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PROJECT
ONDERWIJS

Een brede vakopleiding voor meer kansen op de arbeidsmarkt
Nimeto Utrecht, mbo vakschool voor creatieve ruimtemakers, richt zich op
krachtig beroepsonderwijs door haar opleidingen zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij het beroepenveld. Praktijkgericht onderwijs bereidt studenten goed
voor op een snel veranderende arbeidsmarkt.
Binnen ons onderwijs bepaalt de student de beroepsroute door keuzes te maken
en zo zijn kennis op bepaalde vakgebieden te verdiepen of te verbreden. Die
keuzes kan hij maken bij projecten, stages en de keuzedelen. Vier keer per jaar
kiezen studenten uit verschillende, door het bedrijfsleven aangeboden,
projecten.
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Projectperiodes schooljaar 2018-2019:
1: 29-10 t/m 11-11-2018
2: 14-01 t/m 27-01-2019
3: 01-04 t/m 14-04-2019
4: 17-06 t/m 30-06-2019
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 leveren de arbeid. De eventuele materiaal-, en
reiskosten worden door de opdrachtgever verzorgd. Het
projectonderwijs is een perfecte manier om uw bedrijf of
branche onder de aandacht te brengen van toekomstige
stagiaires of werknemers.
Samenwerking Bedrijfsleven en Onderwijs
Als opdrachtgever heeft u de mogelijkheid om uw opdracht
te laten bekijken door jongeren met hun frisse blik en nieuwe
ideeën. Wellicht vindt u het interessant om een reeds
uitgevoerde opdracht te spiegelen aan de voorstellen van
studenten. Of heeft u een opdracht die perfect kan worden
uitgevoerd door studenten.

De volgende opleidingen hebben reeds ervaring opgedaan met:
PROJECTMANAGER VASTGOEDONDERHOUD (PVO)
• Inventariseren van gebouwen
• Meerjarig onderhoudsbegroting
• Opstellen van onderhoudsscenario’s
• Energetische vraagstukken
• Energie Prestatie advies
• Onderzoeksvraagstukken
• Projectbegeleiding
• Werkvoorbereiding
• Transitie
RESTAURATIE- EN DECORATIESCHILDER (RES)
• Het restaureren van wapenschilden en geschilderde kerkbeelden
• Het decoreren met verschillende schildertechnieken van kleine
meubelstukken
• Restaureren van bestaande en het schilderen van nieuwe
muurschilderingen
• Uitvoeren van kleur historisch onderzoek
SCHILDER (S)
• Buiten schilder werkzaamheden
• Gezelschilders maken de werkvoorbereiding als
basiscalculatie, manplanning en geven leiding aan 1e of
2e jaars studenten
Projecten die locatie gebonden zijn vereisen een gedegen voorbereiding en
dienen ruim van tevoren te worden aangeboden. De opleiding Schilder werkt
enkel met stichtingen en goede doelen voor het projectonderwijs.
Bedrijfscoördinator PVO, RES en S
Willem Sevensma
w.sevensma@nimeto.nl
M: 06 - 487 680 91

MEDIA EN COMMUNICATIE (MC)
• Content en beeldmateriaal leveren voor een website, magazine
of nieuwsbrief
• Fotografie- of video-opdrachten
• Interviews
• Opzet en uitvoering social media
Projecten die locatie gebonden zijn, vereisen meer voorbereiding en
dienen ruim van tevoren te worden aangeboden.
Bedrijfscoördinator MC
Marjan Reuzenaar
mreuzenaar@nimeto.nl
M: 06 - 255 703 57

STYLING, INTERIEUR EN VORMGEVING (SIV)
• Concept en ontwerp nieuwe huisstijl
• Productpresentatie
• Ontwerp en uitvoering decor
• Concept en ontwerp stand, display of winkelinrichting
• Concept en interieuradvies bedrijfsruimte of particulier
• Ontwerpen van grafische uitingen, toepassingen
• Concept en grafisch ontwerp van een nieuw product of een verpakking
• Stylingadvies
• Concept en ontwerp aankleding evenement
• Fotografie- of video-opdrachten
Projecten die voor een bepaalde locatie voorbereid of gerealiseerd worden,
vereisen een gedegen voorbereiding en dienen ruim van tevoren te worden
aangeboden.
Bedrijfscoördinator SIV
Liduine Smals
l.smals@nimeto.nl
M: 06 - 412 844 77
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ALLROUND SIGNMAKER (SIGN)
• Opzetten en uitvoeren van signtoepassingen
• Toepassen en uitvoering van sign-uitingen voor (bestaande) huisstijlen
• Uitvoeren van buitenreclame uitingen
• Uitvoeren van bewegwijzering voor binnen en buiten
• Uitvoeren van werkzaamheden voor binnen en buitenreclame
• Toepassen en uitvoering van sign-uitingen voor corporate identity
• Lichtreclame realiseren
• Uitvoeren van wayfinding voor events zoals bewegwijzering, locatie in
beeld en routing, tracking, follow me, locatiedeling etc.
SIGNMAKING & WAYFINDING (SW)
• Ontwerpen van huisstijlen
• Ontwerpen van sign-uitingen voor (bestaande) huisstijlen
• Bedenken van creatieve oplossingen van buitenreclame uitingen
• Concept en ontwerp van bewegwijzering voor binnen en buiten
• Ontwerpen voor binnen en buitenreclame
• Beeldend maken van corporate identity
• Lichtreclame ontwerpen
• Ontwerpen van wayfinding voor events: bewegwijzering, veiligheid,
thema’s, locatie in beeld en routing, tracking, follow me,
locatiedeling etc.

STAND- EN DECORBOUW (SDB)
• Opzetten en uitvoeren van decors voor TV en theater
• Opzetten en bouwen van decors of decorstukken voor events zoals pop-,
rock-, en dancefestivals, seminars, congressen, sportevents etc.
• Maken van interieuronderdelen voor winkelformules
• Uitvoeren van displays
• Bouwen en maken van stands (houtbouw of systeembouw) voor
bijvoorbeeld beurzen
• Het werken en bouwen met systeem elementen en het bouwen met
traditionele bouwmaterialen
Projecten die locatie gebonden zijn, vereisen meer voorbereiding en
dienen ruim van tevoren te worden aangeboden.
Bedrijfscoördinator SIGN, SW, SDB (interim)
Annechien Deurloo
Hoofd Bureau Bedrijfscontacten
adeurloo@nimeto.nl
M: 06 - 196 269 55
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