PROJECT
ONDERWIJS

NIMETO UTRECHT
MBO VAKSCHOOL
VOOR CREATIEVE
RUIMTEMAKERS

EEN BREDE VAKOPLEIDING VOOR
MEER KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT
Nimeto, mbo-vakschool voor creatieve ruimtemakers, richt zich op krachtig
beroepsonderwijs door haar opleidingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij
de beroepsgroepen. Praktijkgericht onderwijs bereidt studenten goed voor op het
werken in een snel veranderende arbeidsmarkt.
Binnen ons onderwijs bepaalt de student mede zijn beroepsroute door zelf keuzes
te maken om zijn kennis in bepaalde vakgebieden te verdiepen of te verbreden.
Die keuzes kan hij maken in o.a. projecten, stages, challenges en keuzedelen. De
studenten kiezen uit verschillende, door het bedrijfsleven aangeboden projecten,
die begeleid worden door onze docenten. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen
Nimeto voor projectonderwijs.
1) De projecten worden aangeboden tijdens de 4 projectperiodes. Dit geldt voor de
opleidingen Styling Interieur en Vormgeving (SIV), Signmaking & Wayfinding (SW) en
Styling & Presentatie (SP).
Projectperiodes schooljaar 2021-2022:
1: 25-10 t/m 05-11-2021
2: 10-01 t/m 21-01-2022
3: 28-03 t/m 08-04-2022
4: 06-06 t/m 17-06-2022
2) De projecten worden meegenomen binnen het lesprogramma en tijdens de lessen
en de projectperiode uitgevoerd. Dit geldt voor: Media & Communicatie (MC), Stand &
Decorbouw (SDB) en indien mogelijk ook bij Vastgoedadviseur & Projectmanager
(VPM) en bij Decoratie & Restauratie (RES).
SAMENWERKEN MET HET ONDERWIJS
Het bureau bedrijfscontacten van Nimeto Utrecht komt graag in
contact met bedrijven en non-profit organisaties die projecten door
onze studenten willen laten uitvoeren. De studenten voeren de
opdracht uit, eventuele materiaal- en/of reiskosten worden aan de
opdrachtgever doorberekend. Het projectonderwijs is een perfecte
manier om uw bedrijf of branche onder de aandacht te brengen van
toekomstige stagiaires of werknemers. Als opdrachtgever heeft u de
mogelijkheid om uw opdracht te laten uitvoeren door onze studenten
met hun frisse blik en nieuwe ideeën.
Neem contact op met BBC: Annechien Deurloo,
adeurloo@nimeto.nl voor grote Nimeto-brede projecten.
Voor de opleidingsprojecten kunt u contact opnemen met
desbetreffende contactpersonen.

Hieronder een overzicht van de verschillende opleidingen en de contactpersonen.
Wat de studenten kunnen uitvoeren vindt u op onze website: www.nimeto/
projectonderwijs.nl. Projecten die voor een specifieke locatie voorbereid of
gerealiseerd dienen te worden, vereisen een langere tijd van voorbereiding.

STYLING, INTERIEUR EN
VORMGEVING (SIV)
STYLING & PRESENTATIE (SP)
Sanne Peters
speters@nimeto.nl

MEDIA EN COMMUNICATIE (MC)
STAND & DECORBOUW (SDB)
Ellen de Jong
e.dejong@nimeto.nl
06-52248684

SIGNMAKING & WAYFINDING (SW)
Annechien Deurloo
adeurloo@nimeto.nl
06-19626955

VASTGOEDADVISEUR &
PROJECTMANAGER(VPM)
SCHILDER(S)
Willem Sevensma
w.sevensma@nimeto.nl
06-48768091

ALLROUND SIGNMAKER (SIGN)
Nici Metselaar
n.metselaar@nimeto.nl

RESTAURATIE- EN
DECORATIESCHILDER (RES)
Ivanka Massink
imassink@nimeto.nl
06-10078809
Jos van den Akker
j.vandenakker@nimeto.nl
06-19959932

AUTEURSRECHT
Onze studenten maken tijdens het projectonderwijs vaak mooi werk. Het komt
voor dat bedrijven dit willen gebruiken voor hun organisatie. Hoe dat zit met
auteursrecht lees je op onze website. www.nimeto.nl. Voor het gemak hebben we
ook een voorbeeldcontract dat gebruikt kan worden om het auteursrecht officieel
vast te leggen. De contactpersonen kunnen een voorbeeld meesturen.

NIMETO UTRECHT • SMIJERSLAAN 2 • 3572 LP UTRECHT • T 030 2714 624 • E INFO@NIMETO.NL

Echte
project
en

