Opleidingen mbo-niveau 2, 3 en 4

Worden wat je bent .
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Op een dag
ben je een vakman.
Tijdens je opleiding leer je alles wat nodig is om aan de slag
te gaan in de media. Zodat je na je studie kunt zeggen: ik
ben een vakman. En voor een vakman is er altijd werk.
Bij Ma heb je de keuze uit 14 opleidingen. Al onze
opleidingen zijn gericht op de media, want we zijn een echte
vakschool. We werken nauw samen met veel verschillende
mediabedrijven, waardoor we onze opleidingen kunnen
afstemmen op de wensen van toekomstige opdrachtgevers.
Met een opleiding van Ma weet je dus zeker dat jij straks
kunt werken met de nieuwste technieken en vaardigheden.
Dat is belangrijk, want er worden steeds nieuwe vaardigheden van vakmensen gevraagd en er komen steeds nieuwe
functies bij.
In deze gids vind je al onze opleidingen. Opleidingen die
veel met elkaar te maken hebben zijn bij elkaar geplaatst.
Veel plezier, maak je keuze en voor je het weet ben jij een
vakman!
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Beroepshouding
Je bent creatief en nauwkeurig. Gedegen kennis
van vormgeving, kleurgebruik en beeldbewerking
is belangrijk, evenals kennis van de nieuwste
technieken en het ontwerpen voor media zoals
web, apps en mobiel. Je zoekt daarbij aansluiting
bij de belevingswereld van de doelgroep en bij
wat de opdrachtgever wil overbrengen. Je weet
van aanpakken en kunt ‘out-of-the-box’ denken.
Ook moet je goed kunnen communiceren met
andere ontwerpers en collega’s.

Mediavormgever

voor het ontwerpen van drukwerk, websites en apps

Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 4 jaar,
3 jaar voor versneld traject / Toelatingseis:
minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke
aanleg / Kwalificatiedossier: Mediavormgever
Waarom de opleiding Mediavormgever?
Een mediavormgever houdt zich bezig met de
vormgeving van media-uitingen. Dat kan een
advertentie, folder of website zijn, maar ook een
digitale publicatie voor een tablet of een app voor
de smartphone. Een mediavormgever is opgeleid
om de boodschap van de opdrachtgever zo goed
mogelijk over te brengen.

media en software. Hierdoor kun jij na je afstuderen direct aan de slag binnen het uitgebreide
scala van beroepen in de mediabranche.
De opleiding
In de opleiding Mediavormgever komen de
disciplines grafisch vormgeven en interactief
vormgeven samen. Je leert hoe je ideeën
ontwikkelt voor diverse media, hoe je deze
uitwerkt en hoe je de verschillende mediauitingen met elkaar verbindt. Je start met een
oriëntatieperiode, waarin je je ontwikkelt in
vormgeving, in beeldbewerking en interactie.

Je leert behalve de uitgangspunten van lay-out
en typografie ook te werken met verschillende
opmaak- en bewerkingsprogramma’s. Daarnaast
leer je de basis van HTML en CSS om te
begrijpen hoe sites gebouwd worden.

En er zijn plusvakken waaruit je kiest. Dit zijn
vakken waarmee je je kunt verdiepen in specifieke onderwerpen, zoals schilderen of animatie.
Als onderdeel van je beroepsopleiding loop je

Jaimy-lee, student Mediavormgever
“We doen projecten waarbij je met een groepje zelfstandig
moet werken. Dat is best een ding, maar je leert er veel van.
Ieder heeft dan een andere rol. Dat is superleuk, en het voelt
alsof je echt in een bedrijf aan het werk bent.”

Werken of doorstuderen?
Na deze opleiding kun je veel kanten op.
Afhankelijk van je studietraject kun je als
specialist gaan werken in een grote studio;
als allrounder ben je breed inzetbaar bij
kleinere bureaus. Zo kun je aan de slag als
(junior) vormgever bij een ontwerpstudio,
een reclamebureau, een communicatie- of
multimediabureau. Het is ook goed mogelijk
om te beginnen als zelfstandig vormgever
of freelancer. Wil je na deze studie naar het
hbo? Ook dat kan. De opleiding sluit aan op
hbo-opleidingen zoals Interactive Design,
Communication and Multimedia Design en
Interaction Design. Ook de kunstacademie is
een veelvoorkomende keuze.
Versneld traject
Heb je een diploma mbo-3 in aanverwante
richting/havo/vwo of vergelijkbaar, en wil je
de opleiding Mediavormgever doen, dan is het
mogelijk om de 4-jarige opleiding in drie jaar af
te ronden. Of je de opleiding versneld kunt doen,
hangt onder meer af van je motivatie, eigen werk,
zelfstandigheid en natuurlijk van je vooropleiding.

Binnen de opleiding zijn veel mogelijkheden voor
persoonlijke keuzes, afhankelijk van jouw interesses. Zo kies je verderop in de opleiding voor
één van de keuzedelen Corporate design of Interaction design, waarbinnen je het eerder geleerde
gaat toepassen. Ook ga je aan projecten werken,
bijvoorbeeld samen met andere vakgebieden.

Bij het maken van het ontwerp verplaatst de
mediavormgever zich in de wensen van de
bezoeker of gebruiker. Dit heet user experience
design (UXD) en is de beleving die een bezoeker
meekrijgt bij het bezoeken van bijvoorbeeld een
website of app. Een goede gebruikerservaring
geeft de bezoeker een positief gevoel en verhoogt de kans dat hij terugkeert.
De arbeidsmarkt van nu en van de toekomst
vraagt om werknemers die creatief zijn en die hun
vormgeving uitwerken met de modernste technieken. Door de lange traditie van vormgeven bij
Ma en de goede contacten met het bedrijfsleven
spelen we bij de opleiding Mediavormgever in op
de laatste ontwikkelingen en maken we gebruik
van de nieuwste technieken op het gebied van
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natuurlijk ook stage bij een bedrijf in de mediabranche en leer je hoe je straks succesvol kunt
starten in de beroepspraktijk, zoals ondernemersvaardigheden. Tijdens het examen komt alles
samen en laat je zien wat je allemaal in huis hebt.
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Op jouw beurt werk je graag samen in diverse
teams en dat gaat jou goed af. Je weet de juiste
vragen te stellen en kunt kritisch door de ogen
van zowel opdrachtgever als doelgroep kijken
naar de vraagstelling en hierover sparren. Van

Ruimtelijk vormgever
werken met 3D- en 4D-ontwerpen
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 4 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb + creatieve
en artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht /
Kwalificatiedossier: Ruimtelijke vormgeving
Waarom de opleiding Ruimtelijk vormgever?
We leven in een tijd waarin beroepsgroepen
vervagen en nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Principes die voorbehouden waren aan
specialistische branches breiden zich steeds
meer uit naar andere gebieden. Als student
van de opleiding Ruimtelijk vormgever aan
het Mediacollege Amsterdam leer je jouw
vaardigheden toe te passen binnen maar zeker
ook buiten bestaande kaders.
Je zult basiskennis krijgen in zaken zoals
bijvoorbeeld verven en behangen maar gaat ook
samen met studenten van andere opleidingen
een digitale ruimtelijke beleving opzetten. Aan
de ene kant sta je met de voeten in de verf, aan
de andere kant met je hoofd in een VR-bril. Zo
bereidt het Mediacollege Amsterdam jou voor
op de dynamische ontwikkelingen binnen de
creatieve industrie.

Een module bestaat uit 5 units (kleinere
bouwstenen van een module). Alle units staan in
het teken van de module en dragen bij aan het
project. Een module bij Ruimtelijk vormgever zal
altijd te maken hebben met ruimte, van ontwerp
tot toepassing, inrichting en interactie met ruimte.
Worden wat je bent
Waar sta jij in het laatste jaar Ruimtelijk
vormgever? Als vierdejaars student ben je volop

betrokken bij en medeverantwoordelijk voor de
invulling van je eigen opleiding; je neemt graag
en proactief de regie over je eigen ontwikkeling.
Je bent commercieel creatief, hebt gevoel voor
en kennis van sfeer, kleur, vorm, stijl en ruimte en
bent op de hoogte van de nieuwe technologische
ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke
beleving. Je bent je bewust van je creatieve
vermogen en zet graag beeldtaal in. Hiermee
weet jij ruimtes vorm te geven; een verhaal tot

leven te brengen. Op deze manier ontwerp jij een
unieke ruimtelijke beleving die je aansprekend
kunt presenteren.
Doordat jij weet wat je te bieden hebt, met name
ook op het vlak van ruimtelijke beleving, ben je
er goed in verschillende kwaliteiten samen te
brengen door jouw netwerk en netwerkkwaliteiten
in te zetten. Je weet wanneer je andere
disciplines in kunt schakelen en houdt de regie.

Liz, student Ruimtelijk vormgever
“De opleiding is heel breed, je kunt veel kanten op. Het
afgelopen jaar heb ik geleerd hoe je met software moet
werken zoals InDesign, Photoshop en Vectorworks. Het
leuke vind ik dat je ook veel met je handen werkt. Hierna
wil ik wel naar de Kunstacademie of het AMFI.”

hieruit kom jij in samenspraak met anderen tot
een relevante oplossing; een passend ontwerp.
Je bent je bewust van de snel veranderende
maatschappij waarin jij je werk doet, blijft
je ontwikkelen en blijft nieuwsgierig naar
nieuwe oplossingen. Dit maakt jou de flexibele
professional die je wilt zijn en die opdrachtgevers
waarderen.
Werken of doorstuderen?
Na je opleiding ben je breed inzetbaar, bv.
als designer voor events of beurzen, als
commercieel stylist, visual merchandiser,
setdresser of ruimtelijk vormgever. Je
komt te werken bij een ontwerpbureau, in
de retail, op een filmset of je gaat aan de
slag als zelfstandige of freelancer.
Doorstuderen op het hbo kan ook,
bijvoorbeeld bij de opleidingen Media &
Graphic Design, Fashion & Product Design,
Interieur Ontwerpen en Lifestyle & Design.
Deze zijn te volgen bij ArtEZ, Willem de Kooning
Academie en diverse Hogescholen voor de Kunst.

De opleiding
Per leerjaar zijn er 4 periodes van ieder 10
weken. Elke periode staat in het teken van een
thema. Elk thema bevat een project. Het thema
en het project vormen samen een module.
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Je kunt effectief communiceren met anderen.
Je bent je bewust van je omgeving en je uiteindelijke communicatiedoel. In het samenwerken
met anderen ben je je bewust van de (sociale en
culturele) verschillen in de diverse teams.

Maren, student Audiovisueel
“Na rondkijken op internet kwam ik bij de opleiding
Audiovisueel bij Ma uit. Ik was al jaren bezig met filmpjes
maken, bewerken en fotograferen, maar wist niet dat er
een opleiding voor bestond. Dezelfde dag nog heb ik me
aangemeld. De opdrachten tot nu toe zijn heel leuk, we
krijgen veel vrijheid en komen op interessante plekken.”

Naast technische en creatieve vaardigheden
leren wij studenten zelfstandig te handelen en
daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Het
gaat om het heft in eigen handen te nemen en
proactief te handelen.

Audiovisueel
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 4 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb + creatieve
en artistieke aanleg / Kwalificatiedossier:
AV-productie
Waarom de opleiding Audiovisueel?
In het dagelijks leven word je omringd door bewegend beeld in de vorm van commercials, trailers,
leaders, bedrijfsfilms, internetfilms, videoclips en
animaties. Dit is het werkveld van de audiovisueel

Werken of doorstuderen?
Na je opleiding Audiovisueel kun je onder
andere aan de slag als junior cameraman,
junior compositor of junior producer of je kunt
ervoor kiezen om te beginnen als zelfstandige.
Je kunt werken bij/voor verschillende
multimedia-, facilitaire- en audiovisuele bedrijven,
reclamebureaus of webdesignstudio’s. Maar
doorstuderen kan ook. Je moet dan toelating
doen voor een hogeschool, bijvoorbeeld de
Filmacademie, de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU) of Willem de Kooning Academie.

werken met bewegend beeld
professional. De regio groot-Amsterdam is bij
uitstek een plek voor (jonge) audiovisuele
bedrijven en ondernemers. De markt is nog
steeds flink aan het groeien en deze bedrijven
zoeken zelfstandige hardwerkende jonge
professionals.

gepland en georganiseerd worden, zodat de
technische en creatieve samenwerking perfect
verloopt. Het is dus zaak dat je goed kunt
organiseren, maar ook dat je kunt improviseren
en je stress weet te beheersen. De opleiding
Audiovisueel stoomt je hiervoor klaar.

Binnen deze bedrijven zul je hard moeten werken,
op onregelmatige werktijden en op wisselende
werkplekken. Alles moet van tevoren zeer goed

De opleiding
Het Mediacollege Amsterdam leidt studenten op
tot makers met een technisch-creatieve basis
in AV die over de grenzen van hun vakdiscipline
heen kunnen bewegen en die in kunnen spelen
op de complexe en uitdagende vraagstukken van
de toekomst.

Je hebt een onderzoekende houding en je
weet daarbij de juiste vragen te stellen. Je
durft buiten de gebaande paden te denken en
kunt nieuwe samenhang zien. Fouten zie je als
leermogelijkheden.

Je leert hoe je onderzoek doet, hoe je een idee
uitwerkt tot een goed AV-product, je leert de
techniek en je ontdekt de vele mogelijkheden in
het nabewerken van geluid en bewegend beeld.
Ook leer je 2D- en 3D-animeren. Kortom: je komt
alles te weten over het samenspel van creativiteit
en techniek.
Beroepshouding
Je hebt een ondernemende houding en kunt
creatieve denktechnieken toepassen. Naast
aandacht voor het vernieuwende aspect besteed
je ook aandacht aan de toepasbaarheid en de
bruikbaarheid van jouw creatieve ideeën. Je komt
met oplossingen voor vraagstukken en bent daarbij niet bang risico’s te nemen.
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Beroepshouding
Om de opleiding succesvol af te ronden heb je
verschillende eigenschappen nodig. Vanzelfsprekend moet je creatieve aanleg hebben en
fysiek in staat zijn om je te kunnen ontwikkelen tot een acteur die alle mogelijke
rollen zou kunnen spelen. In ieder geval voor
de camera. Daarnaast is een gedisciplineerde
beroepshouding belangrijk. Deze is essentieel om
je de vaardigheden van een acteur of performer
eigen te kunnen maken en een fijne collega te
zijn bij een professionele productie. Zelfbewustzijn
en reflectievermogen heb je nodig om over te
komen zoals je over wilt komen en dat ook te
kunnen sturen. Flexibiliteit is ook een vereiste,
zodat je regisseerbaar en multi-inzetbaar bent in
elk genre, in iedere rol. Herken jij je hierin? Dan is
de opleiding Filmacteur misschien iets voor jou.

Filmacteur
acteren in alle media
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb +
technische en fysieke vermogen om
kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve
en artistieke aanleg / Kwalificatiedossier:
Artiest, uitstroom Drama
Waarom de opleiding Filmacteur?
Al jaren is Ma de enige reguliere school waar
je kan worden opgeleid tot filmacteur. Maar het
werkgebied van de media wordt steeds groter
en diverser. Denk aan YouTube, communities
die zich profileren op sociale media zoals
Instagram/Facebook en online televisie: alles
is mogelijk en de verschillende media zijn direct
beschikbaar. Wil jij leren hoe jij kunt slagen in
dit drukbevolkte werkveld, dan is de opleiding
Filmacteur misschien iets voor jou. Je leert
allerlei technieken en vaardigheden, waardoor je
breed inzetbaar bent en tegelijk geloofwaardig
overkomt voor de camera of bij welke creatieve
performance dan ook.
De opleiding
De opleiding Filmacteur is de enige fulltime
opleiding in Nederland waar je leert acteren voor
de camera. Dat is anders dan spelen op toneel,
want er is geen publiek, de camera registreert
continu alle nuances en het kan altijd opnieuw als
het moet. Het grootste verschil: je kunt het terugkijken, evalueren en het beeld en geluid worden
nog bewerkt en gemonteerd. Je moet in staat zijn
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te presteren in elke gewenste situatie, met een
minimale voorbereidingstijd. Kortom, acteren voor
de camera is een ambacht.
De opleiding start met een oriëntatieperiode. We
besteden veel aandacht aan je spel, stem, taal,
lichaam en theorie. Later ga je jouw identiteit
als performer en het camerabewustzijn verder
uitdiepen én leer je regisseerbaar te zijn. Ook verwerf je de eerste stages. In de laatste fase van je
opleiding volg je workshops van gastdocenten en
loop je weer stage. In de Proeve van Bekwaam-

heid zijn diverse opdrachten geformuleerd
waarmee je kunt afstuderen. In elk leerjaar zijn
er samenwerkingsprojecten met studenten van
andere opleidingen. Hierdoor krijg je inzicht in wat
er bij een productie komt kijken en word je een
echte teamspeler.
Door het volgen van keuzedelen, zoals Trainingsacteur of Stemacteur, verdiep of verbreed je
je kennis en kun je je onderscheiden in het
werkveld.

Meer mogelijkheden
Waar de opleiding Filmacteur voorheen puur
gericht was op slagen in het audiovisuele
werkveld, hebben we nu ook mogelijkheden
ontwikkeld om breder uit te stromen. Sterker nog,
bijna alles is mogelijk: meer zelfstandig ondernemerschap, specialismes zoals stemacteren en
trainingsacteren, creatief makerschap, cross-over
media en development (o.a. educatie, samenleving en overheid). De afgelopen jaren hebben
verschillende alumni ook daadwerkelijk werk
gevonden in die branches.

Fiona, student Filmacteur
“We doen veel interessante opdrachten maar eentje
die eruit sprong was ‘Close up’. Daarbij kon ik emotie
laten zien op beeld, dus dat je met minimale expressie
over kan brengen hoe je je voelt. Dat lukte en daar was
ik trots op.“

Werken of doorstuderen?
Met de opleiding Filmacteur kun je werk vinden
in de film- of tv-industrie maar ook in de rest van
het brede werkveld van young creatives, zoals
in sociale media of andere online producties. Je
kunt ook werken als (trainings-)acteur voor
(overheids-)instellingen, in bedrijfsfilms spelen,
films nasynchroniseren of radiocommercials
inspreken. Alles hangt af van de verbreding van
je mogelijkheden tijdens de opleiding.
Doorstuderen op het hbo kan ook: de afgelopen
jaren hebben verschillende alumni hun weg
gevonden naar de toneelscholen in Amsterdam,
Arnhem en Maastricht, waar zij hun studie
vervolgen richting een succesvolle status als
allround acteur.

Ook zijn er afgestudeerde studenten met een
eigen kanaal op YouTube. Zo ben je als performer of presentator creatief en autonoom en door
het bedenken en maken van je eigen producties
niet altijd meer afhankelijk van opdrachtgevers.
Met alle digitale technieken en de diversiteit
van het mediawerkveld zijn de mogelijkheden
eindeloos.
Zo speelt het Mediacollege Amsterdam in op de
actuele ontwikkelingen en zorgen we ervoor dat
onze studenten aansluiting houden op het zich
uitbreidende werkveld.
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Youss, student Mediamamanager
“Door een voorlichting op mijn middelbare
school leerde ik Ma kennen. Het vakgebied
media is heel groot; tijdens mijn opleiding en
mijn eerste stage kwam ik erachter dat
ik de richting van AV op wil. Daar
ga ik me in mijn volgende stage
op richten. Hierna wil ik naar de
AHK en daar de opleiding Regie
documentaire gaan doen. Ik wil de
nieuwe Floortje Dessing worden!”

Sven, student Audiovisueel
“Het leukste waren de opdrachten
waarbij we moesten samenwerken
met klasgenoten en zelf van begin
tot eind een filmpje in elkaar moesten
zetten. We kregen de vrijheid
om onze eigen gang te gaan
en ik kon mijn creativiteit
kwijt. Ik wil hierna naar de
Filmacademie. Daarvoor is
ervaring belangrijk en dat
is de reden dat ik mbo ben
gaan doen en niet havo.”

W a t v i n d e n z i j v a n M a?

Suryani, student
Gamedeveloper
“Ik koos voor Gamedeveloper
omdat ik wilde weten hoe
games gemaakt worden.
Ik oefende al met
programmeren en wilde
er verder mee door er
een opleiding in te gaan
doen. We werken vaak
in groepjes samen met
game artists en mogen
best veel zelf bepalen.
We hebben ook met
VR gewerkt.”
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Timon, student Podium- en
evenemententechnicus
“Hiervoor heb ik ICT gedaan,
maar dat bleek niks voor mij,
ik moet bewegen. Thuis was
ik altijd al bezig met speakers
en versterkers aansluiten.
Toch ben ik niet voor
Geluidstechnicus
maar voor Podiumen evenemententechnicus gegaan,
want ik wilde eerst
alles van het vak
leren kennen en dan
pas kiezen. Ik hoop
uiteindelijk een goede
geluidsman te worden.”

Cynthia, student Signspecialist
“Wat ik leuk vind is dat je iets
ontwerpt, je werkt het uit, het
eindresultaat is helemaal van
jou. Je kunt je creativiteit
de vrije loop laten. Als
je het in je hand hebt
denk je ‘Yes dat
heb ik gemaakt!’. Ik
sta nu op de foto
met mijn examenopdracht, daar ben
ik trots op!”
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kunnen presenteren
van een concept
of product aan een
opdrachtgever
belangrijk. Je hebt
daarom interesse in
nieuwe technieken en
hoe je die kunt gebruiken
in je ‘vormgeving’ van een
productie.

Podium- & evenemententechnicus
voor een technisch-creatieve baan backstage
Leerweg: BOL / Kwalificatiedossier:
Podium- en evenemententechniek
Niveau: 2 / Duur: 2 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-bb
Niveau: 3 / Duur: 2 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb
Niveau: 4 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb
Waarom de opleiding Podium- &
evenemententechnicus (PET)?
Geen voorstelling, festival, concert of bedrijfspresentatie kan zonder techniek. Licht, geluid, beeld
en projecties ondersteunen de artiest of een

Niveaus
De opleiding Podium- & evenemententechnicus
wordt aangeboden op niveau 2, 3 en 4.
• Niveau 2: Je bent medewerker en geeft ondersteuning bij de werkzaamheden. Duur: 2 jaar.
• Niveau 3: Je bent allround technicus en voert
zelfstandig opdrachten uit. Duur: 2 jaar.
• Niveau 4: Je bent specialist, bereidt producties
voor en voert ze uit. Je stuurt de crew aan.
Duur: 3 jaar.

product en bepalen voor een groot deel de sfeer.
Als podium- en evenemententechnicus zorg jij
ervoor dat deze techniek foutloos werkt en dat de
bezoekers een onvergetelijke ervaring hebben.
De opleiding
Tijdens de opleiding PET leer je welke techniek
er bij een evenement, theater- of festivalproductie
komt kijken. Je leert hoe de techniek achter licht,
geluid, beeld en podium & rigging werkt (rigging
is het veilig bouwen van podiumconstructies en
het veilig ophangen van bv. installaties boven een
podium). Lampen, camera’s, microfoons, mengpanelen, versterkers, projectieschermen en decor:
alles moet op tijd klaar staan en opgehangen zijn,
het moet goed en veilig werken en de artiest de

ondersteuning geven die hij nodig heeft om te
kunnen schitteren. Samen met je collega’s maak
jij dit mogelijk.

Vinay, student Podium- en
evenemententechnicus
“Als freelancer mix ik veel voor
bandjes, geluid is mijn passie. Bij
deze opleiding kom ik ook meer
over licht te weten, en kan ik
me zo breed mogelijk opstellen
op de markt en me verder
verdiepen. De docenten geven
je veel vertrouwen. Waarom
werkt iets niet, kom er maar
zelf achter, ga het maar
uitzoeken, daar leer je
heel veel van.”

Werken of doorstuderen?
Na je opleiding kun je aan
de slag als lichttechnicus,
geluidstechnicus, stagemanager of rigger. Je kunt
werken bij/voor theaters en
facilitaire- en audiovisuele
bedrijven. Doorstuderen kan
ook. Met een diploma op niveau
4 kun je terecht op het hbo, zoals
de Theaterschool Amsterdam of
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht.

Beroepshouding
Een evenement of theaterproductie realiseren
vraagt om flexibiliteit, kunnen werken onder
druk en goed kunnen samenwerken in een
team. Omdat je altijd werkt in opdracht, is het

Alle producties beginnen met een idee, dus je
leert ook hoe je een idee concreet uitvoert en hoe
je daar je creativiteit bij kunt gebruiken.
In de eerste fase van je opleiding krijg je een
gedegen en brede technische basis en ga je
onderzoeken waar je later kunt gaan werken
door middel van excursies naar onder andere
poppodia, verhuurbedrijven en theaters. Later ga
je je kennis van onder meer licht, geluid, beeld
en podium & rigging verder uitbreiden en ga je
op stage. In het laatste deel van je opleiding ben
je bezig met het door jou gekozen specialisme:
Licht, Geluid of Podium & Rigging en ga je
opnieuw stage lopen.
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technicus soms onder hoge druk samenwerkt
met andere technici, opdrachtgevers en artiesten.
Het kunnen spelen van een instrument is een pre.
Werken of doorstuderen?
Met een diploma Geluidstechnicus kun je werken
bij onder meer festivals, evenementen, theaters,
reizende bands en producties, poppodia, beurzen,
opnamestudio’s en postproductiebedrijven. Heb
je je diploma op niveau 4 en het talent, dan kun
je kiezen voor een hbo-vervolgopleiding, zoals
Conservatorium, Mediatechnologie, Sounddesign,
Filmacademie of Theaterschool.

Vera, student Geluidstechnicus
“Ik speelde zelf al veel muziek en vond het steeds interessanter
worden om te kijken wat er achter de schermen gebeurde. Op
het podium keek ik opzij naar de mannen die achter de knopjes
stonden. Aan het begin van de opleiding wist ik bijna niks maar
ik heb alles aangepakt. Tijdens mijn stage bij een poppodium
heb ik zelf op en achter het podium gewerkt en bizar veel
geleerd, en ik werk er nog steeds.”

Geluidstechnicus
geluid bij festivals, evenementen, theater en opnames
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Podium- en
evenemententechniek
Waarom de opleiding Geluidstechnicus?
Geen enkel popconcert, dance-event of festival
kan zonder goede geluidstechniek. Ook bij
opnames in studio’s, films en andere media komt

geluidstechniek kijken. Als geluidstechnicus
ben jij verantwoordelijk voor de geluidsbeleving
van het publiek en de artiesten. Je werkt in een
bruisende omgeving en komt op de leukste
plekken.
In samenwerking met andere technici werk je
naar een show toe en bouw je deze vervolgens

weer af. Bij grote evenementen werken er vaak
meerdere geluidstechnici die verschillende taken
uitvoeren: een geluidsplan maken, de apparatuur
aansluiten, het geluid mixen, geluidsopnames
maken, luidsprekers afregelen, opbouwen en
afbouwen. Samen zorg je ervoor dat het geluid
perfect werkt en dat de show staat als een huis.
De opleiding
Tijdens de opleiding leer je van alles over muziek
en geluidstechniek, zoals systeemtechniek,
klanksynthese, mixen, livetechniek, opnametechniek en muziek(productie)software. Daarnaast
werk je aan je muzikale vorming door deel te
nemen aan een uit klasgenoten samengestelde
band en door lessen in muziektheorie. Gedurende
de opleiding werk je naar verschillende projecten
toe waarbij je de geleerde theorie meteen kunt
toepassen en je leert samenwerken met anderen.

evenemententechniek is, hebben onder andere
licht, beeld en rigging ook een plaats in de
opleiding en volg je deze vakken gezamenlijk
met studenten van de opleiding Podium- en
evenemententechnicus. De discipline geluid wordt
echter vanaf het eerste leerjaar uitgewerkt.
Beroepshouding
Als geluidstechnicus moet je, naast technisch
onderlegd zijn, ‘oren aan je hoofd’ hebben. Daarvoor heb je een goed gehoor nodig, maar ook
muzikaliteit en muzikale ontwikkeling. Verder zijn
samenwerken, stressbestendigheid en communiceren van groot belang, omdat je als geluids-

In het begin van de opleiding zit je nog vooral op
school. Je hebt dan praktijklessen in de studio’s,
theorielessen en bandcoaching. Ook ga je je
oriënteren op het werken in een bedrijf door
middel van een oriënterende stage. Later ga je
langer stage lopen bij een bedrijf in de audio-,
evenementen- of muziekbranche. Zo leer je om je
in de praktijk te specialiseren.
Omdat Geluidstechnicus een vroegtijdige specialisatie binnen het kwalificatiedossier Podium- en
18
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Rick, student Audiovisueel
“Het bedenken en maken van films, en het
idee dat je iets maakt waar andere mensen van
kunnen genieten, dat is wat me aanspreekt.
Het liefst zou ik producent worden bij bv. een
comedyserie, maar elke kant van de film- en
entertainmentbranche maakt me gelukkig.
Ik houd alle opties open, als het maar
creatief is.”

Zahra, student Mediadeveloper
“Ik begon hier zonder enige
kennis van programmeren en
heb nu al zoveel geleerd in
zo’n korte tijd. Niet normaal!
Wat ik leuk vind is dat
het lijkt op puzzelen,
het zijn stukjes die
in elkaar passen.
Als je ze in
de verkeerde
volgorde zet,
klopt het niet. Als
het dan eindelijk
lukt ben je heel trots!”

W a t v i n d e n z i j v a n M a?
Angelo, student Podium- en
evenemententechnicus
“Het afgelopen jaar deden we een
project waarbij we locatietheater
gingen nabootsen. We gingen
daadwerkelijk buiten alles
opbouwen en aansluiten, en
een showtje draaien. Ik vind
het heel vet dat je met licht
illusies kunt creëren op
het podium, en sfeer kunt
brengen bij de muziek.
Onze mentor was heel
positief over ons project.”
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Erben, student
Mediaredactiemedewerker
“Ik wil radio-dj worden en leer
op deze opleiding creatief bezig
te zijn met teksten en content te
maken. Maar ook research
doen, en dat komt
allemaal van pas bij het
radioprogramma dat ik
al maak en presenteer.
Voor de opdracht
‘Beroep in beeld’ heb ik
een collega gesproken
bij de lokale omroep
waar ik werk en we zijn naar
3FM gegaan, heel tof.”

Devaney, student
Ruimtelijk vormgever
“De docenten proberen
je anders te laten denken
en kijken dan je gewend
bent, echt out-of-the
box. Ik heb ook veel
technische dingen
geleerd, zoals
Vectorworks.
Die combinatie
van met je handen
bezig zijn en met
de computer werken,
daar houd ik van. Ik
heb het onwijs naar
mijn zin.”
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Beroepshouding
Als developer ben je in staat om een ingewikkeld
probleem uit te pluizen en op te lossen. Daarbij
herken je makkelijk verbanden tussen gegevens
en je hebt een sterk ruimtelijk inzicht. Je werkt
veelal projectmatig en stemt je werk af met
anderen. Je kunt dus goed samenwerken
en communiceren. Uiteraard blijf je goed op
de hoogte van de ontwikkelingen binnen het
vakgebied. Je zoekt daarom actief naar nieuwe
mogelijkheden en past deze in je werk toe.
Werken of doorstuderen?
Bedrijven zitten momenteel te springen om goede
developers. Na je opleiding kun je als web- of
appdeveloper gaan werken bij bedrijven die websites en apps ontwikkelen. Met een diploma op
niveau 4 kun je doorstuderen op een aantal hbo’s,
zoals Software Engineering bij de Hogeschool
van Amsterdam. Je zult merken dat je met de bij
Ma opgedane vakkennis een vliegende start kunt
maken in het hbo.

Mediadeveloper

voor het programmeren van websites en apps

Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 4 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Software development

Momenteel is de opleiding bezig met vernieuwing
van het onderwijsprogramma. Dit kan betekenen
dat de naam van de opleiding vanaf het studiejaar
2020/2021 wijzigt.
Waarom de opleiding Mediadeveloper?
In de wereld van websites en apps gaan de
ontwikkelingen razendsnel. Dit vraagt om
professionals die thuis zijn in de technologie
en die creatief zijn in het bedenken en bouwen
van nieuwe functionaliteiten en toepassingen.
De hoofdtaak van de mediadeveloper is het
programmeren en onderhouden van apps,
(mobiele) websites en webapplicaties. Je vormt
hierbij de schakel tussen een creatief idee en
het eindproduct. Je werkt, samen met andere
studenten, voor opdrachtgevers die je adviseert
over keuzes in functionaliteit en techniek.
De opleiding
Studenten van de opleidingen Mediadeveloper
en Gamedeveloper starten met een gezamenlijke
periode. Hierna kies je ervoor om verder te gaan
als mediadeveloper of gamedeveloper.
In het begin van je opleiding leer je niet alleen
veel over technologie en programmeren, maar
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ook over de basis van digitale vormgeving.
Een eindproduct moet namelijk niet alleen goed
werken, ook de vormgeving en het idee van de
website of app moeten in orde zijn. Later werk je
samen met mediavormgevers; zij nemen dan de
vormgeving voor hun rekening.

Rico, student Mediadeveloper
“Al vroeg wist ik dat ik iets wilde doen met websites
maken en coderen, dat deed ik al voor ik hier op school
kwam. Op de open dag kreeg ik meer informatie over wat
ik allemaal zou gaan leren. Back-end programming vind ik
het leukste, want dan kun je de ‘achterkant’ van een site
bouwen. Als er iets fout is, moet je dat uitzoeken, want je
ziet het niet direct.”

Als mediadeveloper ben je verantwoordelijk voor
het programmeren en onderhouden van websites, webapplicaties en mobiele applicaties. Je
specialiseert je in programmeertalen zoals PHP
en JavaScript en je leert gebruik te maken van
HTML5 en CSS. Ook webservers en databases,

bv. MySQL, hebben straks geen geheimen meer
voor jou.
Verder leer je werken volgens agile ontwikkelmethoden als scrum en pair programming, en
maak je gebruik van een professionele ontwikkelomgeving inclusief versiebeheer. En je leert
werken met opdrachtgevers, om je nog beter voor
te bereiden op de beroepspraktijk.
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Beroepshouding
Als developer ben je in staat om een ingewikkeld technisch probleem uit te pluizen en op te
lossen. Daarbij herken je makkelijk verbanden
tussen gegevens en je hebt een sterk ruimtelijk
inzicht. Je werkt veelal projectmatig en stemt je
werk af met anderen. Je kunt dus goed samenwerken en communiceren. Uiteraard blijf je goed
op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het
vakgebied. Je zoekt daarom actief naar nieuwe
mogelijkheden en past deze in je werk toe.
Werken of doorstuderen?
Bedrijven zitten momenteel te springen om
goede developers. Na je opleiding kun je
gaan werken bij een bedrijf dat games
ontwikkelt of zich bezighoudt met
gerelateerde technologieën, zoals
app-development. Met een diploma
op niveau 4 kun je doorstuderen
op een aantal hbo’s, zoals
Game Development of
Software Engineering bij de
Hogeschool van Amsterdam.
Je zult merken dat je met de
bij Ma opgedane vakkennis een
vliegende start kunt maken in het hbo.

Gamedeveloper
voor het programmeren van games
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 4 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Sofware development

Momenteel is de opleiding bezig met vernieuwing
van het onderwijsprogramma. Dit kan betekenen
dat de naam van de opleiding vanaf het studiejaar
2020/2021 wijzigt.
Waarom de opleiding Gamedeveloper?
In de wereld van games en gametoepassingen
gaan de ontwikkelingen razendsnel. Dit vraagt
om professionals die thuis zijn in de technologie
en die creatief zijn in het bedenken en bouwen
van nieuwe functionaliteiten en toepassingen. Als
gamedeveloper programmeer je onderdelen van
games. Je vormt hierbij de schakel tussen een
creatief idee en het eindproduct. Je werkt, samen
met andere studenten, voor opdrachtgevers die
je adviseert over keuzes in functionaliteit en
techniek.
Er zijn veel jongeren die graag gamen. Daarom
zijn er ook veel mensen die gamedeveloper willen
worden. Maar van gamen houden is niet genoeg.
Om gamedeveloper te worden heb je specialistische kennis en vaardigheden nodig, en ben je
vooral geïnteresseerd in de techniek áchter de
games.
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De opleiding
Studenten van de opleidingen Gamedeveloper
en Mediadeveloper starten met een gezamenlijke
periode. Hierna kies je ervoor om verder te gaan
als gamedeveloper of mediadeveloper. Als mediadeveloper ontwerp en bouw je apps, (mobiele)
websites en webapplicaties. Je leert veel over
digitale mediasystemen en allerlei applicaties.
Kijk voor deze opleiding op p.22.
In het begin van de opleiding Gamedeveloper leer
je niet alleen veel over technologie en program-

Mateusz, student Gamedeveloper
“Wat ik leuk vind aan de opleiding is het feit dat je veel moet
onthouden en dat je iets maakt wat je niet meteen ziet, je
maakt een onderdeel van een game. Ik hoop dat ik later in
de gamedevelopment-wereld ga werken maar er zijn ook
genoeg andere banen, zoals programmeur bij een bank. Het
hoeft niet per se iets met games te zijn, ik leer skills die ik
veel breder kan toepassen.”

meren, maar ook over de basis van digitale vormgeving. Een eindproduct moet namelijk niet alleen
goed werken, ook de vormgeving en het idee van
de game moeten in orde zijn. Later werk je samen
met game artists; zij nemen dan de vormgeving
voor hun rekening.
Als gamedeveloper ben je verantwoordelijk voor
het programmeren van onderdelen van games.
Je werkt in teams met studenten van de opleiding Game artist. Je specialiseert je daarvoor in
programmeertalen zoals C# en JavaScript.

Daarbij gebruik je pakketten zoals Unity 3D. Zo
leer je uiteindelijk samen met game artists een
volledig werkende game te ontwikkelen.
Ook leer je werken volgens agile ontwikkelmethoden als scrum en pair programming, en maak je
gebruik van een professionele ontwikkelomgeving
inclusief versiebeheer. Verder krijg je nog meer
mogelijkheden tot verdieping, zoals in wiskunde
voor een betere aansluiting op het hbo. Zo bereid
je je nog beter voor op de beroepspraktijk.
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En elk jaar organiseren we een dag waarop
tientallen bedrijven uit de industrie de portfolio’s
komen bekijken van onze studenten voordat
ze op stage gaan. Als je echt wil werken in de
game-industrie bieden wij je dus alle kansen, die
moet je echter zelf (leren) benutten.
Beroepshouding
Er zijn heel veel jonge mensen die leuk kunnen
tekenen en graag gamen. Er zijn dus ook heel
veel mensen die graag game artist willen worden.
Maar leuk kunnen tekenen is niet genoeg. Alleen
de lessen volgen en keurig je huiswerk maken
is ook niet genoeg. Buiten schooltijd zul je in de
avonden en in de weekenden heel veel moeten
en willen oefenen. Je zit per week echt minimaal
40 uur achter je laptop.

Game artist
vaardigheden ontwikkelen voor een nieuwe wereld
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 4 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb + creatieve
en artistieke aanleg / Kwalificatiedossier:
Mediavormgever
Waarom de opleiding Game artist?
We leven in een tijd waarin beroepsgroepen
vervagen en nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Principes die voorbehouden waren aan de
gamewereld breiden zich steeds meer uit naar
andere toepassingen. Denk aan games of gameonderdelen voor de medische wereld en voor
onderwijsdoeleinden, denk aan gamification van
procedures en processen, en denk aan simulaties.
Daarnaast ontwikkelt de technologie zich
razendsnel. Er worden producten ontwikkeld die
ongelofelijk veel mogelijkheden lijken te bieden
maar waarbij we nog maar aan het begin staan
om ze toe te passen. Virtual Reality, 3D-print,
een Leap motion, de Hololens of Neuroskyapparatuur zijn slechts enkele voorbeelden. De
toepassingen die hiervoor bedacht worden zullen
allemaal behoefte hebben aan (geanimeerde)
2D- & 3D-art assets (onderdelen).

Núria, student Game artist
“Als sinds ik heel klein ben teken ik. Na een bezoek aan de
open dag wist ik 100% zeker dat ik game art wilde gaan
maken. Dat is echt anders dan wanneer je voor jezelf tekent.
Vooral 3D vind ik leuk. Je bedenkt iets, je werkt het helemaal
uit, je brengt het tot leven. Je kunt het voor iemand maken en
er iemand blij mee maken.”

toegepaste (geanimeerde) digitale 2D- en 3D-art
assets.
De opleiding
Je leert art te maken op verschillende gebieden:
2D, 3D, Animatie en Play & Innovate. Dit zijn
alle ingrediënten die je nodig hebt om art voor
games te maken. Dit doe je vooral op je laptop.
Richting de stage ontwikkel je een portfolio met
werk dat aansluit bij de bedrijven waar je graag
wil stagelopen. Na twee stages (bij verschillende
bedrijven) kom je terug op school om door middel
van de Proeve van Bekwaamheid te laten zien
dat je voldoet aan het niveau van een beginnend
beroepsbeoefenaar.

Tekentalent en creativiteit vormen de basis van
de opleiding. Maar er komt meer bij kijken.
Naast het ontwikkelen van je vaardigheden in het
maken van art ligt de nadruk op het ontwikkelen
van een professionele beroepshouding. Werken
in de game-industrie vraagt namelijk heel veel
discipline, doorzettingsvermogen, kritisch kijken
naar eigen en andermans werk en goed om
kunnen gaan met feedback. Als je dat allemaal
onder de knie hebt, maak je kans om na je
opleiding echt aan de slag te gaan in de industrie.
Ook leer je art maken binnen kaders. Je leert te
werken binnen kaders als doelgroep, markt, tijd
en techniek. Je maakt een game namelijk niet

voor jezelf maar voor een ander. Samenwerken
is ook heel belangrijk, want je maakt een game
niet in je eentje op een zolderkamer. Dat doe
je in een team van meerdere game artists en
gamedevelopers. Je zult je dus altijd moeten en
willen opstellen als teamplayer.

Werken of doorstuderen?
Met een afgeronde opleiding Game artist kun je
aan de slag bij een bedrijf dat games of gameonderdelen ontwikkelt of zich bezighoudt met
deelgebieden zoals animeren of het maken van
3D-models. Met een niveau 4-diploma kun je
doorstromen naar het hbo, zoals een gameopleiding bij de HKU, HvA of NHTV.
Aangezien de ontwikkelingen zo snel
gaan, stromen er ook studenten door
naar opleidingen die ogenschijnlijk
(nu nog) ver af liggen van de industrie
(zoals communicatie-, marketing- en
filmopleidingen).

Binnen de opleiding hebben we nauw contact
met de game-industrie. Zo hebben dertien van
onze alumni en stagiairs bijgedragen aan Horizon
Zero Dawn (AAA-Game van Guerrilla, uitgekomen
in 2017), wereldwijd een fenomeen.

Als student van de opleiding Game artist aan
het Mediacollege Amsterdam leer je jouw
vaardigheden toe te passen binnen maar zeker
ook buiten bestaande kaders en tegelijkertijd
het ambacht te beheersen van het maken van
26
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Engel, student Medewerker
creatieve productie
“Ik heb deze opleiding gekozen omdat
ik dit als basis wil gebruiken om verder
te komen. Ik doe graag creatieve
dingen, zoals muziek maken en
ontwerpen op de computer. Hierna wil ik door naar de opleiding
Geluidstechnicus, want ik wil
graag met muziek bezig zijn.”

Thom, student Filmacteur
“Op deze school gaat het er niet om hoe
goed je bent maar om je ontwikkeling. Je
krijgt zoveel technieken aangereikt die je
later zou kunnen gebruiken, die basis
heb je dan in ieder geval. Ik wil door
in dit vak maar het is best lastig om
hier werk in te vinden, dus ik denk
nu na over een vervolgopleiding voor
dramadocent. Maar het kan ook iets
anders worden.”

W a t v i n d e n z i j v a n M a?

Hayo, student Geluidstechnicus
“In het eerste jaar werden er bandjes uit
de klas gevormd. We repeteerden elke
week en bouwden uiteindelijk
de studio om voor de grote
finale, een volle zaal met
ouders en vrienden.
We moesten alles zelf
regelen en fixen, heel leuk”.
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Sjors, student
Gamedeveloper
“We hebben veel vrijheid om
zelf wat te maken, binnen
een thema, ik houd daar wel
van. Je moet heel veel zelf
uitzoeken. Soms gaat het
uitzoekwerk zelfs zover
dat ik bv. bij Nintendo
licenties voor hun platform
moest aanvragen. Het is
geweldig als je een
probleem weet op te
lossen.”

Sandrine, student
Mediavormgever
“Het afgelopen jaar heb ik
vooral geleerd dat, wanneer
je een opdracht voor iemand
maakt, diegene uiteindelijk
bepaalt hoe het eruit komt
te zien. Je hebt het als
vormgever wel in
eigen hand, maar
je moet goed
luisteren, en
denken vanuit de
opdrachtgever.”
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Werken of doorstuderen?
Na de opleiding Mediamanager kun je direct als
junior aan de slag. Nog niet uitgeleerd? Er zijn
verschillende doorstroommogelijkheden naar
het hbo. Een voorbeeld hiervan is de opleiding
Creative Business.

Claudia, student Mediamanager
“We moeten voor opdrachten heel veel zelf uitzoeken. Dat vind
ik best moeilijk omdat ik er geen ervaring mee heb. Maar het
is ook goed, want zo kom je veel te weten. We leren ook over
onderwerpen zoals financiën en hoe je een project opzet en alles
regelt. We zijn nu bezig met een opdracht om een eigen festival
te organiseren.”

Mediamanager
voor een dynamische baan in de media
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Mediamanagement
Waarom de opleiding Mediamanager?
De opleiding Mediamanager is uitdagend en
sluit aan op de beroepspraktijk. Naast de lessen
waarin je veel kennis opdoet over marketing,
projectmanagement en mediaproductie, zijn er
projecten waarin je samen met medestudenten
en studenten van andere opleidingen werkt aan

bijvoorbeeld een evenement, een AV-productie of
magazine.
Als je de opleiding met succes afrondt, ben
je breed inzetbaar binnen de mediasector. Je
hebt dan ook een goede kans een baan te
vinden in dit dynamische werkveld. Reclame- en
communicatiebureaus, evenementenbureaus,
webdesigners, multimedia- en tv-producenten
willen jou graag hebben vanwege je
organisatietalent.

De opleiding
De opleiding Mediamanager is een veelzijdige
opleiding. Je krijgt door een breed scala van
opdrachten een compleet beeld van de beroepspraktijk.
Je maakt kennis met het werkveld en leert de
basisvaardigheden die je nodig hebt om een
goede mediamanager te worden. Daarmee ga je
je verdiepen en verder bekwamen, zodat je alles
te weten komt over het vak van mediamanager.
Ook ga je stage lopen, zo leer je hoe je alle
theoretische kennis in de praktijk toepast.

opdrachten die soms best pittig zijn. Dat doen we
bewust, omdat je daardoor heel goed leert wat
het betekent om ‘niet alles al te weten’. Je kunt
namelijk als mediamanager niet overal álles vanaf
weten. Je kunt wel leren dat dat niet erg is, als
je maar de juiste vragen stelt. Goede communicatieve eigenschappen zijn daarom noodzakelijk.
Een mediamanager is een teamspeler, die samen
met de betrokken professionals de gewenste
resultaten weet te boeken. Klantgerichtheid en
kostenbewust werken zijn hierbij eveneens van
belang. En natuurlijk is een mediamanager op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de
mediabranche.

Je sluit de opleiding af met een Proeve van
Bekwaamheid. Hiermee laat je zien dat je er klaar
voor bent om als mediamanager aan de slag te
gaan.
Voorbeelden van lesopdrachten: collegetours
organiseren met gasten uit de verschillende
mediasectoren, je eigen magazine en AVproductie maken, een schoolevenement
organiseren, een game in de markt zetten.
Kortom: de rol van mediamanager wordt breed
getraind.
Beroepshouding
Van de toekomstige mediamanager wordt
verwacht dat hij stressbestendig, flexibel en
leergierig is. Daarom krijg je tijdens je opleiding
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organiseert vervolgens je eigen werkzaamheden.
Hiervoor heb je dus goede communicatieve vaardigheden nodig. Ook ben je goed in Nederlands
en je werkt graag met taal en beeld.

Laquilla, student Mediaredactiemedewerker
“Ik wil presentatrice worden. Daar is geen opleiding voor maar
bij deze opleiding leer ik allerlei dingen om in die wereld actief
te kunnen zijn, zoals interviewen, filmen, onderzoek doen en
een communicatieplan schrijven. Als je iets leert waar je goed in
bent en waar je interesses liggen, gaat alles gewoon lekker en
dat voel ik op deze opleiding. Ik ben er op mijn plek.”

Niet alleen taalkundig maar ook organisatorisch
wordt er een beroep op jou gedaan. De verwerking en voorbereiding van producties vallen
namelijk ook onder jouw verantwoordelijkheid.
Daarom bevat de opleiding naast een
journalistiek deel ook een technisch en
managementonderdeel om alle werkzaamheden
goed te kunnen vervullen. Van de toekomstige
medewerker wordt verder verwacht dat hij
stressbestendig, flexibel, leergierig en
nieuwsgierig is.

Mediaredactiemedewerker
voor een baan op de redactie
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Mediaredactie
Waarom de opleiding
Mediaredactiemedewerker?
De opleiding Mediaredactiemedewerker is
uitdagend en sluit aan op de beroepspraktijk.
De mediabranche is een snel veranderende
bedrijfstak, met verschillende sectoren die elkaar
vaak aanvullen. Tijdens je opleiding maak je
kennis met de manier van werken op o.a. een
radio/tv-redactie, printredactie, onlineredactie
en een PR- & communicatiebureau. In elk
werkveld zijn namelijk verschillen maar ook
overeenkomsten.
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mediabedrijf, reclamebureau of ontwerpstudio.
Voor de organisatie waar je werkt verzamel en/of
maak je content die kan bestaan uit tekst, beeld,
geluid en/of film.
De opleiding
De opleiding Mediaredactiemedewerker is een
veelzijdige opleiding. Je krijgt door een breed
scala van opdrachten een compleet beeld van
de beroepspraktijk. Enkele voorbeelden van
lesopdrachten zijn: het interviewen van gasten
bij talkshows, het publiceren van een eigen

magazine en verslag doen op het gebied van radio
en tv. Je werkt hierbij soms samen met studenten
van de opleidingen Mediamanager of Podium- en
evenemententechnicus, zoals het later in het echt
ook gebeurt.

De opleiding start met een oriëntatie op het
vakgebied. Je maakt kennis met het werkveld en
leert de basisvaardigheden die je nodig hebt om
een goede mediaredactiemedewerker te worden.
Daarmee ga je je verdiepen en verder bekwamen

Werken of doorstuderen?
Na je opleiding kun je aan de slag als
redactiemedewerker bij verschillende soorten
organisaties, zowel in de non-profit sector als in
het bedrijfsleven. Denk aan een omroep, krant
of tijdschrift, of een uitgeverij. Maar je kunt ook
gaan werken op een communicatieafdeling, bij
een reclame-bureau of multimediabedrijf.
Doorstuderen op het hbo kan ook, zoals de
School voor Journalistiek of Communicatie.

Naast de lesopdrachten en theoretische vakken
ga je als student Mediaredactiemedewerker binnen
de school werken aan externe beroepsopdrachten.
Zo werk je o.a. samen met andere opleidingen
aan het jaarboek van Ma en produceer je een live
radioprogramma in de week voor kerst.

Je leert dit in projecten waarin je samen met
medestudenten en studenten van andere
opleidingen werkt aan bijvoorbeeld een evenement, tv-programma of magazine. Wanneer je
de opleiding met succes afrondt, ben je breed
inzetbaar in de verschillende mediasectoren en
heb je goede kans een baan te vinden in dit
dynamische werkveld.

in het vak van redactiemedewerker. Ook ga je
stage lopen, zo leer je hoe je alle theoretische
kennis in de praktijk toepast. Je sluit de opleiding
af met het examen. Hiermee laat je zien dat je er
klaar voor bent om als mediaredactiemedewerker
aan de slag te gaan.

Als mediaredactiemedewerker maak, publiceer
en beheer je media-uitingen, zoals artikelen en
filmpjes. Je kunt werkzaam zijn bij verschillende
soorten organisaties, zoals een uitgeverij, weekof dagblad, radio- en tv-omroep, drukkerij, multi-

Beroepshouding
Een mediaredactiemedewerker werkt zelfstandig
en proactief onder begeleiding van een redacteur
of leidinggevende. Je krijgt een opdracht, overlegt
met je interne of externe opdrachtgever en
33

Uitstroom op niveau 3
De opleiding Signspecialist is een opleiding op
mbo-niveau 4. Het is ook mogelijk uit te stromen
op niveau 3; bij de overgang van leerjaar 2 naar
leerjaar 3 switch je dan van niveau 4 naar niveau
3. Je opleiding duurt dan eveneens drie jaar.

Michael, student Signspecialist
“Ik hou ervan om met mijn handen bezig te zijn, ik wil niet
urenlang achter de computer zitten. Hier kun je je fantasie
gebruiken achter de computer, en daarna je eigen ontwerpen
uitprinten en op gaan plakken. Bijvoorbeeld een bordje voor
een hotel, en een t-shirt dat heel mooi is geworden.”

Beroepshouding
Als signspecialist overleg je veel met je collega’s
en anderen, zoals vormgevers en klanten. Daarom
moet je goed kunnen communiceren en is zelf
initiatief nemen voor jou geen enkel probleem.
Verder moet je nauwkeurig zijn, flexibel kunnen
omgaan met tussentijdse wijzigingen en in staat
zijn om onder tijdsdruk te werken. Vaktechnische
kennis en organisatorische kwaliteiten zijn van
groot belang.

Signspecialist
werken met belettering
Leerweg: BOL / Niveau: 4 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Signmaking
Waarom de opleiding Signspecialist?
Signspecialisten (ook wel signmakers genoemd)
ontwerpen en maken allerlei soorten signproducten. Het gaat om producten die je elke
dag op straat en in gebouwen tegenkomt en die

informatie verschaffen. Denk bijvoorbeeld aan
bewegwijzering, billboards en spandoeken, maar
ook vlaggen, naambordjes en autoreclame. Ook
het bedrukken van textiel en producten graveren
is het werk van de signspecialist. De signspecialist
ontwerpt signproducten, bereidt deze digitaal voor,
bedient apparatuur om het product te maken,
werkt de signproducten af en monteert het
materiaal op locatie.

Signspecialist is een dynamisch beroep met
gevarieerde werkzaamheden. De ene dag
verzorg je de belettering van een winkelgevel,
de volgende dag maak je een spandoek of een
beursstand voor een internationale onderneming.
Dus wil je in de toekomst een creatieve en
gevarieerde baan, dan is de opleiding Signspecialist misschien iets voor jou.

Werken of doorstuderen?
Na het behalen van je diploma ben je signspecialist. Je kunt dan direct aan de slag bij
gespecialiseerde bedrijven in de sign- en/of
graveersector. Of je kunt een zelfstandig
ondernemerschap overwegen. Wil je nog verder
leren, dan kan dat ook. Je kunt je specialiseren
in de richting van ontwerpen en vormgeving en
instromen in een hbo-opleiding op dit gebied.

De opleiding
Als signspecialist maak je niet alleen signproducten maar je maakt ook de technische
ontwerpen hiervoor. En je geeft leiding aan projecten, waarbij je ervoor zorgt dat deze projecten
binnen de gestelde tijd en het budget worden
afgerond. Daarbij stuur je andere medewerkers
aan. Tijdens de opleiding verdiep je dan ook
steeds meer je vaardigheden en kom je veel te
weten over ontwerpen, leidinggeven, organiseren
en plannen.
Verder krijg je ook praktijkles in druktechnieken
en DTP, waarbij je lekker met je handen aan
het werk gaat. Als signspecialist maak je dus
niet alleen kennis met signtechnieken maar ook
met de vakgebieden Printmedia en DTP. Als
onderdeel van je beroepsopleiding ga je ook
stage lopen en leer je hoe je straks succesvol
kunt starten in de beroepspraktijk, zoals met het
vak Ondernemersvaardigheden.
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Tijdens het tweede leerjaar verdiep jij je kennis
en leer je alle ins en outs van de verschillende
softwareprogramma’s. Bij de start van fase 4,
waarin je zelfstandig aan de slag gaat, weet
je hoe je de losse onderdelen, zoals logo’s,
beeldmateriaal en tekst, moet combineren tot
mooie lay-outs. Ook weet je hoe je technisch
verantwoorde bestanden maakt en ben je klaar
om praktijkervaring op te gaan doen tijdens je
stage. Fase 5 is de afstudeerfase.
Beroepshouding
De Allround mediamaker heeft technische kennis
en vaardigheden nodig. Je moet gevoel hebben
voor kwaliteit, nauwkeurig kunnen werken en je
verantwoordelijk voelen voor het (technische)
eindproduct. Verder ben je oplossingsgericht en
kun je flexibel omgaan met tussentijdse wijzigingen. Onder tijdsdruk kunnen werken is een pre.
Je werkt zelfstandig, maar overlegt tegelijk veel
met je leidinggevende of opdrachtgever.

Allround mediamaker
voor het opmaken van drukwerk en websites
Leerweg: BOL / Niveau: 3 / Duur: 3 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-kb /
Kwalificatiedossier: Mediamaken
Waarom de opleiding Allround mediamaker?
Elke media-uiting, of het nou een poster is, een
advertentie, website of een brochure, heeft als
doel mensen iets mee te delen. Een mediavormgever bedenkt de uiting (tekst en afbeeldingen)
maar daarna moet dit idee nog worden uitgewerkt tot een product. Ook moet het met software (zoals Photoshop, Illustrator, InDesign en
Dreamweaver) op worden gemaakt zodat het
gedrukt, geprint of online geplaatst kan worden.

De Allround mediamaker (voorheen Allround
DTP-er) is verantwoordelijk voor het voorbereiden,
bewerken en opmaken van bestanden voor drukwerk en publicatie op internet.

Werken of doorstuderen?
Ben je klaar met je opleiding tot Allround
mediamaker, dan kun je direct aan de slag als
mediamaker/DTP-er of websitebouwer
bij een reclame-, ontwerp- of
webdesignbureau, een copyshop of
drukkerij. Wil je doorstromen naar de
niveau 4-opleiding Mediavormgever (zie
p.6), dan kan dat. Je studie duurt dan nog
twee jaar.

De (grafi)media- en communicatiebranches zijn
in beweging. Media-uitingen verschijnen tegelijkertijd via verschillende media (crossmediaal).
Denk bijvoorbeeld aan een tv-programma met
bijbehorende app waarmee je kunt reageren via
je smartphone of aan uitingen op sociale media.
Ook wordt de snelheid steeds belangrijker bij het
overbrengen van een boodschap.
Al deze technische ontwikkelingen zorgen ervoor
dat het werkveld steeds groter en diverser wordt.
Er zijn dus mensen nodig die up-to-date kennis
en vaardigheden hebben om media-uitingen op
de juiste manier uit te werken.
Dit alles leer je bij de opleiding Allround mediamaker. Na je opleiding heb je dan ook een goede
kans op het vinden van een baan of door te
stromen naar een verwante opleiding.
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Photoshop en Illustrator voor drukwerk en
WordPress en Dreamweaver voor websites.
Verder krijg je tijdens de oriëntatiefase ook
praktijkles in grafische- en signtechnieken,
waarbij je lekker met je handen aan het werk
gaat. Als mediamaker maak je dus niet alleen
kennis met het vak Mediamaken, maar ook met
de vakgebieden Printmedia en Sign.

Als jij de spil in dit proces wilt zijn, en de expert
die mooie ideeën kan vertalen in een perfect
eindresultaat, dan kun je de opleiding Allround
mediamaker op niveau 3 volgen. Je krijgt dan de
juiste opstap en de noodzakelijke basis voor als je
verder wilt in dit vak.

Willemijn, student Allround mediamaker
“Ik heb gekozen voor de opleiding omdat ik het leuk vind om
creatief bezig te zijn, te schetsen, dingen uit te werken die je in
je hoofd hebt, en dat je dat dan mooi kunt maken met je eigen
invulling. Hierna wil ik doorleren en de opleiding Mediavormgever gaan doen.”

De opleiding
De opleiding bestaat uit vijf fases. Tijdens de
oriëntatie- en basisfase van de opleiding leer
je hoe grafische producten tot stand komen
en hoe je deze moet voorbereiden. Je leert de
basisvaardigheden van software zoals InDesign,
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Medewerker productpresentatie: als medewerker productpresentatie leer je alles over het
inrichten van beursstands en winkels, hoe je
deze in een bepaalde stijl vormgeeft en hoe je
de producten zo goed mogelijk presenteert, op

Medewerker creatieve productie

verschillende locaties. Ook leer je werken in een
team en hoe je daarin het beste de taken kunt
verdelen. Na je opleiding kun je direct aan het
werk of doorstromen naar niveau 4 in de opleiding Ruimtelijk vormgever (p.8).

werken op het gebied van dtp, sign en productpresentatie
Leerweg: BOL / Niveau: 2 / Duur: 2 jaar /
Toelatingseis: minimaal vmbo-bb /
Kwalificatiedossier: Productpresentatie,
Signmaking en Mediamaken
Waarom de opleiding Medewerker creatieve
productie?
Medewerker creatieve productie is een beroep
met veel afwisseling. De ene dag bewerk je foto’s
en teksten op de computer voor een poster, de
volgende dag print je een spandoek voor aan
een gebouw. Ook maak je productpresentaties
voor bijvoorbeeld beurzen en winkels. Dus wil je
in de toekomst een creatieve baan in de wereld
van de media, dan is deze tweejarige praktische
opleiding geschikt voor jou.
De opleiding
De opleiding start met een periode waarin je
kennismaakt met de drie (uitstroom)richtingen
DTP/Mediamaken, Sign en Productpresentatie
(zie verder). Per richting leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt om verder te komen
in dit vak. Later ga je je in één richting specialiseren, terwijl je ook blijft doorleren in de andere
richtingen.
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Je leert werken met ontwerpsoftware en met
diverse materialen. Ook typografie, kleurenleer
en computertechniek komen aan bod. Daarnaast
kom je te weten hoe je met klanten omgaat,
deadlines kunt behalen en oplossingen voor

problemen kunt vinden. Verder leer je hoe je het
beste je gemaakte werk aan een groep kunt presenteren, en hoe je met goede argumenten kunt
onderbouwen welke keuzes je hebt gemaakt.
Ook ga je stage lopen. Zo word je breed opgeleid
en uiteindelijk studeer je af in de richting van
jouw keuze.

Gently, student Medewerker creatieve productie
“Bij deze opleiding kan ik laten zien hoe creatief ik ben.
Ik moest bijvoorbeeld voor een bloemenzaak een logo
ontwerpen. Dat vond ik heel leuk want ik mocht zelf bepalen
wat voor kleuren het werden en hoe het logo eruit zou zien.
Hierna ga ik een vervolgopleiding doen, zodat ik een eigen
bedrijf voor het maken van websites kan beginnen.”

Beroepshouding
Als medewerker creatieve productie moet je oog
voor detail en kwaliteit hebben, flexibel kunnen
omgaan met wijzigingen en in staat zijn om
onder tijdsdruk te werken. Vaktechnische kennis
en organisatorische kwaliteiten zijn van groot
belang, evenals de wil om te leren omgaan met
verschillende computerprogramma’s. Kunnen
samenwerken met anderen is voor jou geen
probleem. Verder houd je van afwisseling en
praktisch bezig zijn.

Richtingen
Medewerker DTP: als medewerker DTP leer
je alles over het voorbereiden en opmaken van
drukwerk op de computer, en je doet basiskennis
op van websites en apps. Je leert teksten, foto’s
en illustraties te combineren tot mooie lay-outs.
Je werkt met opmaakprogramma’s zoals Photoshop, InDesign en Illustrator. Na je opleiding kun
je direct aan het werk of doorstromen naar onze

niveau 3-opleiding Allround mediamaker (p. 36).
De opleiding duurt dan nog een tot twee jaar.

Medewerker sign: als medewerker sign maak je
beletteringen en signproducten zoals reclameborden en spandoeken, maar ook naambordjes
en autoreclame. Je ontwerpt de producten,
bereidt deze digitaal voor, bedient apparatuur,
werkt het materiaal af en monteert het op locatie.
Na je opleiding kun je direct aan het werk of
doorstromen naar onze opleiding Signspecialist
op niveau 4 (p.34). De opleiding duurt dan nog
twee jaar.

Werken of doorstuderen?
Ben je klaar met je opleiding Medewerker
creatieve productie, dan kun je –afhankelijk
van je uitstroomrichting- direct aan de slag bij
verschillende typen bedrijven, zoals drukkerijen,
copyshops, signbedrijven, ontwerpbureaus
en etalage-/presentatiebureaus. Ook kun je
-afhankelijk van de gekozen richting- doorleren
op niveau 3 of 4 in de opleidingen Allround
mediamaker op niveau 3, Signspecialist op niveau
4 of Ruimtelijk vormgever op niveau 4. Kijk
daarvoor bij de richting van je keuze hierboven.
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Als aanstormend talent mag niets jou in de weg staan om straks een baan te

veroveren in de creatieve industrie. Daarom werkt Ma met echte meesters.
Mensen met hart voor hun vak, die jou inspireren en motiveren om het
beste uit jezelf te halen. Die door jou ook zelf weer nieuwe dingen leren. Zij
ontwikkelen onderwijs dat het verschil maakt. Zodat jij alles kunt leren wat je
nodig hebt om straks een vliegende start te maken.
Wil je weten wat Ma jou te bieden heeft? Kom dan naar een van onze open
dagen. Dat is dé manier om kennis te maken met de school, studenten
en medewerkers. Dus kom langs, proef de sfeer en bekijk het werk van
studenten in lokalen en studio’s. De open dagen vinden plaats op woensdag
27 november 2019 en woensdag 22 januari 2020.

Je leert ’t van echte meesters.
Myra Meinen / docent DTP bij Allround mediamaker
“Met lesgeven bij Ma wil ik graag studenten helpen
en hen iets leren, zowel vakinhoudelijk als
maatschappelijk en over privé-onderwerpen. Ik vind
het belangrijk om een goede band op te bouwen met
mijn studenten, met een wederzijds vertrouwen.
Ze kunnen altijd bij mij terecht met vragen of als ze iets
willen bespreken. Ik probeer hen zo goed mogelijk te
helpen zodat zij zelfstandige mensen worden die kunnen
meekomen in de maatschappij.”

Stephanie Koning / docent Play & Innovate bij Game artist
“Ik haal veel voldoening uit het inspireren van anderen. Het idee om
dat te doen als docent groeide vanaf het moment dat ik als
scholier zelf door een docent geïnspireerd raakte. Vanwege
de enorme nieuwsgierigheid en door de openheid voor
ontwikkeling vind ik het buitengewoon inspirerend
om samen te werken met jongeren tussen
de 16 en 20 jaar. In het werk met deze
doelgroep wordt je continu een spiegel
voorgehouden, waardoor ook ikzelf
elke dag nieuwe dingen leer.”

Ruben Koops / docent digitale vakken
bij Ruimtelijk vormgever
“Werken bij Ma is erg leuk, omdat het een vakschool is.
Studenten hebben bewust gekozen voor een bepaalde
richting die ik zelf ook interessant vind, dus ik kan mijn
passie met hen delen. Daardoor vindt er echte samenwerking plaats; ik hoef ze niet te dwingen om bepaalde
dingen te leren, ze hebben hier zelf interesse in. En dat
daagt mij weer uit om mijn lessen zó over te brengen
dat het voor studenten motiverend is om ermee aan de
slag te gaan.”
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Kosten
De schoolkosten van een opleiding bestaan uit
lesgeld, de aanschaf van studieboeken, readers,
materialen en excursies. Tijdens de open dagen
krijg je een indicatie van de kosten per opleiding.
Voor de meeste opleidingen is het noodzakelijk
dat je over een laptop beschikt.

Algemene informatie

Lesgeld en studiefinanciering
De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks
wettelijk vastgesteld. Dit betaal je vanaf je 18e
aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Vanaf deze leeftijd kom je ook in
aanmerking voor studiefinanciering. Je krijgt dan
een basisbeurs (met OV-kaart) en afhankelijk
van het inkomen van je ouders of verzorgers
heb je recht op een aanvullende beurs of
rentedragende lening. Vergeet niet om tijdig een
beurs aan te vragen: bij voorkeur drie maanden
voordat je 18 jaar wordt.
Tegemoetkoming
Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je
in aanmerking komen voor de regeling
Tegemoetkoming studiekosten / Vergoeding
leermiddelen. Deze informatie vind je op
welkombijma.nl.
OV-kaart
Ook mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar kunnen
een OV-kaart (studentenreisproduct) aanvragen.
Vraag de kaart bij voorkeur drie maanden van
tevoren aan.
Prestatiebeurs
Volg je een beroepsopleiding op niveau 3 of
4 en krijg je studiefinanciering, dan heb je te
maken met de prestatiebeurs. Als je binnen tien
jaar je diploma haalt op ten minste niveau 3, dan
wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift.
Anders moet je de beurs (ook je aanvullende
beurs) terugbetalen. Ook je OV-kaart valt onder
deze regeling.
Kijk voor meer informatie op www.duo.nl of
neem contact op met je decaan.
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Aanmelden en open dagen
Aanmelden
Ben je enthousiast geworden over een mboopleiding aan het Mediacollege Amsterdam?
Meld je dan aan. Dit kan via onze website:
www.ma-web.nl.
We werken met een toelatingsprocedure,
want het is belangrijk dat je op een opleiding
terechtkomt die echt bij je past. Deze procedure
kan van jaar tot jaar verschillen.
De actuele toelatingsprocedure voor het
aanmelden voor studiejaar 2020-2021 vind je
vanaf 1 oktober 2019 op www.ma-web.nl onder
het kopje ‘Aanmelden’. We raden je aan alle
informatie goed door te lezen.
Onderwijslocaties
De onderwijsvestigingen van Ma bevinden zich
op de volgende hoofdlocaties:
mbo-opleidingen voor Signspecialist,
Allround mediamaker en Medewerker
creatieve productie:
Dintelstraat 15
1078 VN Amsterdam
020-8509690

overige mbo-opleidingen:
Contactweg 36
1014 AN Amsterdam
020-8509500
Op de hoogte blijven? Volg Ma.
• ma-web.nl
• facebook.com/mediacollegeamsterdam
• instagram.com/mediacollege
• twitter.com/mediacollege
• welkombijma.nl
Open dagen 2019/2020
Ben je geïnteresseerd in een opleiding bij
Ma? Bezoek dan onze Open Dagen. Dit is dé
manier om kennis te maken met de school,
studenten en medewerkers. Kom langs, proef
de sfeer, ontmoet studenten en bekijk hun werk
in de lokalen en studio’s. Alle opleidingen van
Ma presenteren zich tijdens de Open Dagen
met voorlichtingspresentaties, demo’s en/of
workshops.
De Open Dagen vinden plaats op de
volgende data:
woensdag 27 november 2019 en woensdag
22 januari 2020, van 15.00-20.30 uur.
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Mediavormgever
• Het maken van ontwerpen voor grafische en
interactieve producten, zoals posters, (online)
magazines, websites en apps
• Werken aan concepten van echte
opdrachtgevers
• Gevoel krijgen voor opmaak, typografie
en beeld, en dit weten toe te passen in
verschillende uitingen
Ruimtelijk vormgever
• Vormgeven van beursstands, winkels, filmsets
en productpresentaties
• Ontwikkelen van commercieel inzicht
• Visualiseren, uitwerken van ideeën en
presenteren van je ontwerp aan de
opdrachtgever

Audiovisueel
• Creatief denken, ideeën visualiseren,
filmen, monteren en bewerken
• Jezelf technisch, creatief en
beroepsmatig ontwikkelen
• Motion design, special effects, green
screen, sound design, 3D- en 2Danimatie
Game artist
• Bedenken, ontwerpen en maken van
toegepaste (geanimeerde) digitale 2Den 3D-art assets
• Samen met medestudenten het gehele
game-ontwikkelproces doorlopen
• Stage lopen in de game-industrie

Filmacteur
• Het ambacht camera-acteren en
bijhorende specialismes onder de knie
krijgen
• Verdiepen van je spel door ontwikkeling
van stem, lichaam, taal en algemene
kennis
• Leren werken met nieuwe media,
eigen content creëren en je creativiteit
ontwikkelen
Podium- en evenemententechnicus
• Bedenken en ontwerpen, voorbereiden,
op- en afbouwen van de techniek bij een
voorstelling of evenement op locatie
• Bedienen van de techniek waarbij je
licht, projectie, decor en geluid laat
samenwerken
• Praktijkervaring opdoen tijdens stages
Geluidstechnicus
• Alles over livetechniek, studiotechniek,
microfoons, audioapparatuur,
randapparatuur en muzieksoftware
• Muzikale ontwikkeling d.m.v. praktijk- en
theorielessen
• Praktijkervaring opdoen tijdens stages

Wat ga je leren bij jouw opleiding?
Signspecialist
• Ontwerpen en bewerken van logo’s, teksten
en afbeeldingen
• Alles over typografie, kleurenleer en
materialen
• Printen, plotten, snijden, frezen en graveren
Allround mediamaker
• Voorbereiden en opmaken van gedrukte en
digitale media
• Alle ins en outs van software-programma’s
om tekst en beeld te bewerken
• Hoe het werkt in de praktijk door stage te
lopen
Medewerker creatieve productie
• Voorbereiden en opmaken van gedrukte en
digitale media, werken met signproducten
• Inrichten van winkels en beursstands
• Werken met ontwerpsoftware en diverse
materialen
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Gamedeveloper
• Je verdiepen in de techniek áchter
games
• Game-onderdelen leren programmeren
en je specialiseren in verschillende
programmeertalen
• Samen met game artists een volledig
werkende game leren ontwikkelen

Mediamanager
• Kennis vergaren over marketing,
projectmanagement en
productieprocessen in de mediasector
• Crossmediaal te werk gaan met veel
verschillende opdrachten
• Organiserende en ondersteunende taken
verrichten

Mediadeveloper
• Apps, (mobiele) websites en
webapplicaties leren programmeren en
onderhouden
• Het bedenken en bouwen van nieuwe
functionaliteiten
• Leren werken met opdrachtgevers en
met medestudenten

Mediaredactiemedewerker
• Maken, publiceren en beheren van mediauitingen zoals artikelen en filmpjes
• Zelfstandig werken aan opdrachten,
overleggen met opdrachtgevers en
deadlines halen
• Je taalvaardigheid en nieuwsgierigheid
gebruiken om informatie om te zetten in
bruikbare content
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Opleiding

Kwalificatiedossier

Niveau

Duur
(jaren)

Minimale
toelatingseis

Aanvullende
toelatingseisen

Mediavormgever

Mediavormgever

4

4

vmbo-kb

creatieve en artistieke
aanleg

Mediavormgever versneld*

Mediavormgever

4

3

havo

creatieve en artistieke
aanleg

Ruimtelijk vormgever

Ruimtelijke vormgeving

4

4

vmbo-kb

creatieve en artistieke
aanleg en ruimtelijk inzicht

Audiovisueel

AV-productie

4

4

vmbo-kb

creatieve en artistieke
aanleg

Filmacteur

Artiest

4

3

vmbo-kb

technische en fysieke
vermogen om kunstuiting
te kunnen uitvoeren en
creatieve en artistieke
aanleg

Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechniek 4

3

vmbo-kb

Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechniek 3

2

vmbo-kb

Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechniek 2

2

vmbo-bb

Geluidstechnicus

Podium- en evenemententechniek 4

3

vmbo-kb

Mediadeveloper

Software development

4

vmbo-kb

4

Gamedeveloper

Software development

4

4

vmbo-kb

Game artist

Mediavormgever

4

4

vmbo-kb

Mediamanager

Mediamanagement

4

3

vmbo-kb

Mediaredactiemedewerker

Mediaredactie

4

3

vmbo-kb

Signspecialist

Signmaking

4

3

vmbo-kb

Allround mediamaker

Mediamaken

3

3

vmbo-kb

Medewerker creatieve productie

Productpresentatie, Signmaking
en Mediamaken

2

2

vmbo-bb

* Heb je een diploma mbo-3
in aanverwante richting/havo/
vwo of vergelijkbaar, en wil je
de opleiding Mediavormgever
doen, dan is het mogelijk om
de 4-jarige opleiding in drie jaar
af te ronden. Of je de opleiding
versneld kunt doen, hangt
onder meer af van je motivatie,
eigen werk, zelfstandigheid en
natuurlijk van je vooropleiding.

creatieve en artistieke
aanleg
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Wie een vak in de vingers heef t
staat nooit met lege handen.
Eigenlijk weten we het al heel lang:
wie een echt vak heeft geleerd vindt
altijd werk. Dat was al zo in de tijd van
onze grootouders. En het geldt nog
steeds: goede ontwerpers kunnen
zonder problemen aan de slag bij
multimediabureaus. Goede game
artists worden overal ter wereld
gevraagd. En zolang er speelfilms,
series en commercials gemaakt
worden, is er werk voor filmacteurs.
Het Mediacollege Amsterdam
heeft zich altijd laten leiden door de
overtuiging dat wie goed is in zijn vak
ook werk vindt. Maar nu blijkt ook
uit onderzoek dat hoe specifieker de
opleiding, hoe groter de kans op werk
en een goed salaris.
Geen enkele opleiding biedt een
absolute garantie voor een baan.
Maar de kans op goed betaald werk
wordt met een vakopleiding wel een
stuk groter!

Worden wat je bent.

Mediacollege Amsterdam

