
MBO-studie Code Niveau Studierichting

Economie en 
administratie

25147 4 Medewerker evene
mentenorganisatie

Ondersteunt diverse processen/fasen van evenementen op 
het gebied van kunst en educatie

25148 4 Medewerker  
marketing en  
communicatie

Ondersteunt diverse marketing en communicatie activiteiten 
op het gebied van kunst en educatie

Horeca en 
bakkerij

25175 4 Facilitair leiding
gevende 

Ondersteunt diverse facilitaire en logistieke processen

Media en 
vormgeving

25195 4 Fotograaf Registreert tentoonstellingen, levert bijdragen aan de website, 
social media en ander promotiemateriaal

25211 2 Medewerker  
productpresentatie

Ontwerpt en voert productpresentaties uit, ondersteunt de 
opbouw van tentoonstellingen

25201 4 Mediavormgever Werkt zelfstandig aan opdrachten, van conceptontwikkeling 
tot media uiting (inclusief planning)

25212 4 Ruimtelijk  
vormgever

Werkt zelfstandig aan opdrachten, van conceptontwikkeling 
tot media uiting (inclusief planning)

25217 2 Stand en  
decorbouwer

Is betrokken bij de op en afbouw van tentoonstellingen

Toerisme en 
recreatie

25351 4 Leidinggevende  
leisure & hospitality

Werkt zelfstandig aan opdrachten voor de organisatie  
van activiteiten (inclusief planning + financiën), ontvangt,  
informeert en adviseert bezoekers

25353 3 Zelfstandig mede
werker leisure & 
hospitality

Werkt zelfstandig aan opdrachten voor de organisatie  
van activiteiten (inclusief planning + financiën), ontvangt,  
informeert en adviseert bezoekers

Voedsel,  
natuur, 
leefomgeving

25444 3 Vakbekwaam  
medewerker bloem, 
groen en styling

Verzorgt decoraties tijdens festivals, assisteren bij opbouw 
tentoonstellingen

25445 4 Vakexpert bloem, 
groen en styling

Verzorgt bedrijfspresentaties, vakdemonstraties en work
shops

Zorg en  
welzijn

25500 2 Medewerker sport 
en recreatie

Voert werkzaamheden uit gericht op voeding, begeleidt  
gasten, draagt bij aan een veilige situatie

25488 4 Sociaalcultureel 
werker

Bevordert samenwerking en versterkt netwerken, voert  
beleidsondersteunende taken uit, evalueert de dienstverlening, 
werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Stageformulier

HBO-studie Afk. Studierichting Studierichting

LifeScience, Engineering & Design LED Technische informatica stageplek 1

Academie Creatieve Technologie ACT HBOICT stageplek 1

Media, informatie en communicatie stageplek 1

Creative media and game technologies stageplek 1 + stageplek 2

Omschrijving stageplek 1
Wij zoeken een zelfstandig, gemotiveerd persoon met  
aantoonbare affiniteit met educatie. Je loopt mee in 
het traject van het aanscherpen en implementeren van 
de leerlijn ‘Programmeren en Coderen’ in het primair 
onderwijs. Het is jouw taak om kennis over te brengen 
in woord, beeld en geschrift van diverse programmatuur 
zoals Scratch2, Processing en Snap. Het coderen van 
bijvoorbeeld games of robots wordt als middel gebruikt 
om 21st Century Skills te ontwikkelen bij leerkrachten en 
leerlingen. Het gaat om het samenstellen van docenten
trainingen met verschillende instapniveaus. Binnen deze 
trainingen staat het creatief proces centraal: waarnemen, 
onderzoeken, uitvoeren en reflecteren.

Omschrijving stageplek 2
Je gaat samen met een beeldend kunstenaar werken aan 
een project om een ‘muzikaal’ kunstwerk te ontwerpen 
voor de gemeente Enschede. Je denkt mee, doet 
onderzoek naar materialen, maakt schetsen en legt 
het proces vast. Tegelijkertijd lopen er twee nagenoeg 
identieke trajecten bij de AKI en Universiteit Twente. 
Uiteindelijk zullen de inwoners van Enschede één van de 
drie ontwerpen kiezen als winnaar. Uiteraard krijg je aan 
het begin van je stage een duidelijke omschrijving van de 
opdracht zodat je volledig geïnformeerd bent om met dit 
unieke project aan de slag te gaan.


