.nl

Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest
actuele opleidingsaanbod, instroommomenten en versnelde opleidingen.

Kun je niet kiezen?
Loop dan een dag(-deel) mee en ontdek of de
opleiding bij je past. Kijk op ikkiesmbo.nl voor
alle opleidingen en data.
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Eerste druk 2021/2022

MBO College Hilversum
Arena 301
1213 NW Hilversum
035 689 20 00
mbocollegehilversum@rocva.nl
mbocollegehilversum.nl

mbocollegehilversum
MBOCollegeHilversum
mbocollege_hilversum
06 25 03 85 66

Ontdek zelf, leer samen.
Ontdek zelf, leer samen.

KENMERK 1

DE STUDENT
VOLGT
EEN STUDIE

“GELEGENHEID
GEVEN OM TE
GROEIEN, DAAR
GAAT HET OM”
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PRAKTIJKOPLEIDER

TEUN VAN KOOTEN,
MEDE-EIGENAAR VAN
VIDEOPRODUCTIEBEDRIJF
MAKER DISTRICT IN
AMSTERDAM
Teun van Kooten runt Maker
District samen met zijn
compagnon. Ze hebben een vaste
editor in dienst en er zijn altijd twee
stagiairs. Die hebben ze nodig om
het werk als klein bedrijf aan te
kunnen. “De stagiairs verzetten
heel wat werk, dus we hebben er
als bedrijf zeker profijt van. Maar
we zijn voor stagiairs natuurlijk
vooral een plek om te leren. Wij
vinden het belangrijk om hen
daarvoor de gelegenheid te geven.”

Teun vindt het leuk om de rol van
supervisor te vervullen. Hij laat stagiairs
zoveel mogelijk zelf werkzaamheden
uitvoeren en stimuleert ze om in
brede zin werkervaring op te doen.

“Ze kunnen hier filmen, editen, animeren,
redactie- en productiewerk doen. Het
valt mij trouwens op dat stagiairs dit
soort praktische vaardigheden vaak al
heel goed hebben geleerd op school.
Maar wij besteden ook aandacht aan
de softere, meer persoonlijke skills,
bijvoorbeeld een professionele houding.
Gelegenheid geven om te groeien,
daar gaat het om. En veiligheid is
een voorwaarde om te groeien.”

Bied een veilige leeromgeving

geven wat ze willen leren en meemaken.
Natuurlijk vragen we ook bepaalde dingen
van de stagiair. We zijn bijvoorbeeld
geen 9 tot 5 bedrijf. Ook als we moeten
rennen, doen we dat samen; ook als dat
’s avonds is. Dat de werktijden flexibel
zijn, weten de stagiairs van tevoren. Het
is belangrijk dat je als stagebedrijf heel
duidelijk bent over wat de stagiair kan
verwachten en wat je van de stagiair
verwacht. Ook dat is veiligheid.”

Wees duidelijk over wat de stagiair
kan verwachten en wat je van de
stagiair verwacht

JE VRIJ VOELEN
Omdat Teun ervan overtuigd is dat je
alleen kunt groeien als je je veilig voelt,
besteed hij veel aandacht aan de sfeer
en de omgangsvormen op de werkvloer.
“We zijn een hecht team waar de stagiairs
gewoon deel van uitmaken. We doen
niet aan hiërarchie en bieden stagiairs
een plek waar ze zich vrij voelen om
te zijn wie ze willen zijn en om aan te

doelen, maar als je dan een tijdje werkt
zie je pas wat je echt wilt leren. Ik
vind het prima als ze hun leerdoelen
veranderen, maar ze moeten dat wel
met de opleiding bespreken.” Teun hecht
waarde aan contact met de opleiding. “Het
persoonlijke contact met de opleiding
vind ik belangrijker dan alle plannen,
verslagen en andere documenten die
bij de stage de revue passeren. In een
gesprek kom je veel meer te weten dan
door het lezen van een verslag. Bovendien
stimuleert een gesprek studenten veel
meer om goed te reflecteren op wat ze
nu eigenlijk hebben gedaan en geleerd.”
 makerdistrict.nl

LEERDOELEN VERANDEREN
Teun geeft stagiairs zoveel mogelijk
ruimte om te leren wat ze willen leren.
“Ze moeten op school hun leerdoelen
vaststellen, maar ik zie die doelen tijdens
de stage vaak veranderen. Ik herken
dat wel uit mijn eigen studententijd:
je formuleert van tevoren prachtige
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STUDENT

ENZO MARGUERINK,
VIERDEJAARS STUDENT
VAN DE OPLEIDING ‘GAME
DEVELOPMENT’ AAN HET
GRAFISCH LYCEUM IN UTRECHT

“WAT IK OP
SCHOOL HEB
GELEERD,
HERKEN IK IN
DE PRAKTIJK”
Enzo Marguerink liep in zijn
derde studiejaar stage in het XR
lab in Hilversum. “Ik liep daar
vijf maanden stage en ik heb er
superveel geleerd. Ik ben dan ook
heel enthousiast dat ik volgend jaar
weer in het XR lab stage kan lopen.”

20

Enzo hoort het wel eens van andere
studenten: ze moeten op de stage
vooral doen wat hen wordt opgedragen
en krijgen weinig of geen ruimte om
aan hun eigen leerdoelen te werken
of opdrachten voor school te doen.
Die ervaring heeft Enzo zeker niet: hij
kreeg tijdens zijn stage in het XR lab
volop gelegenheid om te werken aan
zijn eigen professionele ontwikkeling.

Geef stagiairs de ruimte om aan
hun eigen leerdoelen te werken

ALLE RUIMTE
“Als ik van school een opdracht had die
ik op de stageplek moest uitvoeren,
dan kreeg ik daarvoor alle ruimte”,
vertelt Enzo. “En als je daarbij hulp of
ondersteuning nodig hebt, dan krijg je
dat zeker. Ook als je zelf graag iets wilt
uitproberen of ontwikkelen en het past
binnen het project waar je mee bezig bent,

dan mag je dat gewoon gaan doen. Je kunt
altijd bij iemand terecht met je vragen.”

BREED ONTWIKKELEN
Enzo ziet veel van wat hij op school leert
terug in stage. Maar het voordeel van
stage lopen in het XR lab vindt Enzo, dat
je niet alleen vakvaardigheden leert en
oefent, maar dat je je heel breed kunt
ontwikkelen. “Wat ik op school heb
geleerd, herken ik in de praktijk, maar
ik leer in de stage ook nieuwe manieren
van werken en ik heb bijvoorbeeld ook
geleerd om leiding te geven aan een
groep. Want in het XR lab werk je met
de groep aan een bepaald project en als
je wilt, kun je daar dan de leiding van
krijgen. Dan bepaal je mede wat en hoe er
wordt gewerkt en moet je het overzicht
houden. Ik vond dat heel leerzaam.”

Maak stagiairs duidelijk dat je veel
kunt leren van fouten

COMPLIMENTEN GEVEN
Wat vindt Enzo belangrijk in de
begeleiding op de werkvloer? “In de
eerste plaats dat je hulp krijgt als je die
nodig hebt. Maar ook dat je erop wordt
aangesproken als je iets minder goed
doet, want daar leer je van. Je kunt
heel veel leren van fouten. Maar het
is ook belangrijk dat je complimenten
krijgt als je iets goed hebt gedaan.
Dat stimuleert je om verder te gaan
en je verder te ontwikkelen.”
 xr-lab.nl

STAGEBEGELEIDER

JESSICA EELMAN,
STAGECOÖRDINATOR BIJ DE
AFDELING ‘MEDIA’ VAN HET MBO
COLLEGE HILVERSUM

“HET IS
ESSENTIEEL
DAT DE
DRIEHOEK
GOED COM
MUNICEERT”
De meeste stagebedrijven zijn zich
er terdege van bewust dat stagiairs
geen ‘gewone’ medewerkers zijn en
bij hen komen werken in het kader
van hun studie, zo is de ervaring van
Jessica Eelman, die ook jarenlang
stagebegeleider is geweest.
Stagiairs moeten daarom in principe

boventallig zijn, al is dat zeker niet
per definitie een ideale leersituatie,
weet Jessica.
“Als stagiairs echt helemaal boventallig
zijn, bestaat het risico dat ze onvoldoende
worden uitgedaagd, dat het saai wordt. Het
is voor de student heel leerzaam om ook
wat verantwoordelijkheid te krijgen. Daarin
moet het stagebedrijf een goed evenwicht
weten te vinden: stagairs niet teveel en ook
niet te weinig verantwoordelijkheid geven.”

is er bij SBB-erkende leerbedrijven altijd
een praktijkopleider beschikbaar waarbij
de stagiair terecht kan met vragen en
die contactpersoon is voor de opleiding.
Ook kun je er bij SBB-erkende bedrijven
van uitgaan dat stagiairs tijdens de stage
gevarieerde werkervaringen opdoen en dat
ze gelegenheid krijgen om stageopdrachten
voor hun studie uit te voeren.”

Neem contact op met de opleiding
als je vragen of zorgen hebt over de
stage of de stagiair

STAGEBEZOEK
Zorg ervoor dat de stagiair
gevarieerde werkervaringen opdoet

SBB-ERKENNING
Om ervoor te zorgen dat haar
studenten stage lopen bij goede
leerbedrijven, werkt Jessica uitsluitend
met stagebedrijven die zijn erkend
door de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB)
of die bereid zijn om de SBB-erkenning
aan te vragen. “Een SBB-erkenning is
niet heilig, maar garandeert wel dat het
bedrijf voldoet aan een aantal belangrijke
voorwaarden die belangrijk zijn voor het
leerproces van studenten”, zegt Jessica. “Zo

en goed aansluiten bij het werk dat hij of zij
op de stage doet.”

AAN LEERDOELEN WERKEN
Dat laatste betekent onder meer dat de
praktijkopleider van het stagebedrijf
bekijkt hoe de stagiair het beste aan zijn/
haar leerdoelen kan werken en daarvoor
ruimte geeft of creëert. “Het werken aan
de leerdoelen is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de student,”
zegt Jessica, “maar als de praktijkopleider
daarover meedenkt, is de kans groter dat de
leerdoelen meer voor de stagiair gaan leven

Een belangrijk gevolg van het feit dat de
stagiair een studie volgt, is dat van de
praktijkopleider wordt verwacht dat hij of
zij contact onderhoudt met de opleiding
en bereid is om tijd vrij te maken voor
‘driehoeksgesprekken’ met de begeleider
van de opleiding en de student. “Zo’n
stagebezoek lijkt iets kleins, maar het is
superbelangrijk omdat het gaat om de
ontwikkeling van de student”, zegt Jessica.
“Het is heel belangrijk dat ze alle drie
contact opnemen als het nodig is en dat ze
op elkaars telefoontjes en mails reageren.
Dat de driehoek goed communiceert is
essentieel, want dat heeft veel impact op
de kwaliteit van de stagebegeleiding.”
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MARLIES PUIJK,
HR-FUNCTIONARIS BIJ
NEP THE NETHERLANDS

“Nu sluit wat studenten
op school leren beter
aan bij wat wij van
medewerkers vragen”
22

“Zoveel
mogelijk
studenten
opleiden in de
praktijk”
Als je investeert in stagiairs, investeer je in de
toekomst van je bedrijf, zo is de redenatie van
Marlies Puijk, HR-functionaris bij mediabedrijf
NEP Nederland. Jaarlijks lopen er dan ook
zo’n vijftig studenten van verschillende
mediaopleidingen stage bij dit bedrijf. “Het is
onze manier van recruitment. Zo zorgen we
ervoor dat we nu en straks voldoende goed
opgeleide medewerkers hebben.”

Marlies houdt zich niet alleen bezig met de werving,
selectie en plaatsing van stagiairs, maar werkt daarnaast in
het kader van het project Take-X samen met opleidingen
aan de verbetering van het curriculum en aan de
ontwikkeling van opleidingstrajecten.

VERKORTE OPLEIDING

SOFT SKILLS

Zo was Marlies betrokken bij de ontwikkeling van de
tweejarige Associate Degree opleiding ‘Digitale techniek
en Media’ van Hogeschool Utrecht en ontwikkelde ze
samen met het MBO College Hilversum een versneld
traject van de mbo 4 opleiding AV-Mediatechnologie.
“Deze studenten – we noemen ze ‘trainees’ – doen de
opleiding in twee in plaats van drie jaar en gaan al vanaf
het begin bij ons aan het werk, als stagiair én deels als
bijbaan. Voor ons bedrijf is dit een hele aantrekkelijke
opleidingsvariant, omdat dit allemaal sterk gemotiveerde
studenten zijn die wat meer aankunnen, maar vooral
omdat ze voor een heel groot deel worden opgeleid op de
werkvloer. Dat werkt heel goed: 95 procent van de trainees
blijft na de opleiding bij ons werken.”

Mbo-stagiairs zijn echte doeners, weet Marlies. “Dat is
hun kracht. Daarom is het zo belangrijk dat ze concrete
opdrachten krijgen en precies weten wat ze moeten doen.
Dan gaan ze vliegen, werken ze hard en leren ze veel.”
Dat stagiairs zich vakvaardigheden moeten eigen maken
staat buiten kijf, maar Marlies is ervan overtuigd dat
basale soft skills, zoals communiceren, initiatief nemen
en samenwerken, nog belangrijker zijn. “Als dat goed zit,
dan kun je iemand bij wijze van spreken alles leren. De
opleidingen besteden wel aandacht aan soft skills, maar op
stage komen studenten het pas echt tegen. Daarom pleit
ik ervoor om na de stage, dus achteraf, te reflecteren op
die vaardigheden: wat ging er daarin wel en niet goed?”

RAZENDSNELLE ONTWIKKELINGEN

TIPS

Marlies is een fervent voorstander van opleiden in de
praktijk, zeker in de mediabranche waar de ontwikkelingen
razendsnel gaan. “Het is voor opleidingen best moeilijk
om hun curriculum up to date te houden”, zegt ze. “Ik heb
in het kader van Take-X meegewerkt aan de actualisering
van het curriculum van de opleiding ‘AV-Mediatechnologie’
van het MBO College. Nu sluit wat studenten op school
leren beter aan bij wat wij van medewerkers vragen.
Maar ‘klaar’ is het nooit, want opleidingen moeten
het curriculum continu aan blijven passen aan de
ontwikkelingen in bedrijven. Daarom vind ik het ook zo
belangrijk dat studenten zoveel mogelijk worden opgeleid
in de praktijk. Ook omdat ze door hun ervaringen op de
werkvloer beter snappen waarom ze bepaalde theorie
nodig hebben. Dat motiveert.”

•	Zorg ervoor dat de stagiair een ‘buddy’ heeft,
een collega waar hij of zij alles aan kan vragen.
•	Knip het leerproces op in kleine, concrete
stappen: wat wil je aan het eind van je stage
hebben geleerd en hoe kom je daar?
•	Niet alle mbo’ers zijn goede praters in een
sollicitatiegesprek. Je komt vaak meer te weten
als je de stagiair in het kader van de intake/
selectie een ochtendje laat meelopen.

 nepworldwide.nl
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KENMERK 2

DE STUDENT VOLGT
EEN OPLEIDING OP
MBO NIVEAU 4 OF
EEN AD-OPLEIDING

“ECHTE DOENERS DIE
GRAAG DUIDELIJKE
OPDRACHTEN KRIJGEN”
24

PRAKTIJKOPLEIDER

JULIA VON GRAVENITZ,
MEDE-EIGENAAR VAN
STUDIO NOODZAAK

nemen ze ook allemaal mee als ze stage
lopen.”

STERK GEMOTIVEERD
“Ik vind het een maatschappelijke
verantwoordelijkheid dat je
als werkgever bijdraagt aan de
ontwikkeling van jong talent”,
zegt Julia von Gravenitz. Al meer
dan twintig jaar werkt haar
mediabedrijf Studio Noodzaak
dan ook al met mbo-stagiairs van
verschillende opleidingen. Op
basis van die ervaring heeft Julia
een goed beeld van het niveau van
de gemiddelde mbo 4-stagiair.

Maar allereerst wil Julia kwijt dat ze
het lastig vindt om daarover algemene
uitspraken te doen. “Mijn ervaring met
stagiairs heeft in de eerste plaats duidelijk
gemaakt dat ze heel verschillend zijn en
dat je ze niet over één kam kunt scheren.
Ze hebben allemaal hun eigen bagage, hun
eigen achtergrond en thuissituatie; dat

Dat gezegd hebbende, schetst Julia het
volgende beeld van de mbo4-stagiair:
“Mbo-4 studenten zijn ambitieus
en leergierig en ze zijn vaak sterk
gemotiveerd. Ze kunnen heel wat en gaan
er vaak helemaal voor om de stage tot
een succes te maken. Ze zijn praktisch
ingesteld; het zijn echte doeners die
graag duidelijke opdrachten krijgen. Wij
hebben ook wel eens opdrachten waarbij
ze zelfstandig iets moeten onderzoeken
en dat vinden ze vaak lastiger. We weten
inmiddels dat het goed werkt als we zo’n
opdracht in stukjes knippen, zodat de
stagiair hem in overzichtelijke stappen kan
uitvoeren. Als je gedurende het proces,
na elke stap, steeds bespreekt hoe het
gaat, dan werkt dat meestal heel goed.
Want natuurlijk is het wel belangrijk dat
je de stagiair goed begeleidt. Het zijn
geen goedkope arbeidskrachten, maar
studenten die willen leren.”

FEEDBACK VRAGEN
De begeleiding moet ervoor zorgen dat
het werk van stagiairs goed aansluit bij
hun niveau en bij hun leerdoelen. “Dat
betekent dat je met aandacht moet
kijken: wat kan jij en wat wil jij leren?”,
zegt Julia. “Ook is het goed om expliciet
te benoemen dat stagiairs fouten mogen
maken en dat het belangrijk is dat ze
vragen stellen en feedback vragen,
omdat dat allemaal manieren zijn om
beter te worden in het vak. De studenten
beheersen vaak al veel vakvaardigheden,
maar feedback vragen moeten veel
stagiairs nog leren. Wij vinden het sowieso
belangrijk dat stagiairs zich bij ons breed
ontwikkelen, dat ze naast vakinhoudelijke
zaken, ook leren hoe je je als professional,
als mens, gedraagt in een organisatie.”

Knip opdrachten in stukjes
als ze omvangrijk zijn of veel
zelfstandigheid vergen

Benadruk het belang van vragen
stellen en feedback vragen

SPANNEND
Het is niet altijd makkelijk om in te
schatten in hoeverre je bepaalde
werkzaamheden aan de stagiair kunt
overlaten, vindt Julia. Soms is dat
spannend, omdat het belang van het
bedrijf ook een rol speelt. “Als het
bijvoorbeeld gaat om de communicatie
met klanten, vinden wij het heel belangrijk
dat dat goed gebeurt. Maar het is ook
nuttig dat stagiairs leren om iemand te
bellen of te benaderen, iets dat ze vaak
erg spannend vinden. Wij oefenen dat
meestal in een rollenspelletje of we zetten
op papier wat voor vragen de ander zou
kunnen stellen. Dat werkt meestal prima.”
 studionoodzaak.nl
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STUDENT

LUKE VAN KLOOSTER, SLOOT DE
OPLEIDING ‘GAME ARTIST’ MET
SUCCES AF (MEDIACOLLEGE
AMSTERDAM)

“IK WIL HET
VAK OP
EEN HOGER
NIVEAU LEREN
BEHEERSEN”
Luke van Klooster liep tijdens zijn
opleiding ‘Game Artist’ twee stages:
in het simulatiecentrum van de
Marine en bij het XR lab. Dat het twee
zeer verschillende stageplekken
waren, vond hij leerzaam. “De stages
waren voor mij de leukste periode
van mijn opleiding. Ik kan nu aan
het werk gaan, maar toch ga ik eerst

verder studeren in het hbo. Ik wil
namelijk nog meer skills beheersen
voordat ik in de game-industrie ga
werken.”

De twee stages waren heel verschillend
en deden een beroep op verschillende
vaardigheden. “Ze waren allebei leerzaam,
maar ik heb in elke stage iets anders
geleerd”, vertelt Luke. “Bij de Marine heb ik
vooral veel technische kennis verworven en
in het XR lab kwamen de soft skills meer aan
bod, zoals samenwerken en presenteren.
De stages vulden elkaar dus perfect aan.”

RAZENDSNELLE
ONTWIKKELINGEN
Het niveau van het werk kon Luke goed aan,
maar vooral toen hij stage liep bij de Marine
merkte hij wel dat hij soms basiskennis
miste. “Dan moest ik me die kennis dus
in de stage eigen maken. Dat ging prima,
maar ik had het fijner gevonden als ik
die basiskennis al op school had geleerd.

Misschien gaat de opleiding ervan uit dat je
bepaalde kennis wel in je stage leert, maar
het kan ook – en ik denk eigenlijk dat dat
het geval is – dat het onderwijs een beetje
achterloopt op de ontwikkelingen in de
game-industrie. Die gaan zo razendsnel,
dat het eigenlijk logisch is dat het een
tijdje duurt voordat opleidingen hun
lesprogramma daarop hebben aangepast.”

DOORSTUDEREN
Luke gaat doorstuderen in het hbo, omdat
hij het vak op een hoger niveau wil leren
beheersen. Hij heeft zich ingeschreven voor
de opleiding ‘Game Graphics Production’
bij hogeschool Howest in België. “Ik ga
naar België omdat je daar in het hbo meer
begeleiding krijgt dan hier. Dat vind ik heel
belangrijk, omdat het best wel moeilijke
vakken zijn, maar ook omdat ik heb gemerkt
dat ik in de stage beter presteer als ik goed
word begeleid. Wat ik heel belangrijk vind
is dat je door iemand wordt begeleid die jou
graag wat wil leren, die dat leuk vindt en
die interesse toont in wat jij wilt en doet.”

Laat stagiairs begeleiden door
mensen die dat leuk vinden

Vooral over de begeleiding in het XR
lab is Luke zeer tevreden. “Daar volgde
de begeleiding heel goed waar je mee
bezig was; je had elke dag wel even een
praatje. Dat vind ik echt heel belangrijk:
dat de begeleiding je volgt en regelmatig
contact heeft. Bij de Marine werkte ik in
een wat groter bedrijf en was er niet altijd
iemand aanwezig die begeleiding kon
geven. Daar werd je soms ook gewoon
aan je lot overgelaten en dan weet je ook
niet goed waar je met je vragen naartoe
moet. Maar nadat ik dit heb aangekaart, is
dit gelukkig verbeterd. Je moet niet bang
zijn om als stagiair je mening te uiten.”

Zoek regelmatig contact met
de stagiair en volg zijn of haar
ontwikkeling.
 maritimetechnology.nl/
virtuele-opleiding-koninklijke-marinewordt-realiteit
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STAGEBEGELEIDER

ERWIN HENRAAT, DOCENT/
STAGEBEGELEIDER BIJ DE
OPLEIDING ‘SOFTWARE
DEVELOPER’ BIJ MEDIACOLLEGE
AMSTERDAM

“VAAK WORDT
HET NIVEAU
VAN ONZE
STUDENTEN
ONDERSCHAT”
Volgens Erwin Henraat is het
een bepaald type, de student
die kiest voor de opleiding
‘Software Developer’ en dus graag
programmeur wil worden. “Je kunt
ze zeker niet over één kam scheren,
maar ik zie bijvoorbeeld dat veel
studenten met deze opleiding
beginnen met het idee dat ze als

programmeur altijd alleen kunnen
werken. Een misverstand, want
samenwerken is een belangrijke
competentie voor studenten die een
mbo-opleiding volgen op niveau 4.
De stageplek is daarvoor een
uitstekende oefenplaats.”

stagebedrijf ontdekt dat de stagiair veel
vaardiger is dan hij verwachtte, kan hij of zij
de stage beter afstemmen op het niveau
van de stagiair. Tegelijkertijd bestaat dan het
risico dat de begeleiding verslapt of dat de
stagiair wordt overvraagd. Voor de meeste
studenten geldt dat ze, zeker in het begin,
behoefte hebben aan sturing en structuur.”

Stagebedrijven die voor het eerst stagiairs
krijgen van de opleiding ‘Software
Developer’ zijn vaak blij verrast over het
niveau van deze studenten: wat kunnen
ze veel! Doordat er in het mbo vier niveaus
zijn die behoorlijk uiteen lopen, is er veel
onwetendheid over ‘het mbo-niveau’.

SAMENWERKEN

Kijk goed naar de stagiair, vorm
je een goed beeld van zijn of haar
niveau en sluit daarbij aan

“Ik heb gemerkt dat het niveau van onze
studenten vaak wordt onderschat”,
vertelt Erwin. “Als de begeleider van het

Veel studenten van de opleiding ‘Software
Developer’ vinden het prettig om alleen
te werken, om in hun eentje dingen uit te
vogelen en te ontwikkelen. “Vaak denken
studenten dat ze als programmeur eigenlijk
met niemand iets te maken hebben”, vertelt
Erwin. “Maar als ze eenmaal op de opleiding
zitten, dan ontdekken ze dat samenwerken
in dit werk ontzettend belangrijk is en dat ze
dat dus ook moeten leren. Het mooie is dat
de meeste studenten dat heel goed blijken
te kunnen, maar omdat ze het nooit hebben
aangedurfd om samen te werken, wisten ze
dat niet. We zien veel studenten opbloeien
op het moment dat ze in de opleiding en
in de stage moeten samenwerken.”

BAND OPBOUWEN
Er zijn meer kenmerken of eigenschappen
die Erwin bij veel van zijn studenten
terugziet. Zo zijn veel studenten die deze
opleiding volgen ietwat schuchter in het
contact en lopen ze meestal niet over
van het zelfvertrouwen. “Ze zijn heel erg
enthousiast, werken hard en gepassioneerd,
maar zijn op het sociale vlak vaak wat
kwetsbaar”, vertelt Erwin. “Het is daarom
belangrijk dat begeleiders in stagebedrijven
een band opbouwen met de stagiair, zodat
ze zijn of haar vertrouwen winnen. Het kan
deze studenten bijvoorbeeld afschikken
als ze op de stageplek alleen maar zakelijk
en professioneel worden benaderd. De
stagiair – en dat geldt trouwens voor
alle jongeren en alle niveaus – moet zich
veilig voelen om te kunnen leren.”

Investeer in het contact met de
stagiair en laat ook iets van jezelf
zien
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DE EERSTE WERKDAG
Wat bespreek ik met de student op zijn eerste
werkdag?
VOORBEREIDING EN INWERKPROGRAMMA
Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt
ervoor dat de student een prettige start maakt
in jouw bedrijf. Tips om je voor te bereiden op de
komst van de student:
• Nodig de student uit op je bedrijf.
• Vraag naar zijn persoonlijke gegevens: naam
en adres, kopie legitimatiebewijs, kledingen schoenmaat voor werkkleding (indien
relevant).
• Informeer de student over het salaris of
de stagevergoeding, reiskosten en andere
vergoedingen.
• Informeer de student over het aantal
vakantie- of ADV-dagen.
• Maak de arbeids- of stageovereenkomst.
• Zorg ervoor dat noodzakelijke apparatuur,
instrumenten, wachtwoorden en dergelijke
op de eerste werkdag beschikbaar zijn.
• Informeer collega’s over de komst van de
nieuwe medewerker.
Meer tips zijn te vinden op de tipkaart
‘Inwerkprogramma’ van SBB.

Lees de tipkaart
‘Inwerkprogramma’

• De arbeids- of stageovereenkomst.
• De beroepspraktijkvormingsovereenkomst
(BPVO)
• Details over het salaris of de stagevergoeding,
reiskosten en andere vergoedingen.
• Het aantal vakantie- of ADV-dagen, maar ook
uren voor dokter en tandarts.
• Werktijden: maak afspraken over begintijden en
over te laat komen.
• Ziek- en betermeldingsprocedures.
• Huisregels en veiligheidsregels.
• Afspraken over werkkleding, werkschoenen,
haardracht, piercings, enzovoorts.
Hoe ziet de eerste werkdag er verder uit?
• Zorg dat je er iets eerder bent om de student te
ontvangen.
• Geef een uitgebreide rondleiding.
• Stel de student voor aan je collega’s.
• Zorg voor afwisselende werkzaamheden.
• Pak zaken die niet goed lopen direct aan.
• Vraag de student aan het einde van de dag wat
hij van zijn eerste werkdag vond.

HOE MOTIVEER IK DE STUDENT?
• Leer de student persoonlijk kennen.
• Houd onervaren studenten extra in
de gaten.
• Bied de student geleidelijk aan meer
uitdagingen.
• Geef af en toe een schouderklopje/
compliment.
• Geef zelf altijd het goede voorbeeld.
• Corrigeer ongewenst gedrag meteen.
Zie voor meer tips de uitgebreide tipkaart
van het SBB ‘Motiveer je student’.

Lees de tipkaart
‘Motiveer je student’
Bron: www.s-bb.nl

Bron: www.s-bb.nl

Bron: www.s-bb.nl
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RENÉ DELWEL,
DIRECTEUR VAN EMG

“Wij vinden dat je
altijd als assistent
moet beginnen”
30

“Onze mboopgeleide
medewerkers
zijn goud
waard”
Zolang mediatechniek bedrijf EMG (voorheen
United) bestaat, lopen er al stagiairs rond, vooral
van het mbo. Een groot deel van de 40 à 50
studenten die hier jaarlijks stage lopen, blijft er
werken, vertelt directeur René Delwel. “Vrijwel
iedereen die bij EMG werkt, heeft hier dus stage
gelopen. De mbo-opgeleide medewerkers zijn
goud waard. Als alle mbo’ers ons bedrijf zouden
verlaten, dan komt er geen enkele productie
meer uit.”

De mbo’er wordt vaak onderschat, vindt René. Want niet
alleen zijn bedrijf wordt voor een belangrijk deel door
mbo’ers draaiende gehouden, dat geldt eigenlijk voor
de hele samenleving. “De mbo’er repareert je auto en

verschoont je bed als je in het ziekenhuis ligt. Ik vind dat de
focus in onze samenleving teveel op hoger onderwijs ligt.
Hbo- en wo-studenten kunnen echter bijna nog niks als ze
van de opleiding afkomen, terwijl een mbo’er dan eigenlijk
al ‘af’ is. Natuurlijk moet hij vervolgens het vak echt gaan
leren, maar in principe zijn mbo’ers na hun studie wel
meteen operationeel en inzetbaar in een startfunctie.”

ALS ASSISTENT BEGINNEN
Daar moeten mbo-stages zich volgens René dan ook
op richten: de mbo-student moet aan het eind van de
opleiding operationeel zijn. “Daarom zetten wij mbostagiairs, van welke opleiding dan ook, bijna altijd eerst in
als assistent. We vinden dat je, bijvoorbeeld als cameraman
of schakeltechnicus bij meer camera’s, eerst een tijdje als
assistent moet werken, omdat je dan leert en ervaart wat
het is om een productie op te bouwen en af te breken.
Iets dat we trouwens wél altijd samen, met z’n allen, doen.
Stagiairs leren er veel van om gewoon mee te werken als
assistent. Het mooie is dat ze aan het eind van de stage
echt het gevoel hebben dat ze iets kunnen. En dat is ook
zo.”

ze echt wat kunnen leren, maar als je in deze organisatie
stage wilt lopen, moet je wel een beetje voor jezelf kunnen
zorgen, en flexibel en enigszins zelfstandig zijn. We kijken
aan de poort dan ook wel of de stagiair bij onze organisatie
past.”

SAMENWERKEN MET ONDERWIJS
Hoewel er in de praktijk vaak te weinig tijd voor is, vindt
René het heel belangrijk om samen te werken met het
onderwijs. “Ik was betrokken bij de opzet van het project
Take-X en bij een voorloper daarvan, een project dat ook
was gericht op de samenwerking tussen het mbo en het
bedrijfsleven. Wij zijn in deze sector een toonaangevend
bedrijf, dus we hebben er alle belang bij dat de mensen die
van de opleiding afkomen uitstekend zijn opgeleid.”
 emglive.com

VAST AANSPREEKPUNT
Doordat het werk bij EMG vaak behoorlijk hectisch,
chaotisch en niet altijd even goed planbaar is, kunnen
stagiairs niet door een vaste praktijkopleider worden
begeleid, vertelt René. “We zorgen er wel voor dat je als
stagiair altijd een vast aanspreekpunt hebt, dat er iemand
is die zich om je bekommert, maar wie die persoon is, dat
wisselt meestal. We bieden zoveel mogelijk regelmaat
en structuur en plannen stagiairs in op producties waar
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DE STUDENT
IS CREATIEF,
EEN MAKER

“DEZE STUDENTEN
BLINKEN UIT IN
VAKMANSCHAP”
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PRAKTIJKOPLEIDER

MIR WERMUTH,
PROGRAMMAMANAGER
TALENTONTWIKKELING BIJ
MEDIA PERSPECTIVES
Als programmamanager
talentontwikkeling bij Media
Perspectives heeft Mir Wermuth
regelmatig te maken met mbostudenten die mediaopleidingen
volgen. “Veel van deze studenten
zijn creatief, maar over het
algemeen uit de creativiteit
zich meer in de uitvoering
van ontwerpen en projecten
dan in het bedenken en
ontwikkelen van concepten.”

Zeker in bepaalde mediaopleidingen,
bijvoorbeeld de opleiding ‘Game Artist’,
zitten behoorlijk wat creatievelingen,
weet Mir. Ze hoort regelmatig dat
mbo-studenten doorstromen naar de
kunstacademie en dat ze het daar heel
goed doen. “Maar als je kijkt naar de

creatieve keten, van concept en ontwerp
tot product, dan is de mbo’er toch het
meest actief in de productiefase. Deze
studenten zijn heel goed in iets maken. Als
het gaat om creatief vakmanschap, dan
zie je dat mbo’ers vooral uitblinken in het
vakmanschap, het ambacht. Het creatieve
proces dat daaraan vooraf gaat, de fase
waarin je eigenlijk heel vrij moet kunnen
associëren, is voor veel mbo’ers lastiger.”

kost. Je benoemt dus zo concreet mogelijk
welke functies het ontwerp moet
vervullen. Natuurlijk ga je het ontwerp
niet invullen, bijvoorbeeld door te zeggen
dat de auto blauw moet zijn. Want dan sla
je de creativiteit juist dood.”

Maak bij ontwerpopdrachten
concreet welke functies het
ontwerp moet vervullen

GEZINSAUTO ONTWERPEN
Dat betekent zeker niet dat mbo’ers geen
creatieve ontwerpen kunnen maken.
Dat kunnen ze weldegelijk. Maar om
hun creativiteit goed tot uiting te laten
komen, moeten praktijkopleiders het
ontwerpproces volgens Mir wel op een
bepaalde manier aansturen en begeleiden.
“Het is voor deze studenten belangrijk
dat de ontwerpopdracht heel expliciet is.
Bijvoorbeeld: in plaats van ‘ontwerp een
gezinsauto’, kun je beter zeggen: ‘ontwerp
een auto waar vijf mensen in passen, die
een trekhaak heeft zodat er een caravan
achter kan, en die ongeveer 40.000 euro

makkelijker om aandacht te besteden aan
andersoortige vaardigheden die belangrijk
zijn op de werkvloer, zoals samenwerken
en overleggen.”

Besteed als praktijkopleider
aandacht aan collegiale
samenwerking

 mediaperspectives.nl

HOUVAST
Daarnaast vindt Mir het belangrijk dat
je als begeleider bij ontwerpopdrachten
heel duidelijk maakt wat je van de
stagiair verwacht. “Benoem bijvoorbeeld
hoe lang de student erover mag doen
of maak concreet uit welke stappen
het ontwerpproces bestaat. Dat geeft
houvast. Ik pleit ervoor om niet alleen te
focussen op het product, maar ook op
het proces, bijvoorbeeld door meer dan
één stagiair aan te nemen, zodat ze ook
van elkaar kunnen leren. Dan is het ook
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STUDENT

MELISSA MONDEEL,
DERDEJAARS STUDENT VAN
DE OPLEIDING ‘GAME ARTIST’
VAN HET MEDIACOLLEGE
AMSTERDAM

“IN DEZE
STAGE KON
IK MIJN
CREATIVITEIT
VOOR
HONDERD
PROCENT
KWIJT”
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Melissa Mondeel is razend enthousiast
over haar stage in het XR lab, waar
de stagiairs opdrachten uitvoeren
voor bedrijven. “Dat was heel leuk
en super leerzaam. Iedereen heeft
eigen kenmerken, eigenschappen
en sterke kanten en bij elke opdracht
zag je dat we dat als team heel goed
konden combineren. Dat maakte dat
we steeds goede resultaten hadden en
dus tevreden opdrachtgevers. Maar
het maakte ook dat ik in deze stage
zelf enorm ben gegroeid.”

Zo is Melissa creatiever gaan denken, vertelt
ze. “Ik ben best wel creatief, maar ik ben door
deze stage creatiever gaan denken. Ik ben er
beter in geworden om technologische vragen
of problemen op een creatieve manier op te
lossen. Maar ook ben ik qua art behoorlijk
gegroeid. Ik was bijvoorbeeld nog best wel
beperkt in zelf iets tekenen en uitwerken in
3D; daar ben ik nu veel verder in. Ook heb ik
mijn eigen stijl als artist verder ontwikkeld. Ik

kon in deze stage mijn creativiteit echt voor
honderd procent kwijt.”

Geef stagiairs vrijheid om te
onderzoeken en te experimenteren

GROTE SPEELTUIN
Volgens Melissa had dat te maken met het feit
dat ze op deze stageplek veel vrijheid kreeg
om te onderzoeken en te experimenteren.
“Dat stimuleert je om creatief te zijn. Het XR
lab is een soort hele grote speeltuin, waarin
wij als stagiairs vrijheid kregen om van alles te
onderzoeken en uit te proberen. Maar het is
niet vrijblijvend, want je doet die onderzoeken
en experimenten voor echte opdrachtgevers
en er moet wel een goed eindproduct komen.
Dat is spannend, maar dat maakt ook dat je
ontdekt wat je aankan en dat je dingen leert
die je in de echte wereld nodig hebt. Want in
de echte wereld is er ook niet iemand die de
hele tijd je handje vasthoudt als je iets aan het
uitzoeken of aan het maken bent.”

VEILIGHEID
Wat deze stageplek voor Melissa ook zo
leerzaam heeft gemaakt, is dat ze zich hier
veilig voelde. Dat was in de eerste plaats te
danken aan de begeleiding, vertelt ze. “Je
kon met de begeleider overleggen en hem
alles vragen over het werk, maar je kon ook
met persoonlijke dingen bij hem terecht.
Dat vind ik belangrijk, want dat maakt dat
de stageplek veilig is. En om te kunnen leren
en je creativiteit te kunnen ontwikkelen,
moet je je veilig voelen. Wat het ook heel
veilig maakte, is dat je als stagiair fouten mag
maken, omdat je daar veel van leert. Dat
werd heel duidelijk gezegd. Vooral omdat het
best spannend is dat je werk doet voor echte
opdrachtgevers, vond ik het heel fijn om te
weten dat het oké is om fouten te maken.”

Maak duidelijk dat fouten maken oké
is, omdat je daar veel van leert

 xr-lab.nl

STAGEBEGELEIDER

FRANK STOKMAN,
TEAMLEIDER VAN DE
OPLEIDING ‘AV SPECIALIST’ AAN
HET MBO COLLEGE HILVERSUM

“ONZE
STUDENTEN
ZIJN CREATIEVE
DOENERS”
Doordat het medialandschap de
afgelopen decennia sterk is veranderd,
zijn creativiteit en conceptueel denken
in de mediabranche belangrijker
geworden. Volgens Frank Stokman
heeft dat consequenties voor
studenten van AV-opleidingen, zowel
op school als op de stageplek. “Zeker
de kleinere mediabedrijven hebben
behoefte aan mensen die ze breed
– van concept tot creatie – kunnen
inzetten.”

De meeste studenten die kiezen voor een
AV-opleiding zijn creatief. Kenmerkend
voor mbo’ers is dat zij hun creativiteit op
een onderzoekende en directe manier
uiten, vertelt Frank. “Onze studenten
zijn er goed in om met een camera
of andere apparatuur een verhaal te
vertellen, zonder dat ze van tevoren een
concept hebben uitgedacht. Je kunt niet
generaliseren, maar in het algemeen zijn
onze studenten geen sterke conceptuele
denkers. Het zijn vooral creatieve
doeners.”

CONCEPTUEEL DENKEN
Maar door ontwikkelingen in de
mediabranche – meer online content,
kleinere producties, kleinere bedrijven
– is het volgens Frank nodig dat mboopleidingen meer dan voorheen aandacht
besteden aan conceptueel denken.
“Zeker in de kleinere mediabedrijven is
er bij het maken van producties steeds
minder een scheiding tussen de mensen
die ideeën ontwikkelen en de mensen die
de ideeën uitvoeren. De branche heeft in

toenemende mate behoefte aan mensen
die van concept tot creatie kunnen worden
ingezet. Dat vereist aanpassingen in
het curriculum. Ik maak deel uit van een
landelijke groep die werkt aan een nieuw
kwalificatiedossier waarin conceptueel
denken een veel grotere plaats inneemt.
Ik weet dat het niet altijd makkelijk is
te realiseren, maar het is in dat kader
heel zinvol dat stagiairs zich ook op de
stageplek kunnen bezighouden met het
conceptuele gedeelte van een productie.”

Zoek naar mogelijkheden om
de stagiair te betrekken bij de
conceptuele fase van producties

ANDERE TAAL

delen met volwassenen. “Deze generatie
is opgegroeid met het toetsenbord en
spreekt een andere taal dan de taal die in
mediabedrijven wordt gesproken. Ik vind
communicatie dan ook een belangrijk
aandachtspunt zowel in de opleiding als
op de stageplek. De studenten moeten
zich niet alleen de taal eigen maken die in
de mediawereld wordt gesproken, het is
ook de moeite waard om je als begeleider
te verdiepen in de gedachten en de
belevingswereld van de stagiair. Er zitten
vaak hele mooie en bruikbare ideeën in die
hoofden, maar die komen er lang niet altijd
vanzelf uit.”

Verplaats je in de belevingswereld
van stagiairs; stimuleer ze om hun
ideeën te uiten

Als je niet conceptueel denkt, betekent
dat zeker niet dat je ook geen goede
ideeën hebt. Uit ervaring weet Frank dat
zijn studenten heel vaak mooie, creatieve
ideeën hebben, maar hij weet ook dat ze
deze ideeën niet altijd even gemakkelijk
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JOSÉ SCHRIER EN
LUCAS ANTONIDES,
DERDEJAARS STUDENTEN
MBO COLLEGE HILVERSUM

Je loopt
stage om
te leren
De meeste studenten ervaren de stage als een
positieve en leerzame periode tijdens hun studie,
zoals José Schrier die met veel plezier stage liep
bij Stage-X24. Maar je kunt ook pech hebben,
weet Lucas Antonides. Zijn stage bij een media- en
nieuwsbedrijf liep uit op een fiasco. Wat maakt
een stage nu eigenlijk wel of niet succesvol?
José en Lucas geven op basis van hun stageervaringen antwoord op deze vraag.

“Ik moest werk doen
waar ik niet voor
werd opgeleid en
wat ik niet ambieer”
36

José Schrier heeft haar opleiding ‘Media en evenementen’
net afgesloten. Haar laatste stage bij Stage-X24, een
van projecten van Take-X, was voor beide partijen zo
succesvol, dat ze hier na haar opleiding blijft werken. “Ik ga
hetzelfde werk doen als tijdens de stage en ga daarnaast
stagiairs begeleiden. Ik ben er best trots op dat ik straks als
medewerker van Stage-X24 aan de slag ga.”
Bij Lucas Antonides verliep de stage bij een snel groeiend
media- en nieuwsbedrijf in het laatste jaar van zijn studie
‘Media Design’ een stuk minder positief.

Hij begon aan de stage met hoge verwachtingen, maar
haakte na anderhalve maand gedesillusioneerd af. “In het
sollicitatiegesprek was afgesproken dat ik op de AV-afdeling
zou gaan werken, maar toen ik met de stage begon, kreeg
ik te horen dat die afdeling ‘vol zat’. Ik werd daarom op de
journalistieke afdeling geplaatst, waar ik nieuwsberichten
moest schrijven. Ik moest dus werk doen waar ik niet voor
werd opgeleid en wat ik ook helemaal niet ambieer.”

BEGELEIDING

TIPS VOOR STAGEBEDRIJVEN

Het allerbelangrijkste vinden José en Lucas dan ook de
begeleiding. Allereerst is het natuurlijk prettig als er een klik
is. “Dat miste ik”, vertelt Lucas. “Ik voelde geen connectie
met de vrouw die mij begeleidde. Ik heb bij haar wel snel aan
de bel getrokken en het probleem besproken, maar doordat
er geen klik tussen ons was, heeft dat niet geholpen en bleef
alles zoals het was.”

VERWACHTINGEN

José heeft juist ervaren dat haar inbreng serieus werd
genomen. “Je kon als stagiair altijd voorstellen en ideeën
inbrengen, bijvoorbeeld over hoe je iets wilt aanpakken.
De begeleiders stonden echt open voor de mening
van de stagiairs. Je kreeg als stagiair ook best veel
verantwoordelijkheid. Dat vond ik heel prettig en leerzaam,
vooral omdat ik wist dat ik, als het nodig was, altijd terecht
kon bij de begeleiding. Want wat ook heel belangrijk is: dat
je als stagiair weet dat je vragen mag stellen en fouten mag
maken; dat het heel duidelijk is dat je stage loopt om te
leren.”

•	Maak aan het begin van de stage duidelijke
afspraken en bespreek de verwachtingen.
•	Realiseer je dat stagiairs lerende zijn. Leg de lat
niet meteen heel hoog en maak duidelijk dat het
leerzaam is om fouten te maken en vragen te
stellen.
• Vraag naar de leerdoelen van de stagiair.
•	Bespreek het direct met de stagiair als een
stage niet lekker loopt.
•	Ga als begeleider regelmatig met de stagiair
zitten: hoe gaat het? Wat heb je nodig?

Het is een belangrijk eerste punt, vinden zowel José
als Lucas: dat het stagebedrijf vooraf de wederzijdse
verwachtingen bespreekt en duidelijke afspraken maakt
met de stagiair. “Het is belangrijk dat je weet waar je aan toe
bent en wat er van je wordt verwacht”, zegt Lucas. “Maar
ook dat je werk gaat doen dat aansluit bij je studie en bij je
leerdoelen. Achteraf heb ik van medewerkers gehoord dat
het bij mijn sollicitatiegesprek al duidelijk was dat ik niet
op de AV-afdeling zou worden geplaatst. Daar hadden ze
duidelijk over moeten zijn. Als ik van tevoren had geweten
dat ik de hele dag nieuwsberichten moest schrijven, dan was
ik niet aan deze stage begonnen.”

COMMUNICEREN
Maar ook tijdens de stage is het belangrijk om regelmatig
te bespreken of de stage nog steeds voldoet aan de
verwachtingen van het bedrijf en van de stagiair, vindt José.
“Communiceren is heel belangrijk, ook omdat de ene stagiair
de andere niet is. Bij Stage-X24 wordt er heel goed naar je
gekeken en bespreken ze regelmatig met de stagiair wat
jij wil leren, wat jij aankan en welke ondersteuning je nodig
hebt.”

 stage-x24.nl

LEERZAAM
Dat laatste heeft Lucas gelukkig ook ervaren nadat hij
na anderhalve maand met de stage stopte. Hij vond een
stageplek die uitstekend aansloot bij zijn opleiding en zijn
ambities en waarvan hij veel heeft geleerd. “Dat was een
superdrukke stage, maar het was heel erg leuk en leerzaam
en ik werd heel goed begeleid. Het was een ontzettend fijne
afsluiting van mijn opleiding.”
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DE STUDENT
IS JONG

“WE ZIJN ZELF
OOK ALLEMAAL
JONG GEWEEST”
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PRAKTIJKOPLEIDER

SARAH FAHNER, LEARNING &
DEVELOPMENT SPECIALIST,
BEGELEIDER BIJ STAGE-X24
Natuurlijk moeten stagiairs nog
veel leren over het vak, maar
omdat studenten nog jong zijn
als ze gaan stage lopen, zijn ze
ook als persoon nog volop in
ontwikkeling. “Dat vak gaan ze
meestal wel leren”, zegt Sarah
Fahner, “maar het is belangrijk dat
er op de stage ook veel aandacht is
voor hun persoonlijke ontwikkeling
en voor houdingsaspecten.”

Vooral de eerste stage kan voor jongeren
behoorlijk spannend zijn, en het is zaak
dat de begeleider op de stageplek daar
rekening mee houdt, vindt Sarah. “Dat
betekent dat je als praktijkopleider niet
alleen handelt vanuit je eigen belang
en perspectief, maar dat je je inleeft
in het perspectief van de stagiair.”

RELATIE OPBOUWEN

VOORLEVEN EN BESPREKEN

Dat houdt volgens Sarah bijvoorbeeld
in dat de praktijkopleider empathisch
is, een open houding heeft en probeert
om de stagiair te begrijpen. “We zijn zelf
allemaal ook jong geweest, dus in principe
kan elke volwassene zich inleven in jonge
mensen. Ook al leven jongeren van nu in
een andere tijd, we weten allemaal wat het
is om je onzeker te voelen, bijvoorbeeld
omdat je niet goed weet wat er van je
wordt verwacht. Als je stagiairs vanuit
zo’n empathische houding begeleidt,
heb je vanzelf ook aandacht voor hun
persoonlijke ontwikkeling en praat je met
hen over bijvoorbeeld normen en waarden,
voor jezelf opkomen, omgangsvormen
en contact maken met anderen. Dat kan
alleen als de stagiair zich veilig voelt en
vertrouwen heeft in de begeleider. Daarom
is het belangrijk dat je als praktijkopleider
de tijd neemt om een goede relatie
op te bouwen met de stagiair.”

Stagiairs hebben misschien wel eens een
vakantie- of bijbaantje gehad, maar als het
gaat om een professionele werkhouding,
kun je er als praktijkopleider van uitgaan
dat ze nog veel moeten leren, weet Sarah.
Daarom vindt ze het belangrijk dat daar op
de stageplek expliciet aandacht aan wordt
besteed. “Het gaat om gedrag en houdingen
die te maken hebben met het professionele
functioneren, zoals op tijd komen, ingroeien
in de organisatiecultuur en rekening
houden en omgaan met collega’s. De
praktijkopleider kan niet verwachten dat
stagiairs die zaken al beheersen. Daarom is
het goed dat de begeleider het gewenste
gedrag voorleeft en bespreekt, zodat de
stagiair ook bewust werkt aan die kant
van zijn professionele functioneren. De rol
van de praktijkopleider op de werkvloer
is daarin ontzettend belangrijk.”

Verplaats je in het perspectief
van de stagiair en bouw een
vertrouwensrelatie op

PRAKTIJKOPLEIDERS
ONDERSTEUNEN
Volgens Sarah zou het goed zijn als de
opleidingen praktijkopleiders daarbij
meer ondersteunen, bijvoorbeeld door
een of twee keer per jaar een bijeenkomst
voor praktijkopleiders te organiseren.
“Daarmee versterk je niet alleen het
contact tussen opleiding en stagebedrijven,
maar kun je praktijkopleiders ook beter
toerusten voor hun begeleidende
taak, bijvoorbeeld door informatie
te geven over de mbo’er en zijn/haar
begeleidingsbehoeften. Ook is het zinvol
dat praktijkopleiders elkaar ontmoeten,
zodat ze van elkaar kunnen leren.”

Besteed expliciet aandacht aan de
ontwikkeling van een professionele
werkhouding

 stage-x24.nl
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WIEBE KLAZES, VIERDEJAARS
STUDENT VAN DE OPLEIDING
‘GAME ARTIST’ AAN HET
MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

“IN EEN
BEDRIJF IS
ER OOK NIET
IEMAND DIE
DE HELE TIJD
ZEGT WAT JE
MOET DOEN”
Het is best spannend als je voor
het eerst stage loopt en dat je
dan voor bepaalde dingen zelf
verantwoordelijk bent. Wiebe
Klazes is ervan overtuigd dat je
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dat het beste leert door het
gewoon te doen. “De eerste
stap is vaak best eng, omdat je
nog niet gewend bent om zelf
verantwoordelijkheid te dragen.
Maar gaandeweg gaat het steeds
beter en wordt het minder
spannend.”

Dat heeft Wiebe ervaren in het XR lab,
waar hij vijf maanden stage heeft gelopen.
“Op zich vond ik het werken in het XR
lab niet zo heel anders dan het werken
aan opdrachten op school. Ook omdat je
samenwerkt met andere studenten lijkt
het best veel op school. Maar in het XR lab
moet je wel meer tempo maken en moet
je steeds meer taken zelfstandig doen. Je
moet er zelf voor zorgen dat je je taken
afmaakt, dat je er feedback op vraagt en
dat het op de juiste plek terecht komt. Je
krijgt dus zelf meer verantwoordelijkheid
dan op school.”

VERANTWOORDELIJKHEID
NEMEN
Is er op school altijd wel een docent die je
aanspoort als je niet goed doorwerkt, in
het stagebedrijf wordt er van je verwacht
dat je er zelf voor zorgt dat je je taken op
tijd uitvoert. “In het XR lab werk je meer
op de manier zoals het gaat in bedrijven”,
vertelt Wiebe. “Als je in een bedrijf werkt,
is er ook niet iemand die de hele tijd achter
je aan zit om te zeggen wat je moet doen.
Ik heb in mijn stage geleerd om steeds
meer verantwoordelijkheid te nemen
voor mijn werk en kon daar steeds beter
mee omgaan. Hoe verder je komt in het
leven, hoe meer verantwoordelijkheid
je krijgt, dus het is goed dat je daar in je
opleiding goed op wordt voorbereid. Je
moet steeds een stap nemen om meer
verantwoordelijkheid te nemen. De
eerste stap is vaak wel spannend, maar
gaandeweg wordt het steeds minder eng.”

Geef de stagiair stap voor stap
steeds meer verantwoordelijkheid

VERTROUWEN
Binnenkort gaat Wiebe starten met zijn
tweede stage. “Dat is een ‘echt’ bedrijf en
daar ben ik waarschijnlijk de enige stagiair.
Dat is denk ik wel anders dan in het XR
lab, want straks werk ik dus samen met
mensen die al veel werkervaring hebben.
Dankzij mijn ervaring in het XR lab, heb
ik er wel vertrouwen in dat dat goed zal
gaan. Ik vind het niet echt spannend om
daar te beginnen en ik denk dat ik er veel
van kan leren.”
 xr-lab.nl

STAGEBEGELEIDER

JACOB KOOLSTRA, DOCENT
‘RADIO’, MBO COLLEGE
HILVERSUM

“REALISEER
JE DAT DE
STAGIAIR VEEL
BEVESTIGING
NODIG HEEFT”
De meeste praktijkopleiders zijn zich
er terdege van bewust dat stagiairs
van het mbo nog jong zijn en dus
goede begeleiding nodig hebben,
is de ervaring van radiodocent
Jacob Koolstra. “Zij nemen hun
opleidingsfunctie serieus. Maar
omdat ze meestal didactisch niet zijn
geschoold, is het vooral belangrijk
dat praktijkopleiders het leuk vinden
om jonge mensen iets te leren.”

Het bedrijf heeft verstand van
ontwikkelingen in het vak en de opleiding
heeft verstand van de ontwikkeling van
jongeren, en het is in het belang van de
student dat opleidingen en stagebedrijven
gebruikmaken van elkaars expertise,
stelt Jacob. “Dat begint met een goed
contact tussen de stagebegeleider van
de opleiding en de praktijkopleider in het
stagebedrijf.”

realiseren dat jongeren tijd nodig hebben
om zich dingen eigen te maken, dat je
geduld met ze moet hebben.”

Geef stagiairs tijd om zich
vaardigheden en handelwijzen
eigen te maken

GAANDEWEG OPKLIMMEN
GEDULD HEBBEN
Voor mensen die in het onderwijs
werken is het een open deur, maar
praktijkopleiders in stagebedrijven
realiseren zich niet altijd dat stagiairs veel
bevestiging nodig hebben. “Zéker als ze
net op een stageplek starten waar alles
nieuw is en waar ze nog niemand kennen,
is dat spannend en zijn stagiairs vaak
onzeker over zichzelf”, zegt Jacob. “Het is
belangrijk dat de praktijkopleider zich dat
realiseert en, zeker in het begin, de nadruk
legt op wat goed gaat, het positieve
benadrukt en complimenten geeft. Ook is
het belangrijk dat praktijkopleiders zich

In de mediawereld leeft, zeker bij de
oudere generatie, nog wel eens de
opvatting dat jonge mensen onderaan
moeten beginnen en dat je je best moet
doen om gaandeweg ‘op te klimmen’,
vertelt Jacob. “Dat idee stamt uit de tijd
dat er nog geen mediaopleidingen waren,
maar ik hoor nog steeds wel eens van
studenten dat ze in de stage bijvoorbeeld
vooral als chauffeur zijn ingezet en dus
heel beperkt leerervaringen hebben
kunnen opdoen. Stagiairs durven daar
lang niet altijd iets van te zeggen en dat
is gezien hun leeftijd heel begrijpelijk. Ik
vind dat dan ook een aandachtspunt voor

de stagebegeleider van de opleiding; dat
je de vinger aan de pols houdt en bewaakt
dat de student in de stage voldoende
leerervaringen opdoet.”

KLEIN STAGEBEDRIJF
Volgens Jacob is het zeker voor de
jongste studenten vaak leerzamer om
in hun eerste stage in een klein bedrijf
te gaan werken. “De grote radiostations
hebben op mijn studenten vaak een
grote aantrekkingskracht, maar ik
adviseer eerstejaars studenten altijd om
eerst stage te lopen bij een kleine lokale
radiozender. Daar maken ze min of meer
vanzelf kennis met verschillende facetten
van het vak. Bij de grote mediabedrijven
krijgen stagiairs vaak een hele specifieke
taak, waardoor ze zich niet breed kunnen
oriënteren.”

Geef de stagiair gelegenheid om
kennis te maken met verschillende
facetten van het vak
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GOEDE INSTRUCTIES VOOR VLOT EN
GEMOTIVEERD LEREN IN DE PRAKTIJK
Met een instructie geeft je de student
informatie over een bepaalde opdracht. De
instructie moet ertoe leiden dat de student
bekwaam wordt in het uitvoeren van de
opdracht, gemotiveerd wordt en zich bewust
wordt van de eventuele risico’s die erbij
komen kijken. In de tipkaart van het SBB staat
beschreven hoe je op een juiste wijze instructies
geeft.
Lees de tipkaart ‘Instructie’

ECHT CONTACT MAKEN DOOR FEEDBACK TE
GEVEN EN TE ONTVANGEN
De kern van communicatie is informatieuitwisseling. Dit vindt plaats door zowel woorden
als door gedrag. Vooral gedrag kan de ander anders
interpreteren dan je bedoelt. Om dit te controleren
is feedback een belangrijk hulpmiddel. Feedback
is gericht op contact maken, inzicht geven en
eventueel corrigeren. Hoe je op een goede manier
feedback geeft is beschreven in de tipkaart van het
SBB.
Lees tipkaart ‘Feedback’
Bron: www.s-bb.nl

EEN GOED BEGELEIDINGSGESPREK
GEEFT INZICHT IN DE VOORTGANG VAN
HET LEERPROCES
Er wordt van jou als praktijkopleider verwacht
dat je regelmatig gesprekken voert met
de student. Dat is belangrijk, want door
regelmatig terug te kijken op het leerproces
krijgen jullie allebei inzicht in de voortgang
van het leren in de praktijk. De twee
tipkaarten van het SBB over gespreksvoering
en begeleidingsgesprekken helpen hierbij.
Lees tipkaart ‘Gespreksvoering’
Lees tipkaart ’Begeleidingsgesprekken’

Bron: www.s-bb.nl
Bron: www.s-bb.nl
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BEOORDELEN
Laat de student eerst zichzelf
beoordelen
Door de student in het
beoordelingsgesprek eerst zelf
aan het woord te laten, vergroot
je zijn betrokkenheid en zal hij
meer openstaan voor eventuele
kritiek.

Geef tussentijdse reacties
Zijn er verbeterpunten, pak die
dan direct aan of bespreek ze
al vóór de beoordeling in een
voortgangsgesprek. De officiële
eindbeoordeling mag nooit een
onaangename verrassing zijn
voor de student.

Benoem zaken die goed gaan
Geef feedback op de eigen
beoordeling van de student.
Benoem vervolgens eerst de
zaken die goed gaan. Tot slot
bespreek je wat verbeterd kan
worden, ook in houding en
gedrag. Vraag de student om
daarop te reageren.

Houd een eindbeoordeling
Aan het eind van de
stage bespreek je met de
stagebegeleider van de school
de vorderingen van de student.
Vervolgens betrek je de student
bij het gesprek en kan hij
aangeven hoe hij zijn stage heeft
ervaren.

Wees objectief
Beoordeel de houding, werkwijze
en het resultaat van de student
zo objectief mogelijk. Informeer
eventueel bij collega’s. Leg uit wat
jouw beoordelingscriteria zijn en
illustreer die met voorbeelden.
Houd er rekening mee dat een
student fouten mag maken.

Lees de tipkaart ‘Beoordelen’
Bron: www.s-bb.nl
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RUBEN KOOPS, DOCENT
EN ONDERZOEKER BIJ HET
MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

“Je gaat niet stagelopen
omdat het moet,
maar omdat je ervan
kan leren”
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“Eigenaar
schap doet
veel met je
motivatie”
Naast zijn werk als docent bij de opleiding ‘Game
Artist’, is Ruben Koops op het Mediacollege
in Amsterdam verbonden aan het practoraat
Het Nieuwe Kijken. Van daaruit werkte hij mee
aan de opzet van het XR lab, waar hij tot voor
kort een dag in de week werkte. We vragen
hem wat kenmerkend is voor (het leren van) de
mbo’er en wat volgens hem belangrijk is in de
stagebegeleiding.

Natuurlijk is de ene mbo’er de andere niet en zijn er veel
onderlinge verschillen. Maar in het algemeen kun je volgens
Ruben stellen dat mbo’ers praktijkgericht zijn. “Ze denken
praktisch en ze leren vooral door te doen. In het XR lab zien
we dat ze er heel goed in zijn om iets te maken dat goed
werkt, bijvoorbeeld een VR-applicatie. Dat praktijkgerichte
is de grote kracht van de mbo’er.”

ENORM GROEIEN

VROEG BEGINNEN

In het XR lab wordt een sterk beroep gedaan op die kracht:
de studenten die er stage lopen maken zelf prototypes voor
echte opdrachtgevers. “Een belangrijke meerwaarde van
deze stageplek is dat het eigenaarschap voor een groot deel
bij de stagiairs ligt”, zegt Ruben. “Moeten ze in reguliere
stages meestal doen wat een ander opdraagt en het werk
op een bepaalde manier uitvoeren, in het XR lab bepalen de
stagiairs in sterke mate zelf welke kant een project opgaat.
Als dat goed wordt begeleid – en dat is het geval – dan zie je
deze jongeren enorm groeien. In het lab wordt expliciet dat
eigenaarschap heel veel doet met je motivatie.”

Ruben hecht dan ook veel waarde aan een goede
voorbereiding op de stage. “Opleidingen beginnen soms pas
in leerjaar 3 met de oriëntatie op het werkveld, maar ik denk
dat het goed is om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen.
Als je daar verspreid door de hele opleiding aandacht aan
besteedt, dan krijgen studenten een beter beeld en maken
zij een meer onderbouwde keuze voor een stageplek. Ook
in die voorbereiding is eigenaarschap belangrijk: de stage is
iets van jou; je gaat niet stagelopen omdat het moet, maar
omdat je er veel van kan leren. Daar moet de opleiding de
studenten bewust van maken.”

PRULLENBAKJES MAKEN
Dat is in reguliere stagebedrijven soms wel anders, weet
Ruben. Veel studenten van de opleiding ‘Game Artist’ willen
graag stage lopen bij grote gamebedrijven, omdat daar
de populaire games worden gemaakt. Ruben: “Meestal
weten ze niet goed wat de stage inhoudt, maar als opleiding
weten wij dat stagiairs bij die grote bedrijven vaak weinig
ontwikkelmogelijkheden krijgen, dat ze bijvoorbeeld de hele
dag prullenbakjes moeten maken voor een 3D game. Er zijn
zeker studenten waarvoor dat goed werkt, maar lang niet
voor iedereen.”

GOUDEN TIP VOOR PRAKTIJKOPLEIDERS
Zorg ervoor dat studenten eigenaar zijn van
hun leerdoelen en maak ze ervan bewust dat ze
met hun leerdoelen de stage kunnen sturen en
beïnvloeden.

 ma-web.nl/de-praktijk/practoraat-het-nieuwe-kijken

Ruben vindt het daarom de verantwoordelijkheid van de
opleiding om de studenten daarover goed te informeren en
hun verwachtingen te bespreken. “Je moet er als opleiding
op aansturen dat studenten een stageplek kiezen op
basis van de leermogelijkheden en niet alleen op basis van
bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde spelletjes of de
stagevergoeding.”
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KENMERK 5

DE STUDENT
WIL ZICH
ONTWIKKELEN

“HOE CONCRETER
HOE BETER”
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PRAKTIJKOPLEIDER

SYTSE VAN DER
HARST, BEGELEIDER
VIDEOPRODUCTIEBEDRIJF
STAGE-X24

de stagiairs zijn bij Stage-X24 om te leren,
maar - hoewel opdrachtgevers dat weten er worden tegelijkertijd hoge eisen gesteld
aan de producten die ze maken.

In het leerbedrijf Stage-X24 maken
stagiairs van mediaopleidingen
videoproducties in opdracht
van echte opdrachtgevers. Ze
worden daarbij begeleid door
Sytse van der Harst, die een
overtuigd voorstander is van deze
manier van leren. “Meer dan in
reguliere stagebedrijven hebben
studenten hier zelf invloed op
wat ze leren en doen, en kunnen
ze veel uitproberen. Maar omdat
ze werken voor opdrachtgevers,
leren ze ook heel goed hoe het
werkt in ‘de echte wereld’.”

BEGELEIDING OP MAAT

Die combinatie van leren enerzijds
en werken voor echte, betalende
opdrachtgevers anderzijds, brengt ook
een spanningsveld met zich mee:

“Dat spanningsveld maakt deze
leeromgeving heel krachtig,” zegt Sytse,
“Stagiairs leren veel meer dan technische
vaardigheden, ontwikkelen zich heel
breed, en zijn sterk betrokken bij het
product, iets dat het eigenaarschap
versterkt. Maar soms is het ook wel
eens lastig, vooral omdat het niveau
van stagiairs verschilt. Daarom kijk ik
als begeleider heel goed wie ik wat laat
doen en begeleid ik stagiairs bij bepaalde
klussen één op één. Maar dat geldt
volgens mij voor elke stageplek: als je
studenten echt wilt laten leren, dan moet
je als begeleider rekening houden met
verschillen en dus begeleiding op maat
geven.”

LEKKER OEFENEN
In het algemeen, zo heeft Sytse gemerkt,

leren mbo-stagiairs het beste als ze
gerichte opdrachten krijgen. “Een
opdracht als ‘ga maar lekker oefenen met
de camera’ is te vaag, daar kunnen ze
meestal niet zo veel mee. Als je wilt dat
de stagiair met de camera oefent, kun je
beter een concrete opdracht geven en
heel duidelijk benoemen wat en hoe hij
of zij moet oefenen. Het werkt bij deze
studenten het beste als je stap voor stap
en heel concreet aangeeft wat ze moeten
doen. Hoe concreter hoe beter.”

Geef de stagiair gerichte
opdrachten

KEUZES LEREN MAKEN
Je moet tijdens het productieproces
veel keuze maken. Het is belangrijk dat
stagiairs leren wat voor soort keuzes je
allemaal kunt maken, bijvoorbeeld tijdens
het monteren. “Dat is iets dat je echt
moet leren door ervaring op te doen”,
vertelt Sytse. “Als beginnende editor

zit je naast de regisseur die jou vertelt
wat hij wil hebben. Als je dat maar vaak
genoeg hebt gezien, dan ga je er zelf ook
over nadenken. Dat zijn vaardigheden die
ervaring vereisen en daar maken we een
beginnetje mee bij Stage-X24. Maar het
gaat natuurlijk niet alleen om technische
skills. Net zo belangrijk is het dat stagiairs
bijvoorbeeld leren omgaan met deadlines
en stress, met klanten en collega’s, dat
ze leren om mensen op te bellen en om
overzicht houden op hun werk. Dat
zijn allemaal skills die op de werkvloer
van belang zijn, dus die ook in de stage
aandacht moeten krijgen.”

Leer de stagiair kennen en stem
je begeleiding af op zijn niveau en
leerbehoeften

 stage-x24.nl
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STUDENT

RICK VERSCHUUR, SLOOT DE
OPLEIDING ‘MEDIAMANAGER’
AAN MBO COLLEGE HILVERSUM
SUCCESVOL AF

“IK BEN EEN
STERKER
PERSOON
GEWORDEN”
Als Rick Verschuur terugblikt
op de twee stages tijdens zijn
opleiding ‘Mediamanager’, ziet hij
duidelijke verschillen in de manier
waarop hij werd begeleid. “Ik
heb ik beide stages veel geleerd,
doordat ze goed aansloten bij mijn
ontwikkeling.”
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In zijn eerste stage werkte Rick bij een
poppodium en de tweede stage bij een
theater. “Bij het poppodium deed ik
productiewerk en in de tweede stage, in
het theater, werkte ik als theatertechnicus
en als technisch producer, een soort
combifunctie dus. Dat is aan beide kanten
heel goed bevallen, want ze hebben mij
gevraagd om bij hen te komen werken en
ik ga daar binnenkort beginnen.”

Realiseer je dat de stagiair zich
in het begin onzeker kan voelen,
zeker als het de eerste stage is

GOEIE PRAKTIJKOPLEIDER
De eerste stage bij het poppodium was
aanvankelijk best spannend, vertelt Rick.
“Ik was zeker in het begin nog behoorlijk
onzeker. Maar ik had gelukkig een hele
goeie praktijkopleider. Die gaf mij best
veel vrijheid en zelfstandigheid, maar dat
voelde niet onveilig doordat de begeleider

me steun gaf, veel contact met mij had
en altijd beschikbaar was. Ik wist dat ik
bij mijn begeleider terecht kon. Ik kreeg
ruimte om zelf mijn uren in te delen en om
aan mijn leerdoelen en schoolopdrachten
te werken. Door dat alles heb ik me heel
sterk kunnen ontwikkelen; ik ben een
sterker persoon geworden.”

MEZELF REDDEN
In de tweede stage – bij het theater – werd
Rick veel meer aan zijn lot overgelaten,
maar dankzij de ervaringen in zijn eerste
stage, heeft hij juist daarvan veel geleerd.
“Ik kreeg veel verantwoordelijkheid en
ruimte om initiatieven te nemen en zelf
dingen te doen. De begeleiding ging er
eigenlijk van uit dat ik mezelf wel zou
redden. Zo van: ‘ik hoor het wel als je
vragen hebt’. En: ‘met je leerdoelen komt
het wel goed he?’ Het was een totaal
andere dynamiek dan in mijn eerste stage,
maar ik heb er veel van geleerd omdat ik
het aankon. Dat blijkt ook uit het feit dat
ze mij na mijn opleiding een baan hebben

aangeboden. Achteraf denk ik trouwens
wel dat het goed is dat dit niet mijn eerste
stage is geweest, want ik vermoed dat
ik dan houvast en sturing zou hebben
gemist.”

KLEIN BEDRIJF
Zeker in de eerste stage is het belangrijk
dat de stagiair zich veilig voelt en daar
kan de begeleiding veel aan doen, vindt
Rick. “Het is bijvoorbeeld belangrijk dat
je weet dat je bij de begeleider terecht
kan, dat je weet dat je fouten mag maken
en dat er aandacht is voor je leerdoelen
en dat je daar ruimte voor krijgt. Ik ben
blij dat ik bij relatief kleine bedrijven heb
stage gelopen, want ik denk dat je daar
meer ruimte en tijd krijgt om aan je eigen
ontwikkeling te werken dan in hele grote
mediabedrijven.”

STAGEBEGELEIDER

JAN BRINKMAN, STAGEDOCENT
BIJ DE ‘AV-OPLEIDING’,
MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

“VAN FOUTEN
LEER JE
MISSCHIEN
WEL HET
MEEST”
De een maakt grotere stappen in
zijn ontwikkeling dan de ander,
maar de meeste mbo-studenten
leren het beste door concrete en
afgebakende stappen te maken,
weet Jan Brinkman. “Bij mbostagiairs werkt het vaak goed
om het leerproces op te knippen
in hapklare brokken: werk eerst
hieraan; dan kijken we daarna wat
de volgende stap is.”

Dat betekent zeker niet dat alle mbostudenten zich op dezelfde manier
ontwikkelen. Ze hebben verschillende
leerstijlen. “De een leert iets het beste
als iemand het voordoet,” zegt Jan, “een
ander onderzoekt het liefst zelf hoe iets
werkt, en weer een ander bekijkt een
paar YouTube-filmpjes. Daarom zou de
praktijkopleider op de stageplek aan elke
nieuwe stagiair de vraag moeten stellen:
hoe leer jij? Om zich vervolgens af te
vragen hoe hij de stagiair dan het beste
kan faciliteren en begeleiden om ervoor
te zorgen hij of zij zich tijdens de stage
optimaal ontwikkelt.”

Vraag aan het begin van de stage
wat de favoriete leerstijl is van de
stagiair

GEEN DOCENT
Het leren tijdens de stage wordt
bevorderd als stagiairs zich ervan bewust
zijn wat ze tijdens de stage willen leren en

wat ze daarvoor nodig hebben, weet Jan.
“Dat is onder andere belangrijk, omdat
studenten op de stage niet te maken
hebben met een docent, maar met een
collega die werkopdrachten geeft en die
feedback geeft op hoe je dingen doet.
Dat is een andere manier van leren dan de
studenten gewend zijn op de opleiding.
De opleiding moet studenten daar goed
op voorbereiden, maar het is daarom ook
belangrijk dat het leren van de stagiair
bij de start van de stage onderwerp van
gesprek is tussen opleiding, student en
praktijkopleider, zodat de praktijkopleider
rekening kan houden met de leerdoelen
en met de leerstijl van de stagiair.”

ONTDEKKINGSRUIMTE
Een belangrijke competentie die
studenten tijdens hun opleiding moeten
ontwikkelen is ‘oplossingsgericht werken’.
Omdat je dat met name leert door
ervaring op te doen en te experimenteren,
is de stageplek daarvoor een goede
leerplaats, vindt Jan. “Het is belangrijk
dat studenten leren dat je een probleem

op meerdere manieren kunt oplossen.
Zeker bij digitale techniek zijn er heel
veel knoppen waar je aan kunt draaien.
Daarom is het belangrijk dat stagiairs
ontdekkingsruimte krijgen om dingen uit
te proberen. Inherent hieraan is dat er ook
dingen fout gaan, maar van fouten leer je
misschien wel het meest.”

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Stagiairs hebben niet alleen
ontdekkingsruimte nodig om zich
professioneel te ontwikkelen, maar ook
om zich te ontwikkelen als persoon. “De
persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk
onderdeel van het leerproces”, zegt Jan.
“Zo moeten ze bijvoorbeeld leren wat de
omgangsvormen zijn op de werkvloer
en leren om voor zichzelf op te komen.
Er moet in de stage ruimte zijn om te
ontdekken welke cultuur er heerst op de
werkvloer en hoe jij je daartoe verhoudt.”

Geef de stagiair ruimte om te
experimenteren en te ontdekken
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LINDA VAN DEN BROEK,
OPLEIDINGSMANAGER
‘AD-OPLEIDING DIGITALE
TECHNIEK & MEDIA’

“We stimuleren
studenten om de
stage zoveel mogelijk
zelf vorm te geven”
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Associate
degree:
denken
en doen
combineren
Eén van de opbrengsten van Take-X is de
tweejarige Associate degree opleiding ‘Digitale
Techniek & Media’, die is ondergebracht bij
Hogeschool Utrecht. Linda van den Broek was
lid van het programmateam van Take-X en is
opleidingsmanager van deze Ad-opleiding die in
schooljaar 2020 - 2021 van start is gegaan. “Het
niveau van de Ad-opleiding zit in tussen mbo 4
en bachelor; het is niveau 5.”

Uit gesprekken met opleidingen en bedrijven die
participeren in het project Take-X bleek dat er in de
mediabranche behoefte is aan mensen die net iets meer
bagage hebben dan de mbo’er niveau 4, medewerkers die
praktisch goed zijn, maar die bijvoorbeeld ook kunnen

adviseren of op de werkvloer leiding kunnen geven.
Deze constatering leidde tot de opzet van de tweejarige
Associate degree opleiding ‘Digitale Techniek & Media’
aan hogeschool Utrecht. Linda maakte deel uit van het
ontwikkelteam dat bestond uit professionals met zowel
onderwijskundige als vakmatige expertise. In augustus
2020 startte de eerste lichting Ad-studenten.

DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING
‘DIGITALE TECHNIEK & MEDIA’
•	De Ad-opleiding duurt twee jaar en het niveau
zit in tussen mbo-niveau 4 en bachelor.
•	De meeste Ad-studenten komen van het
mbo, maar ook havisten en vwo’ers kunnen
instromen.
•	De opleiding is praktijkgericht, maar de
studenten leren de relatie te leggen tussen
denken en doen, tussen het strategisch niveau
en de uitvoering op de werkvloer.
•	Ad-studenten zijn 1/3 van de tijd bezig met
theorie, besteden 1/3 van de tijd aan praktische
opdrachten en werken 1/3 van de opleidingstijd
bij een stagebedrijf.

GENERIEKE SKILLS
Wat is nu kenmerkend voor de Ad-opleiding? Linda:
“Ad-studenten combineren denken en doen, of met
andere woorden: ze maken de verbinding tussen het
strategische niveau en de uitvoering op de werkvloer.
Dat onderscheidt hen van mbo’ers, maar ook van hbo’ers.

De opleiding is praktijkgericht, maar er komt meer bij
kijken dan in het mbo. Bijvoorbeeld: de student krijgt
niet alleen de opdracht om een podcast te maken, maar
moet die vervolgens aanpassen aan de wensen van een
opdrachtgever en daarover dus het gesprek voeren. Het
gaat erom dat ze van de hele workflow snappen, hoe je van
een story tot een product komt.”
Dat betekent onder meer dat Ad-studenten, meer dan
in het mbo, werken aan de ontwikkeling van generieke
competenties zoals samenwerken, communiceren,
reflecteren en feedback vragen, vertelt Linda. “We zien
dat studenten – vooral de mbo’ers – het best lastig
vinden dat het niet alleen gaat om het maken van een
product, de technische skills, maar ook om houdings- en
gedragsaspecten, de meer generieke skills. Dat zijn ze niet
gewend, en we hebben dit eerste jaar dan ook gemerkt dat
we ze daarin stevig moeten begeleiden. We zijn trouwens
wel zeer verrast door de kwaliteit van mbo’ers op praktisch
gebied; ze zijn heel goed geschoold in het inzetten van
tools en materialen. Daarin zijn ze logischerwijs veel verder
dan de studenten die van de havo komen.”

Het werken in de praktijk speelt zich met name af in het
tweede jaar. De opleiding stimuleert studenten om de
stage zo veel mogelijk zelf vorm te geven. Linda: “Van
tevoren formuleren studenten wat ze willen, wat ze nog
moeten leren, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze dat
straks het beste kunnen verwoorden bij het stagebedrijf.
We bemoeien ons als opleiding niet met de invulling van
de stage, maar we verwachten van de begeleiders op de
stageplek dat ze zich ervoor inzetten om de studenten te
ondersteunen in wat ze nodig hebben. Uiteraard zijn we als
opleiding op de achtergrond aanwezig om de student en
het stagebedrijf daarbij te ondersteunen.”
 hu.nl/voltijd-opleidingen/ad-digitale-techniek-en-media

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
De Ad-opleiding verwacht van studenten dat ze bewust
bezig zijn met hun professionele ontwikkeling. “Ze moeten
zich niet alleen afvragen wat ze voor toetsen moeten doen,
maar ook hoe alles samenhangt met hun professionele
ontwikkeling”, vertelt Linda. “Hierin zijn de havisten juist
weer wat verder. Zij hebben zich die houding van ‘een leven
lang ontwikkelen’ vaak al meer eigen gemaakt dan de
mbo’ers.”
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“Je weet veel beter
wie je aanneemt
dan op basis van
een brief en een
sollicitatiegesprek”
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Voor bedrijven
is de stage
het beste
recruitment
instrument”
Natuurlijk is de stage er in de eerste plaats voor
bedoeld dat studenten leren en zich het vak eigen
maken. Maar volgens Maarten Brand1 is de stage
ook van groot belang voor bedrijven: het is de
beste manier is om jong talent binnen te halen.
Maarten vertelt wat er zoal bij komt kijken om dat
als bedrijf op een succesvolle manier te doen. “Je
hoeft echt niet alles overhoop te halen, maar als je
het maximale uit stages wilt halen, dan moet je als
bedrijf wel een aantal dingen organiseren.”

1	Maarten Brand schreef ‘Het grote stageboek voor werkgevers’. Alles over
het vinden en binden van talent (2018).

Het voordeel voor het bedrijf is evident: door met
stagiairs te werken, kan een bedrijf op een goedkope en
zeer efficiënte manier talentvolle mensen binnen halen.
Maarten: “Je weet veel beter wie je aanneemt dan op
basis van een brief en een sollicitatiegesprek, je leert
nieuwe medewerkers kennen zonder dat ze volledig op de
begroting drukken, en je hebt goed kunnen kijken of ze bij
het bedrijf passen. Op het moment dat je deze medewerkers
aanneemt, zijn ze bovendien al grotendeels ingewerkt:
ze weten al hoe het bedrijf in elkaar zit en ze kennen de
bedrijfscultuur al.”

AMBASSADEURS
Ook geven stages het bedrijf de kans om zich te profileren
en een goed werkgeversmerk te creëren. Immers, als
stagiairs enthousiast zijn, gaat dat rondzingen en fungeren
zij als ambassadeurs van het bedrijf. “Dat gebeurt natuurlijk
alleen als stagiairs een positieve stage-ervaring opdoen”,
zegt Maarten. “Daarom is het belangrijk dat je als bedrijf
niet alleen focust op het werk, de uitvoering, maar ook
op de ervaring. Het is bekend dat een stagiair de stage als
positief ervaart als hij of zij het gevoel heeft: ik kan het, ik
kan het zelf en ik hoor erbij. De stagiair moet zich welkom
voelen, autonomie en steun ervaren, en moet vooruitgang
boeken in werk dat de stagiair als zinvol ervaart.”

daarvoor faciliteert. “Daarnaast is het belangrijk dat er
duidelijke afspraken zijn gemaakt over de begeleiding en
dat de betreffende medewerkers weten hoe ze stagiairs
moeten begeleiden”, zegt Maarten. “Daar hoeven ze echt
geen opleiding voor te volgen, maar er zijn wel algemene
tips die het bedrijf in een korte scholing, checklist of
informatiebrochure kan aanreiken. Ook de opleiding kan
hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld door advies te geven
over de tools die het bedrijf kan inzetten om medewerkers
toe te rusten voor de begeleiding van stagiairs.”

TIPS

STAGECYCLUS

HET GROTE STAGEBOEK

Veel leerbedrijven zijn vooral gefocust op de werving van
stagiairs, maar volgens Maarten bestaat een effectief
stagebeleid uit zes onderdelen, die samen de zogenoemde
stagecyclus vormen. “Het begint pas als je de stagiair
binnen is”, zegt hij. “Daarom is het belangrijk dat er na
de werving aandacht is voor de volgende onderdelen: de
selectie, de introductie, de begeleiding, de beoordeling en
de afsluiting of het vervolg. Als je deze stagecyclus binnen
de organisatie goed inricht, haal je als bedrijf het maximale
uit stages, bied je een fantastische ervaring aan studenten
én bouw je een goede relatie op met het onderwijs.”

Werken met stagiaires is de beste manier om jong
talent te werven. Maar veel organisaties benutten
niet alle kansen om studenten succesvol in te
zetten. ‘Het grote stageboek voor werkgevers’ is
het allereerste managementboek over stages en
beschrijft alle stappen van het stageproces, met
veel praktische voorbeelden en stappenplannen.
Niet voor niets werd het genomineerd als
managementboek van het jaar!

 bureau-brand.nl

•	Bouw een relatie op met de opleiding(en), leer
elkaar kennen en werk samen.
•	Faciliteer begeleiders van stagiairs met tijd,
ruimte en middelen en zorg ervoor dat ze goed
zijn toegerust voor hun begeleidende taak.
•	Focus op de ervaring van de stagiair, niet alleen
op inhoudelijke kennis en vaardigheden.

Bestel je het Grote Stageboek via Take-X?
Dan ontvang je meer dan 20% korting op de
winkelprijs. Je betaalt geen € 29,50, maar € 23,00
inclusief verzendkosten.

BEDRIJFSBREDE AANPAK
Om te bewerkstelligen dat stagiairs zo’n positieve ervaring
opdoen, moet het bedrijf een aantal zaken organiseren.
Zo is het belangrijk dat er sprake is van een bedrijfsbrede
aanpak. Dat wil zeggen dat het management waarde
hecht aan de begeleiding van stagiairs en de begeleiders

Hoe? Stuur een bericht naar info@bureau-brand.nl
met in de aanhef ‘Take-X’ en in jouw bericht de
adresgegevens met het aantal exemplaren dat je
wenst te ontvangen.
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Take-X is een samenwerkingsverband van het
MBO College Hilversum (ROC van Amsterdam), het
Mediacollege Amsterdam, Hogeschool Utrecht,
Media Perspectives, mediabedrijven en overheid.

Wat kun je als praktijkopleider doen om de stage van
mbo-studenten zowel voor de stagiair als voor het
stagebedrijf tot een succes te maken? Heel veel, zo blijkt
uit deze publicatie, waarin opleiders, praktijkopleiders en
mbo-studenten vertellen over hun ervaringen. Dit boek is
gemaakt ter afsluiting van het project Take-X, waarin de
samenwerking tussen mbo-opleidingen en bedrijven in de
mediasector centraal stond. Behalve mooie vormen van
hybride leren, heeft Take-X veel waardevolle informatie
opgeleverd over de begeleiding van de mbo-stagiair op de
werkvloer. Daarom: een boek bomvol praktische tips.

