
Werkplekken en stageplekken gevraagd

Interesse?

Neem contact op met:

Bert Stoffers, Grafisch en Interactief Vormgever
088-1883208
06-55813654
b.stoffers@drenthecollege.nl

Mennie Scholtens, Applicatieontwikkelaar en Netwerkbeheerder
088-1883863
06-52482830
m.scholtens@drenthecollege.nl



De opleiding Media & ICT van het Drenthe College leidt studenten op 
voor het bedrijfsleven. Praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van 

de opleiding van studenten. We vragen u om aan te geven of u 
behoefte heeft aan extra ondersteuning in de vorm van een 

student / stagiair in uw bedrijf op Media & ICT gebied.

Wij vragen om werkplekken/stageplekken 

voor de volgende opleidingen:

Werkplekken en stageplekken gevraagd

Wie: 
Eerste-/tweedejaars studenten mbo niveau 4 (hoogste mbo-niveau). 
Zij willen zich verdiepen in de werkzaamheden zoals hiervoor 
beschreven. 

Hoe: 
Er zijn twee mogelijkheden:
1.  Een volledige stage van 20 weken gedurende 4 of 5 dagen per    
 week.
2.  U kunt geen volledige stage bieden, maar u heeft wel opdrachten. 
 Uw opdrachten kunnen deels op school, deels in uw bedrijf worden  
 uitgevoerd.

Wanneer:
De stage van 20 weken is opgedeeld in twee periodes. De eerste 
periode is van 28 april t/m 3 juli 2015. De tweede periode is van 
28 augustus t/m 6 november 2015. Tussen de eerste en tweede 
periode zit de zomervakantie.

Wat kunt u van de school verwachten?
We komen minimaal drie keer voor een gesprek met u en de stagiair. 
We bespreken de vorderingen van de stagiair en de gang van zaken 
tijdens de stage.

Wat verwachten wij van u?
U voert gesprekken met de stagiair, geeft feedback en beoordeelt de 
stagiair. Waar mogelijk biedt u vakdeskundige begeleiding eventueel 
in overleg met de vakdocenten van de opleiding.

Applicatieontwikkelaar
Bouwt een website.
Bouwt een (eenvoudige) webapplicatie.
Kan moderne opmaak- en designtechnieken  toepassen.

Interactief vormgever
Geeft vorm aan interactieve media met stilstaande en bewegen-
de beelden. Zoals websites, interactieve presentaties, 
animaties, promotiefilms en games.

Grafisch vormgever
Geeft vorm aan media met stilstaande beelden en teksten. 
Zoals advertenties, posters, huisstijldrukwerk, folders, brochures, 
kranten, boeken, foto’s, presentaties en verpakkingen.

Netwerkbeheerder 
Kan problemen met hard- en software oplossen.
Kan (eenvoudige) servicedesk werkzaamheden uitvoeren.
Ontwikkelt (basis-) vaardigheden op het gebied van netwerken.
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