Beste stagementor,
Vanuit de opleiding Media & Entertainment Business willen we u van harte danken omdat u een van onze
studenten de kans geeft om stage te lopen in uw bedrijf.
Via deze brief willen we u alvast meer info geven over de opleiding en verwachtingen over de stage.

Wat is Media & Entertainment Business?
Media & Entertainment Business is de meest ondernemende media-opleiding in Vlaanderen.
We richten ons voornamelijk op mediacreators die media- en entertainmentconcepten kunnen ontwikkelen via
bestaande en nieuwe businessmodellen. Hiervoor focust de opleiding op drie
pijlers: content, commerce en community. Onze studenten moeten tijdens hun
opleiding multiplatformconcepten bedenken (content) die de beoogde doelgroep bereiken (community) en die
commercieel rendabel zijn (commerce).
In het eerste jaar ligt de nadruk op het creatieve proces. Zo leren onze studenten een volledig uitgewerkt
mediaformat ontwikkelen voor een bestaand mediabedrijf met behulp van Design Thinking en Scrum. In de
vakken fotografie, video, web en copywriting oefen ze hun vaardigheden als mediamaker in de praktijk. En tijdens
Business Fundamentals krijgen ze voor het eerst voeling met de zakelijke kant van het mediavak, door
businessmodellen van bestaande en nieuwe mediabedrijven te analyseren.
In het tweede jaar leren studenten een crossmediaal format bouwen waar geld mee te verdienen valt. Zo voeren
ze o.a. een correct en onderbouwd onderzoek naar de noden van de mediagebruiker, zetten ze een
crowdfundingcampagne op en leren ze alles over online marketing en conceptontwikkeling.
Praktijk staat helemaal voorop in het derde jaar, waar ze in het eerste semester minstens 16 weken stage lopen
in twee verschillende bedrijven. Tijdens het tweede semester lanceren ze hun eigen start-up en krijgen ze de
kans om ook externe certificaten te behalen bij onder andere Google of Hubspot.

Wat verwachten we van de stage?
Media & Entertainmentstudenten zijn als media-ondernemer van vele markten thuis. De sterkte van de opleiding
ligt in de geïntegreerde aanpak van zowel creatie, productie als vermarkting van media- en
entertainmentconcepten. Skills als creativiteit, entrepreneurship, inlevingsvermogen, durf en innovatie staan
hierbij centraal.
U kan MEB-studenten dus niet enkel inzetten om nieuwe concepten of formats te bedenken op hun stageplek
(creatie en/of productie), maar ook om een uitgebreide doelgroepen- of stakeholderanalyse te maken, het
bereik/succes van een bepaalde actie, format of concept te meten en op basis daarvan nieuwe inkomstenstromen
en/of businessmodellen te suggereren.
We vragen daarom aan elk stagebedrijf om minstens twee van de drie pijlers waarop de opleiding gestoeld is
(commerce, content, community) te integreren in de stage en onze studenten ook expliciet de zakelijke kant van
het mediavak te tonen.
Daag ze dus uit om op zoek te gaan naar creatieve ideeën, maar vooral ook naar nieuwe inkomstenstromen en
nieuwe businessmodellen voor een medialandschap dat steeds in verandering is.

Wat verwachten we van u als stagementor?
We verwachten dat u minstens eenmaal tijdens de stageperiode én op het einde van de stage een evaluatie
houdt met de student om positieve feedback terug te koppelen en werkpunten aan te reiken.
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Elke student heeft ook een stagebegeleider op de hogeschool. Die zal in de loop van de stage contact met u
opnemen om een eventueel werkbezoek in te plannen en uw feedback over de stage te verzamelen.
Na afloop van de stage vragen we u om een online evaluatieformulier in te vullen, gebaseerd op de leerdoelen
van onze opleiding. De stagebegeleider op de hogeschool zal u de link naar dit formulier mailen. Deze
eindevaluatie wordt niet rechtstreeks gedeeld met de student, maar u krijgt wel een kopie in uw mailbox zodat u
deze kan gebruiken om sterke en te ontwikkelen punten te overlopen samen met uw student.
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de stage, onze opleiding of de evaluatie, aarzel dan niet om contact op te
nemen.
Met vriendelijke groeten
Bo Dechamp
Stageverantwoordelijke
E-mail bo.dechamp@thomasmore.be
Tel 0499 13 06 87
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