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Open dagen, workshops
rondleidingen en
kennismakingslessen
Ben je creatief en ben je altijd bezig met ideeën uitwerken? Dan voel je je bij ons
vast thuis. Dat kunnen we natuurlijk wel zeggen, maar we snappen dat je dat zelf
wilt ervaren. Kom dan naar een van onze voorlichtingsactiviteiten. Een open dag
bij het Mediacollege is altijd feest! Opeens weet je waar je naar zocht.

Voorlichtingsactiviteiten
26 / 27 / 28 oktober 2021
⊲ Leerlingbezoekdagen

17 november 2021
⊲ Open dag op school

26 januari 2022
⊲ Open dag op school

Februari
⊲ Meeloopdagen met studenten

Studiejaar 2022–2023

Gericht op de toekomst

Tijdens de open dag ontmoet je studenten en docenten,

Het Mediacollege Amsterdam is niet zomaar een school.

kun je demonstraties bijwonen, workshops volgen en een

Al meer dan honderd jaar leiden we studenten op. Het ge-

live talkshow bijwonen. Studenten bouwen het decor en de

heim? Ma richt zich op de toekomst. Toen, nu en natuurlijk

lichtstellages, zitten achter de knoppen voor het licht en ge-

ook alle komende jaren.

luid, interviewen, presenteren en fotograferen. Kortom, alles
waar ze voor leren, brengen ze hier in de praktijk. Misschien

De mediawereld verandert constant en wij gaan daar

sta jij hier volgend jaar ook!

steeds in mee. Met nieuwe opleidingen en door bestaande

Maart
⊲ Week van de workshops

April
⊲ Rondleidingen

Juni
⊲ Activiteiten 3e-jaars vmbo-leerlingen

Het hele jaar door
⊲ Digital Talks via YouTube
		 Kijk in de playlist van Mediacollege voor alle video’s.

# Voor alle activiteiten geldt dat aanmelden via ma-web.nl noodzakelijk is.
# Exacte invulling is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Beurs

opleidingen aan te passen. Dit kan doordat we de ontwikVoor studiejaar 2022–2023 hebben we een uitgebreid

kelingen in de mediabranche op de voet volgen en ook

26 en 27 november 2021

voorlichtingsprogramma opgesteld. Workshops,

nauw met deze branche samenwerken. Zo krijgen we altijd

meeloopdagen, rondleidingen en meer.

de juiste input. Na je opleiding ben je dan ook klaar voor

⊲ Studiekeuzebeurs Midden // Jaarbeurs Utrecht

Aanmelden voor de activiteiten is belangrijk. Kijk voor

de toekomst. Met up-to-date kennis, de juiste vaardigheden

het actuele programma en de aanmeldlink op ma-web.nl.

en een professionele beroepshouding.

Decanen, wij zijn er voor jullie!
Wil je ook voorlichting op je school in jouw mentorklas, op jullie beroepenmarkt
of voorlichtingsmiddag? Je kunt als decaan, mentor of docent contact opnemen
voor de mogelijkheden via voorlichting@ma-web.nl.
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Welkom
Het Mediacollege Amsterdam helpt je graag met het
maken van een goede studiekeuze.. Dat doen we met deze
brochure, onze website ma-web.nl, onze open dagen, de
Digital Talks, kennismakingslessen, rondleidingen en nog
veel meer. Want we begrijpen heel goed dat de creatieve
wereld waar wij voor opleiden veel geheimen kent.
Digital Talks: Studenten staan centraal

Laat je daar niet door ontmoedigen! Duik in de creatieve

in deze voorlichting die helemaal past

wereld, ontdek jouw unieke talent en de mogelijkheden

bij de mediabranche waarvoor wij

die er voor jou liggen. Sta je bijvoorbeeld het liefst voor

opleiden. Verhelderend. Verfrissend.

de camera, dan is de opleiding Filmacteur wellicht iets

Vernieuwend. Ideaal voor leerlingen,

voor jou. Maar je kunt ook denken aan de opleiding

ouders, verzorgers, decanen en men-

Mediaredactiemedewerker. Dan maak je nieuwsitems

toren. In de hele gids staan QR-codes,

en daarmee kom je ook heel vaak voor de camera. En wat

achter elke code vind je een unieke

dacht je van een rol achter de camera? Dan kun je kiezen

uitzending. En er is meer. Struin vooral

voor de opleiding Audiovisueel of Photographic designer.

rond op youtube.com/mediacollege-

Ben je liever achter de schermen actief, dan is de opleiding

amsterdam_mbo-vmbo.

Podium- en evenemententechnicus wellicht iets voor jou.
Of misschien wil je heel gave ontwerpen leren maken
tijdens de opleiding Mediavormgever, Signspecialist of
Ruimtelijk vormgever. Leren programmeren kan ook, met
de opleiding Software developer.
Kortom, er zijn heel veel opleidingen die jou helpen om
jouw speciale talent te ontwikkelen. Zodat je vanaf de
eerste dag van je studie leert hoe je straks in de media
wereld kunt werken. Met deze brochure zet je de eerste
stap en lees je meer over onze opleidingen. Sluit een van
die opleidingen aan bij jouw talent en wil je hier je beroep
van maken? Kom dan naar een van onze open dagen en
ontdek meer over de vele mogelijkheden om van jouw talent
je beroep te maken. Veel plezier!

@mediacollege
Dé vakschool voor
Er lopen nogal wat creatievelingen rond bij

mediaopleidingen in

Mediacollege Amsterdam. In hun vlogs nemen

Amsterdam. En de

studenten van allerlei opleidingen jou mee in

plek waar iedereen

hun wereld. Dit logo zie je terug op verschillende

wordt geaccepteerd

opleidingspagina. Scan de QR-code met je

zoals hij, zij of hen is.

telefoon en check hun vlog.

Blijf op de hoogte.

Mediacollege Amsterdam.
Worden wat je bent.

Creative designers

Kies een opleiding die bij je past
In deze brochure vind je al onze mbo-opleidingen. Hieronder zie je per opleiding
op welke pagina meer informatie staat. Om het je makkelijk te maken, hebben we er
per opleiding bijgezet wat je leert.

Film & Fotografie
Podiumtechniek & Tech
Mediaproductie
Producers en Redacteurs

Lees ook:
E-commerce designer

Photographic designer

Signspecialist

Combineer vormgeving met online marketing

Met creatieve fotografie een verhaal vertellen

Werken met belettering

	Vormgeven van online media (social, webshops

Omgaan met fotografie, beeldbewerking, belichting,

Ontwerpen en bewerken van logo’s, teksten en

en motion graphics)

vormgeving, video, conceptontwikkeling en storytelling

afbeeldingen

Samenwerken met studenten Software developer

Creatief gebruikmaken van technieken

Alles over typografie, kleurenleer en materialen

Uitwerken van ideeën tot concreet product

Printen, plotten, snijden, frezen en graveren

	Leren over webshops, marketing en ondernemerschap

Mediavormgever

Filmacteur

Allround mediamaker (DTP-er)

Voor het ontwerpen van drukwerk, websites en video

Acteren in alle media

Voor het opmaken van online en offline media-uitingen

	Ontwerpen van grafische en interactieve producten,

Camera acteren en daarbij horende specialismes

zoals reclamecampagnes, magazines, websites

onder de knie krijgen

en video's

Verdiepen van het spel door ontwikkeling van stem,

Werken aan concepten van echte opdrachtgevers

lichaam, taal en algemene kennis

	Gevoel krijgen voor opmaak, typografie en beeld,
en dit kunnen toepassen in verschillende uitingen

Leren werken met nieuwe media, eigen content
creëren en je creativiteit ontwikkelen

en digitale media

	Up-to-date kennis verkrijgen over de nieuwste technische
ontwikkelingen op het gebied van DTP

Werken met 2D-, 3D- en 4D-ontwerpen

Voor het ontwikkelen van websites, games en apps

Werken op het gebied van productpresentatie,

en productpresentaties

apps en web- en softwareapplicaties. Je specialiseert je

Voorbereiden en opmaken van gedrukte en digitale media

in verschillende programmeertalen

Werken met signproducten

Game artist
Vaardigheden ontwikkelen voor een nieuwe wereld
	Bedenken, ontwerpen en maken van toegepaste
(geanimeerde) digitale 2D- en 3D-onderdelen van games

	Bedenken en bouwen van nieuwe functionaliteiten en
je verdiepen in de techniek daarachter
	Samen met game artists of mediavormgevers een
volledig werkende game, app of website ontwikkelen.

en productieprocessen in de mediasector

Voor een technisch-creatieve baan backstage

Werken met bewegend beeld
	Creatief denken, ideeën visualiseren, filmen, monteren

Bedenken en ontwerpen, voorbereiden en op- en
afbouwen van de techniek bij een voorstelling of
evenement op locatie
Bedienen van de techniek waarbij je licht, projectie,

en bewerken

decor en geluid laat samenwerken

Jezelf technisch, creatief en beroepsmatig ontwikkelen

Op niveau 4: specialiseren in licht of geluid

	Je verdiepen in motion design, special effects,

Oud-student in the picture
Schoolkosten

Voor een dynamische baan in de media
Kennis vergaren over marketing, projectmanagement

Je ontwikkelen als teamplayer in de game-industrie

Audiovisueel

Mediamanager

met medestudenten

gameontwikkelproces doorlopen

Diploma op zak

Inrichten van winkels en beursstands

Je leert werken voor opdrachtgevers en samenwerken

Podium- en evenemententechnicus
Licht en Geluid

	Samen met medestudenten het gehele

Praktijk


sign en media maken (DTP)

Ontwikkelen van commercieel inzicht
van ruimtelijke ontwerpen aan de opdrachtgever

Jij kiest jouw pad

om tekst en beeld te kunnen bewerken

Medewerker creatieve productie

	Visualiseren, uitwerken van ideeën en presenteren

Maak meer mogelijk

	De ins en outs leren kennen van softwareprogramma’s

Software developer
Programmeren en onderhouden van websites, games,

Digital Talks

	Voorbereiden en opmaken van bestanden voor gedrukte

Ruimtelijk vormgever
	Vormgeven van beursstands, winkels, filmsets

	Open dagen, workshops, rond
leidingen en kennismakingslessen

Aanmelden & inschrijven

Media-uitingen via verschillende mediakanalen inzetten
Organiserende en ondersteunende taken verrichten

Opleidingsoverzicht 2022–2023

Mediaredactiemedewerker
Voor een baan op een redactie
Maken, publiceren en beheren van media-items,
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 verhalen

green screen, sound design, 2D- en 3D-animaties
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E-commerce designer
combineer vormgeving en online marketing

Werken of doorstuderen?
Na je opleiding kun je werken bij zowel grote
studio’s als kleinere bureaus gericht op
E-commerce. Je kunt aan de slag als zelfstandig
vormgever of kun je je eigen webshop starten.
Verder studeren op het hbo kan ook. Zoals
Communication and Multimedia Design, Creative
business of een kunstacademie, waar je
verschillende mediarichtingen kunt kiezen.

Bezoekers verleiden tot aankopen

Dit ben je nu …

Als het je lukt om een product (of dienst) zoveel mogelijk

Creatief en ondernemend. Je bent commercieel en

af te stemmen op de doelgroep en de verkoop stijgt,

geïnteresseerd in vormgeving.

noemen we dat goede marketing. Wil jij je verdiepen in het
proces van online marketing en heb je ook een creatieve,

… en zo ben je straks

artistieke aanleg? Dan is de opleiding E-commerce

Iemand met alle kennis van het vak e-commerce.

designer iets voor jou. Je leert hoe je de vormgeving van

Je hebt commercieel inzicht en gaat recht op je doel af.

online media verzorgt. Met als doel: bezoekers door jouw

Hierbij houd je rekening met wat bezoekers in jouw web-

vormgeving uiteindelijk zover krijgen dat ze hun online

shop of app willen kopen. Wat hun aanspreekt én op welke

aankopen doen bij de door jou gecreëerde webshop of

manier zij zoeken. Verder weet je van aanpakken, kom je

motion graphic.

met originele ideeën en overleg je makkelijk met andere
ontwerpers en collega’s. Aan de vormgeving gaat een heel

Ook HTML en CSS

werk- en denkproces vooraf. Dat doe je altijd samen met

De opleiding draait grotendeels om vormgeving. Vorm-

andere specialisten. Daarom heb je ook geleerd hoe je

geving van webshops en apps, maar ook van posters en

goed en professioneel met anderen samenwerkt.

flyers, mailings, advertenties en online reclame-uitingen
op social media en andere platforms. Je verdiept je in de
uitgangspunten van lay-out en typografie. Je werkt met
verschillende opmaak- en bewerkingsprogramma’s.
Ook ontdek je hoe je met behulp van vormgeving pro
ducten online kunt verkopen. En je leert de basis van
HTML en CSS. Dit heb je nodig om te begrijpen hoe
sites worden gebouwd.

Met je commercieel inzicht en
vormgeefskills heb je na de opleiding
E-commerce designer alles in huis
om mensen met marketing te verleiden
tot online aankopen.

E-commerce designer
Leerweg
Duur
8

BOL // Toelatingseis
4 jaar // Kwalificatiedossier

Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg // Niveau

4 //

Mediavormgever
9

Mediavormgever

voor het ontwerpen van drukwerk, websites en video

Werken of doorstuderen?
Na de opleiding Mediavormgever kun je alle
kanten op, bijvoorbeeld als (junior) vormgever
bij een ontwerpstudio, reclamebureau of com
municatie-/multimedia-/contentmarketingbureau.
Of je begint als zelfstandig vormgever voor
verschillende opdrachtgevers. Wil je eerst nog
naar het hbo? De opleiding sluit aan op verschillende hbo-opleidingen, zoals Communication
and Multimedia Design, Creative business of

Creatief vormgeven

Dit ben je nu …

Wat doet een mediavormgever? Je maakt ontwerpen voor

Je bent creatief en artistiek aangelegd. Je hebt interesse

verschillende media. Van sociale media, websites en video's

in kunst en cultuur. Je toont initiatief en bent onderzoekend,

tot reclamecampagnes, tijdschriften, boeken, posters,

flexibel, nauwkeurig en een doorzetter. Je staat open

verpakkingen en flyers. Jij bepaalt voor je opdrachtgever

voor feedback.

een kunstacademie, waar je verschillende mediarichtingen kunt kiezen.

hoe die eruit gaan zien. Bijvoorbeeld met bewegend beeld,
illustraties, foto’s, lettertypes en kleuren. Bij Ma kun je

… en zo ben je straks

de opleiding tot mediavormgever volgen. De start van

Je weet hoe je ontwerpen voor verschillende media kunt

een loopbaan vol afwisseling en creativiteit.

inzetten en hoe deze elkaar kunnen versterken. Je kent
de nieuwste technieken op het gebied van ontwerpen.

Ideeën ontwikkelen en uitwerken

Je brengt de boodschap van je opdrachtgever goed

Je leert hoe je tot een goed idee komt en dit uitwerkt voor

over en weet wat de doelgroep aanspreekt. Je houdt

verschillende media. En hoe je de verschillende media op

van aanpakken en durft te experimenteren. Verder kun

elkaar laat aansluiten. Je ontwikkelt je in vormgeving, beeld-

je kritische vragen stellen, ideeën inbrengen en adviezen

bewerking en interactie. Daarnaast maak je kennis met de

geven.

basis van HTML en CSS (programmeertalen voor websites)
om het maken van websites te begrijpen. Dit helpt je bij het
ontwerpen en als het nodig is kun jij websites zelf aanpassen.

Een student Mediavormgever:
‘We doen projecten waarbij je

Versneld leren

met een groepje zelfstandig moet

Heb je een diploma mbo-3 in aanver

werken. Dat is best een ding, maar

wante richting of havo, vwo of een

je leert er veel van. Iedereen heeft

daarmee vergelijkbare opleiding? Dan
kun je de opleiding Mediavormgever

dan een andere rol. Dat is superleuk,

in drie in plaats van in vier jaar doen.

en het voelt alsof je echt in

Behalve van je vooropleiding hangt dit

een bedrijf aan het werk bent.'

onder andere ook af van je motivatie,
eigen werk, zelfstandigheid, gevolgde
keuzedelen en je stage.

Je zoekt een creatieve baan vol uitdaging. Met de opleiding
Mediavormgever leer je vormgeven voor alle soorten media.
10

Mediavormgever
Leerweg
Niveau

BOL // Toelatingseis
4 // Duur

Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg //

4 jaar, 3 jaar voor versneld traject // Kwalificatiedossier

Mediavormgever
11

Ruimtelijk vormgever
werken met 2D-, 3D- en 4D-ontwerpen

Ideeën tot leven brengen

Dit ben je nu …

Werken of doorstuderen?

Een ruimte inrichten en daar een verhaal mee vertellen.

Creatief, kritisch en nieuwsgierig. Je hebt gevoel voor sfeer,

Klaar met de opleiding? Dan kun je werken als

Helemaal volgens jouw idee. Zoals stands op beurzen,

kleur, vorm, stijl en ruimte. Ook zoek je alleen of samen

ruimtelijk vormgever. Maar ook als designer voor

congressen en evenementen, of winkels. En dat allemaal

met anderen naar oplossingen als er problemen zijn.

commerciële interieurs of evenementen, als commer-

in 2D, 3D of 4D. Lijkt jou dat helemaal geweldig? Met de

cieel stylist of als setdresser. In vaste dienst of als

opleiding Ruimtelijk vormgever kun je hier je werk van

… en zo ben je straks

maken. Ontdek alle ins en outs van het vak en word een

Aan het eind van de opleiding kun je je creatieve talenten

variëren van een ontwerpbureau voor interior design

echte professional.

volledig inzetten. Ook ben je helemaal op de hoogte van de

tot een (film)set. Doorstuderen op het hbo kan ook.

nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van

Van verf tot VR-bril

Denk bijvoorbeeld aan de opleidingen Media & Graphic

ruimtelijke beleving. Je weet wanneer en hoe je mensen

Design, Fashion & Product Design, Interieurontwerpen

Als student Ruimtelijk vormgever ga je aan de slag met

van andere vakgebieden kunt inschakelen, maar houdt de

en Lifestyle & Design. Deze kun je volgen bij het

het vormgeven van ruimtes. Je leert het product van een

regie. Je werkt goed samen in diverse teams. Je stelt de

Amsterdam Fashion Institute (AMFI), de Filmacademie

opdrachtgever zó te presenteren dat het verkoopt. Je leert

juiste vragen en kijkt kritisch door de ogen van zowel de

in Amsterdam en diverse Hogescholen voor de

schilderen en behangen. Maar je zet ook een digitale

opdrachtgever als de doelgroep. Zo kom je tot een passend

Kunsten, zoals ArtEZ in Arnhem en de Willem

ruimte met beeld en geluid op samen met studenten van

ruimtelijk ontwerp.

de Kooning Academie in Rotterdam.

zelfstandige/freelancer. Je werk- of opdrachtgevers

andere opleidingen. De ene keer sta je dus met je voeten
in de verf, de andere keer met je hoofd in een VR-bril.
Zo ontwikkel je alle vaardigheden die je straks nodig hebt.
Ook leer je commercieel denken. Hoe je je ideeën uitwerkt
in een presentatie en hoe je deze goed overbrengt.

Een student Ruimtelijk vormgever:
‘Iedereen bij ons in de klas is erg
creatief en leergierig. Ik voel me hier
veilig. Het helpt mij dat de docenten
hier op school echt naar me luisteren
en dat ze samen met mij willen kijken
wat er mogelijk is om opdrachten zo
fijn mogelijk te laten verlopen.’
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Lijkt het jou geweldig om ruimtes vorm te geven
met behang en verf, maar ook digitaal? Zou best kunnen
dat er een ruimtelijk vormgever in jou schuilt!

Ruimtelijk vormgever
Leerweg
Niveau

BOL // Toelatingseis
4 // Duur

Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg + ruimtelijk inzicht //

4 jaar // Kwalificatiedossier

Ruimtelijke vormgeving
13

Werken of doorstuderen?

Game artist

vaardigheden ontwikkelen voor een nieuwe wereld

Met een afgeronde opleiding Game
artist kun je aan de slag bij bedrijven die
games of gameonderdelen ontwikkelen.
Of bij bedrijven die zich bezighouden met
animeren of het maken van 3D-models.
Je kunt ook verder leren op het hbo. Wat
dacht je van een gameopleiding bij de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU), Hogeschool van Amsterdam (HvA)
of Breda University of Applied Sciences
(BUas)? Of van communicatie-, marketing-

Meer dan alleen een game

Een professionele beroepshouding

Teken je graag én ben je gek van games? Dan is de

Naast je creatieve ontwikkeling leer je rekening houden

te liggen van de game-industrie, maar

opleiding Gameartist misschien iets voor jou. Als student

met de doelgroep, de tijd en de beschikbare technieken.

komen door de snelle ontwikkelingen

leer je digitale art te maken op verschillende gebieden:

Ook ligt er veel nadruk op het ontwikkelen van een

steeds dichterbij.

2D, 3D en animatie. Je werkt zowel digitaal als analoog/op

professionele beroepshouding. De game-industrie

papier. Je leert niet alleen voor games maar denk ook aan

vraagt namelijk veel van je.

en filmopleidingen? Die lijken nu nog veraf

gameonderdelen voor de filmindustrie. Of bijvoorbeeld
gamification (het toepassen van gametechnieken in

Dit ben je nu …

niet-gameomgevingen) voor de medische wereld of

Iemand die graag tekent en een passie heeft voor games.

het onderwijs.

Daarnaast ben je een doorzetter.

Daarnaast krijg je te maken met de nieuwste technologieën,

… en zo ben je straks

zoals virtual en augmented reality en 3D-print. Hiervoor

Een professionele game artist met veel discipline. Een

is ook artwork nodig. Dit maak je vooral op je laptop.

volhouder: je zult vaak vallen, maar weet dat je ook weer

Om goede digitale art te kunnen maken, ga je bij het vak

op kunt staan. Je kijkt kritisch naar je eigen werk en naar

Play & Innovate ook met je handen werken. Je leert hier

andermans werk en kunt goed omgaan met feedback.

schilderen, tekenen en kleien.

Je stelt je op als een teamplayer, want je werkt in een

MINIMAAL 40 UUR PER WEEK
Er zijn veel jonge mensen die goed kunnen
tekenen en gek zijn van games. Er zijn dus
ook veel mensen die graag game artist willen
worden. Maar leuk kunnen tekenen is voor de

team van meerdere gameartists en gamedevelopers.

opleiding Game artist niet genoeg. Alleen de
lessen volgen en keurig je huiswerk maken is
ook niet voldoende. 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. Hier moet je rekening
mee houden!

Een student Game artist: ‘Ik tekende al toen
ik nog heel klein was. Na een bezoek aan
de open dag van Ma wist ik dat ik game-art
wilde 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 er iemand blij
mee maken.’

Game artist word je niet zomaar. Daarvoor moet je tekentalent hebben
en een doorzetter zijn. Ben jij dat?

Game artist
Leerweg
Duur

BOL // Toelatingseis
4 jaar // Kwalificatiedossier

Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg // Niveau

4 //

Mediavormgever
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Het draait
om jou
Binnen ons onderwijs krijgt
iedereen basisbegeleiding.
Heb je extra begeleiding nodig?
Ook dat kunnen we geven.
Zo helpen we je om tijdens je
studie steeds meer zelfstandig
en zelfredzaam te zijn.
Jij staat centraal.

Maak meer mogelijk
Het fijne aan studeren bij Mediacollege Amsterdam is dat je niet alleen leert
wat er bij jouw opleiding hoort. Je krijgt namelijk ook een kijkje in de keuken bij
de opleidingen van je medestudenten. Dit geeft jou de ruimte om te verbreden
en te verdiepen. Zo ontdek jij waar jouw specifieke expertise ligt. Deze flexibele
onderwijsstructuur noemen wij Maatwerk. Hoe dat werkt lees je hier.

Les + bezig zijn + samenwerken =
een vakopleiding

Keuzemogelijkheden
Door de samenwerking tussen opleidingen kunnen ook

Wat heb jij nodig?

Je leert een vak pas echt door te doen wat je tijdens de

de talenten en expertises van docenten beter gebundeld

Onze opleidingen zijn flexibel georganiseerd. Dat wil

lessen leert. Daarom werk je bij ons elk opleidingsjaar aan

worden. Dit biedt ontwikkelkansen voor het onderwijs.

zeggen dat we de leerstof aanpassen als er nieuwe

verschillende kleine en grote projecten. Veel opleidingen

Ma heeft een flexibele, transparante onderwijsstructuur

ontwikkelingen zijn (en die zijn er, veel!). Daarnaast

hebben raakvlakken. Hierdoor is het mogelijk dat bij

gecreëerd die voor alle veertien opleidingen hetzelfde is.

bieden we je maatwerk. Dit betekent dat je leert wat

bepaalde onderdelen van de studie verschillende

Dit zorgt ervoor dat samenwerking en afstemming goed

je medestudenten leren en dat je daarnaast kunt

opleidingen samenwerken aan een project. Dat is niet

mogelijk is. Hierdoor ontstaan veel keuzemogelijkheden

kiezen uit vakken die echt bij jou en jouw ideeën over

alleen gezellig, maar van andere beroepsgroepen kun je

voor jullie als studenten.

je verdere studie passen. Dit maatwerk maakt het

ook ontzettend veel leren. Zo word je niet alleen goed in

mogelijk om je opleiding perfect te laten aansluiten

je eigen vak, je leert ook samenwerken met mensen met

op de baan of vervolgopleiding die je voor ogen hebt.

een andere specialiteit. Net als op de werkvloer bij je
stages en je baan later.
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Audiovisueel
werken met bewegend beeld

Werken of doorstuderen?

Volop werk

een idee uitwerkt tot een goed AV-product en hoe je

Bewegend beeld in de vorm van commercials, trailers,

onderzoek doet. Kortom, je wordt een professional

leaders, bedrijfsfilms, online content, videoclips en

die geen uitdaging uit de weg gaat.

animaties. In het dagelijkse leven zie je niet anders. Wil
je dit soort producties in de toekomst maken? Volg dan

Dit ben je nu …

de opleiding Audiovisueel (AV) en stap in een bruisende

Creatief, ondernemend en nieuwsgierig. Je kunt goed

en afwisselende wereld. Er is volop werk!

communiceren. En fouten? Die zijn er om van te leren.

Combineer creativiteit en techniek

… en zo ben je straks

Je wordt opgeleid tot een AV-professional die creatief is en

Je neemt het heft in handen en toont graag initiatief.

verstand heeft van de techniek. Pakkende beelden maken

Je weet je creatieve ideeën om te zetten in een goed

en monteren tot een film, het beste camerastandpunt

AV-product. Je komt met oplossingen en bent niet

bepalen en meer. Tijdens je opleiding ontdek je ook de vele

bang om risico’s te nemen. Je hebt een onderzoekende

mogelijkheden in het nabewerken van bewegend beeld en

houding en weet de juiste vragen te stellen. En: je kunt

geluid, en van 2D- en 3D-animeren. En je leert ook hoe je

goed plannen, organiseren en improviseren.

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

Hard werken

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

De regio Groot-Amsterdam is dé
plek voor (startende) audiovisuele
bedrijven en ondernemers. Omdat
de markt flink groeit, zoeken zij
jonge professionals. Je zult er hard
moeten werken, met onregelmatige
werktijden en wisselende werkplekken. Je moet dus kunnen omgaan
met stress. De opleiding Audio
visueel stoomt je hiervoor klaar.

18
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Van commercials tot animaties. Heb je interesse
in bewegend beeld
Maren, student Audiovisueel
en wil je alles weten van het maakproces? Dan kun je audiovisueel
professional worden.

Audiovisueel
Leerweg
Niveau

BOL // Toelatingseis
4 // Duur

Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg //

4 jaar // Kwalificatiedossier

AV-productie
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Photographic designer
met creatieve fotografie een verhaal vertellen

Jouw verhaal in foto’s

Dit ben je nu …

Fotograferen is meer dan je hobby. Het is je passie!

Creatief, maar ook technisch. Je bent ondernemend en

Logisch dat je je erin wilt verdiepen. Met de opleiding

onderzoekend en weet daarbij de juiste vragen te stellen.

Photographic designer word je opgeleid tot een creatieve

En: je fotografeert natuurlijk graag.

fotograaf. Zo ontdek je hoe je met jouw foto’s een verhaal
vertelt waarmee je mensen raakt.

… en zo ben je straks

Werken of doorstuderen?

Je kunt creatief en ‘anders’ denken en dit vertalen in

Creatief en innovatief

beeldverhalen. Je komt met oplossingen als dat nodig is

Tijdens je opleiding leer je alles over creatieve fotografie

en ziet nieuwe mogelijkheden. Je kunt zelfstandig werken

technieken. Je gaat aan de slag met beeldbewerking,

en neemt daarvoor ook verantwoordelijkheid. Je kunt goed

belichting, vormgeving, video, conceptontwikkeling en

overleggen en weet mensen voor je te winnen. Zo maak je

storytelling. Daarnaast verdiep je je in alle fotografiegenres,

ze enthousiast over jouw ideeën.

Je wordt opgeleid voor een baan bij fotostudio’s,
uitgeverijen, reclamebureaus en diverse mediabedrijven, of als zelfstandige. Maar doorstuderen
kan ook, bijvoorbeeld bij de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht (HKU) of de Willem de

van documentairefotografie tot portret-, mode- en product

Kooning Academie in Rotterdam.

fotografie. Je past innovatieve technieken toe, zoals
360-gradenfotografie. Je leert een eigen stijl te ontwikkelen
en bouwt ondertussen ook je portfolio op. Je bedenkt en
voert je creatieve ideeën uit en ontdekt hoe je onderzoek
doet, een idee uitwerkt tot een concept en uiteindelijk tot
een goed eindproduct komt. Daarbij staat de opdracht
gever (klant) centraal. Je werk individueel en in groepen
aan projecten. Daarom is samenwerking ook een belangrijk
onderdeel van de opleiding.

Ben je creatief, maar ook technisch?
En fotografeer je graag? Wil je leren hoe
je met jouw foto’s een verhaal vertelt waarmee je mensen raakt? Kies dan voor de
opleiding Photographic designer!
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Photographic designer
Leerweg
Duur
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BOL // Toelatingseis
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Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg // Niveau

4 //
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Het verschil met toneel

Filmacteur

De Ma-opleiding Filmacteur is de enige fulltime
mbo-opleiding in Nederland waar je leert acteren
voor de camera. Camera acteren is een ambacht

acteren in alle media

en anders dan spelen op toneel. Er is geen
publiek en door de camera vallen de kleinste
dingen op. Je kunt ook terugkijken en evalueren,
en het acteren altijd opnieuw doen. Een ander
verschil met toneel: bij camera acteren worden
het beeld en geluid nog bewerkt en gemonteerd.

Films, sociale media, radiocommercials

Dit ben je nu …

Stel je voor: jij speelt in een film of serie! Dat kan als je de

Je bent creatief en hebt aanleg voor acteren. Ook ben je

opleiding Filmacteur doet. Daarmee kun je trouwens nog

fysiek in staat om je te ontwikkelen tot een acteur die alle

veel meer. Wat dacht je van een eigen kanaal op YouTube,

mogelijke rollen speelt. In ieder geval voor de camera.

radiocommercials inspreken of trainingsacteur worden, om

Daarnaast ben je gedisciplineerd, flexibel, zelfbewust en

maar een paar voorbeelden te noemen. De mogelijkheden

kritisch op jezelf.

zijn eindeloos.

… en zo ben je straks
Veel mogelijkheden

Je hebt de vaardigheden van het acteren voor de camera

Tijdens de opleiding leer je allerlei technieken en vaar-

geleerd. Je komt over zoals je wilt overkomen en kunt dat

digheden om als acteur geloofwaardig op beeld over te

ook sturen. Je luistert goed naar de aanwijzingen van de

komen. De eerste tijd, in de oriëntatieperiode, ligt de focus

regisseur. Je kunt de technieken die je hebt geleerd in

op je spel, stem, taal en lichaam, en op theorie. Daarna

alle soorten producties inzetten. Ook ben je in staat te

verdiep je je in jouw identiteit als acteur en in camerabe-

presteren in elke gewenste situatie. En natuurlijk ben je

wustzijn. Je leert ook om samen te werken en te luisteren

bij elke professionele productie een fijne collega.

naar de aanwijzingen die worden gegeven. Want achter
een (video)productie staat een heel team en een regisseur.

Een student Filmacteur: ‘We doen
veel interessante opdrachten.
Eentje die eruit sprong was Close-up.
Daarbij moest je emotie laten zien
op beeld; met minimale expressie
overbrengen hoe je je voelde. Dat lukte
en daar was ik trots op.’

Werken of doorstuderen?
Met de opleiding Filmacteur kun je werk vinden in de film- en tv-industrie.
En ook in sociale media of andere online producties. Daarnaast kun je
bijvoorbeeld aan de slag als (trainings)acteur voor (overheids)organisaties,
spelen in bedrijfsfilms, films nasynchroniseren of radiocommercials
inspreken. Een en ander hangt af van de verbreding van je mogelijk
heden tijdens de opleiding. Liever jezelf verder ontwikkelen op het hbo?
Dat kan bijvoorbeeld op de Nederlandse Filmacademie of toneelscholen
in Amsterdam, Arnhem en Maastricht.

Voor de camera staan lijkt je het leukste dat er is. En je bent
ook nog creatief, flexibel en zelfbewust. Dan ben jij gemaakt
voor de opleiding Filmacteur!
22

Filmacteur
Leerweg

BOL // Toelatingseis

Minimaal vmbo-kb + technische en fysieke vermogen om kunstuitingen te kunnen

uitvoeren + creatieve en artistieke aanleg // Niveau

4 // Duur

4 jaar // Kwalificatiedossier

Artiest, uitstroom Drama
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Jij kiest
jouw pad
Jij als creatieveling voelt je bij Mediacollege
Amsterdam vast thuis. Je ontmoet mensen
die net zo zijn als jij. Bij ons vind je
herkenning en erkenning. Je hebt veel
keuzevrijheid en kunt daardoor je eigen
route bepalen.
Mediacollege Amsterdam is de plek waar de unieke combinatie van onderwijs, innovatie, techniek én de creatieve
industrie samenkomt.
Technologie en de creatieve industrie
Bij ons kun je kiezen uit veertien verschillende opleidingen.
Allemaal zijn ze gericht op de mediabranche en de creatieve
industrie. Daarbinnen kun je kiezen uit opleidingen die zich
richten op creative designers, film & fotografie, podiumtechniek & mediatechnologie, management & redactie en
mediaproductie. Er is veel behoefte aan professionals die
hun technische vaardigheden kunnen combineren met het
denken in creatieve en innovatieve oplossingen. Daarom
zie je in steeds meer van onze opleidingen dat studenten
hun technische skills er goed kunnen gebruiken, of juist
opdoen. Zo zijn bijvoorbeeld veel van onze studenten
Software developer en Podiumtechniek blij dat ze hun
technische en creatieve kant combineren.
Je eigen route bepalen
Elke student heeft een studieloopbaanbegeleider (slb’er)
die je helpt jouw route te bepalen. We laten je weten wat
er mogelijk is binnen de opleiding en welke richting je op
kunt gaan. Met persoonlijke aandacht en begeleiding
helpen we je om te ontwikkelen wat jou zo bijzonder maakt.
Of je veel ervaring hebt maakt bij het starten van een
opleiding niet uit. Wat wij belangrijk vinden is je ontwikkeling
en je enthousiasme om te leren.

24
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Werken of doorstuderen?

Software developer

voor het ontwikkelen van websites, games en apps

Veel bedrijven hebben digitale oplossingen nodig. De vraag
naar software developers is dus groot en dat biedt vele
kansen! Na de opleiding Software developer is het mogelijk
om direct aan de slag te gaan in de praktijk. Bij een organisatie, met je eigen bedrijf of als freelancer. Beroepen waar je
aan kunt denken zijn gamedeveloper, webdeveloper, ethisch
hacker, productdesigner, game-engineer, software-engineer
of applicatieprogrammeur. Maar doorleren kan natuurlijk
ook. Denk hierbij aan de hbo-opleidingen Communicatie &
Multimedia Design, Game Development of Informatica.

Maak het verschil

interesses en ambities. Werk je bijvoorbeeld het liefst aan

Programmeren en de taal van de computer begrijpen.

een game in space of een app voor een duurzaam huis?

Dat lijkt je wel wat. Als software developer ontwerp en

Of bouw je graag een webshop? Jouw pad, jouw keuzes!

ontwikkel je software voor bijvoorbeeld start-ups, gamebedrijven, musea, ziekenhuizen, bedrijfsleven, onderwijs

Dit ben je nu …

of overheden. Maar je zet je ook in voor de maatschappij

Je lost graag ingewikkelde problemen op en zet hierbij je

met online oplossingen voor bijvoorbeeld duurzaamheid of

creativiteit in. Je gaat geen uitdaging uit de weg en werkt

gezondheid. Kortom, er zijn diverse werelden waarin een

graag samen.

software developer het verschil kan maken met zijn of haar

… en zo ben je straks

unieke programmeerskills.

Een professional die alles weet van het programmeren

Kies je eigen toekomst

en onderhouden van websites, games, apps en web- en

Programmeren is puzzelen en ingewikkelde problemen

softwareapplicaties. Je bent goed in het bedenken van

oplossen. Dit vraagt om geduld en discipline. In het eerste

oplossingen voor technische online uitdagingen. Je bent

half jaar van de studie start iedere student met inhoudelijk

flexibel en bereid te blijven leren in de razendsnel veran

dezelfde modules (vakken). Vanaf de tweede helft van het

derende technologische wereld.

eerste jaar kies je modules die verder aansluiten bij jouw

Los je graag een ingewikkeld probleem op? En ben je geïnteresseerd
in nieuwe technologische ontwikkelingen? Denk dan eens aan de opleiding
Software developer!
Gamedevelopment als specialisatie
Ma biedt een volledige specialisatie op het gebied van game
development. Hiermee onderscheidt de opleiding zich van andere
Softwaredeveloperopleidingen in de regio. Je volgt lessen en
projecten op het gebied van gamedevelopment, waarbij je
gebruikmaakt van game-engines als Unity. Je werkt veel samen
met studenten van de opleiding Game artist. Er zijn verschillende
gamespecialisaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het ontwik-

Een student Software developer: ‘Ik heb gekozen voor de
opleiding Software developer, omdat ik altijd wil weten hoe
iets werkt. Dat heb ik bij computersoftware maar ook bij het
maken van nieuwe dingen. Ik zoek altijd naar oplossingen
en ik ben blij dat ik bij deze studie mijn creativiteit daarbij
kan gebruiken.’

kelen van complexe gamefunctionaliteiten, waarbij je diep de
techniek induikt. Maar je kunt je ook richten op het realiseren
van een game als geheel.

Software developer
Leerweg

BOL // Toelatingseis

Kwalificatiedossier
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Niveaus en specialisaties

Podium- en evenemententechnicus
Licht en Geluid
voor een technisch-creatieve baan backstage

De opleiding Podium- en evenemententechnicus
wordt aangeboden op niveau 2, 3 en 4.

Niveau 2 of 3 (duur 2 jaar): Je bent medewerker en
geeft ondersteuning bij de werkzaamheden. Je leert
samenwerken met anderen. Deze twee niveaus starten
gezamenlijk, na een half jaar kies je voor niveau 2 of
niveau 3.

Niveau 4 (duur 3 jaar): Je bent specialist, bereidt
producties voor en voert ze uit. Je stuurt de crew aan.

Onvergetelijke ervaring

In het tweede jaar maak je een keuze voor de

Geen voorstelling, festival, concert of bedrijfspresentatie

hoe je daar je creativiteit bij kunt gebruiken. In het tweede

kan zonder licht, geluid en beeld. Deze techniek onder-

jaar van niveau 4 kies je een specialisatie: Licht of Geluid

steunt een artiest of product en bepaalt voor een groot

(zie hiernaast).

specialisatie Licht of Geluid.

Specialisatie Licht (N4)
Je leert een creatief en technisch verantwoord licht-

deel de sfeer. Een podium- en evenemententechnicus zorgt
ervoor dat alle apparatuur foutloos werkt. Met als resultaat:

Dit ben je nu …

en/of beeldplan te maken dat de artiest of het product

een onvergetelijke ervaring voor bezoekers. Wil jij hier

Flexibel en stressbestendig. Je hebt interesse in nieuwe

ondersteunt bij het optreden. Ook leer je lichtinstallaties

graag verantwoordelijk voor zijn? Kies dan de opleiding

technieken.

opbouwen en bedienen.

Podium- en evenemententechnicus Licht en Geluid!

… en zo ben je straks

Specialisatie Geluid (N4)

Brede technische basis

Je bent een professional in jouw vakgebied. Een evenement

Je leert alles over muziek en geluidstechniek, zoals

Tijdens de opleiding krijg je een goede en brede technische

of theaterproductie realiseren vraagt om flexibele mensen.

systeemtechniek, klanksynthese, mixen, livetechniek,

basis om een productie op te zetten. Je ontdekt welke

Daarom kun je onder druk werken en goed samenwerken in

opnametechniek en muziek(productie)software.

techniek er bij een evenement, theater- of festivalproductie

een team. Omdat je altijd werkt in opdracht, kun je boven-

komt kijken en hoe die techniek werkt. Je leert alles over

dien een concept en plan voor een evenement, theater of

licht, geluid, beeld, podium & rigging en je leert een

festival aan een opdrachtgever presenteren. Je weet alles

streamingstudio bouwen. Alle producties beginnen met

over de nieuwste podium- en evenemententechnieken. En

een idee. Daarom leer je ook hoe je dat idee uitvoert en

natuurlijk ook hoe je die kunt inzetten bij een productie.

Werken of doorstuderen?
Een student Podium- en evenemententechnicus
Licht en Geluid: ‘Als freelancer mix ik veel voor
bandjes, geluid is mijn passie. Bij de opleiding
Podium- en evenemententechnicus kom ik ook
meer over licht te weten. Hierdoor kan ik me zo
breed mogelijk opstellen op de markt en me
verder verdiepen. De docenten geven me veel
vertrouwen. Waarom werkt iets niet? Kom er
maar zelf achter, ga het maar uitzoeken. Daar
leer ik heel veel van.’

Zie jij jezelf backstage achter de knoppen zitten bij
voorstellingen en festivals? Dan schuilt er misschien een
podium- en evenemententechnicus in jou!
28

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

Podium- en evenemententechnicus Licht en Geluid
Leerweg
BOL // Kwalificatiedossier
Podium- en evenemententechniek // Niveau 2 en 3 // Duur
Toelatingseis
Minimaal vmbo-bb // Niveau 4 // Duur
3 jaar // Toelatingseis
Minimaal vmbo-kb

2 jaar //
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Praktijk
Onze docenten zijn mensen die vaak zelf in de branche werken van de lessen
die zij geven. Zij weten als geen ander wat er speelt. Zij inspireren en motiveren
jou het beste uit jezelf te halen. Wie een hart voor het vak heeft, geeft onderwijs
dat het verschil maakt.

Kennismaking met het bedrijfsleven

Virtual en augmented reality

Door samen te werken met het bedrijfsleven krijgen we

Het practoraat Het Nieuwe Kijken is een mooie naam voor

altijd de juiste input. Belangrijk, want de ontwikkelingen in

ons ontdekkingscentrum. Hier voer je samen met echte

de media gaan snel. Door elk jaar de opleidingen aan te

leermeesters onderzoek en experimenten uit op het gebied

passen aan nieuwe vaardigheden stomen we je klaar voor

van de mediapraktijk. Zo probeer je bijvoorbeeld nieuwe

eerst een stage en daarna een baan in de media. Met

technieken uit, zoals virtual en augmented reality. Het doel?

up-to-date kennis, de juiste vaardigheden, technieken en

Nieuwe inzichten krijgen. Zo loop jij straks in de praktijk

een professionele beroepshouding. En je zelfvertrouwen!

voorop met kennis.

Hoe we dat doen?
	Bedrijven komen naar school om workshops en masterclasses te geven. En met de jaarlijkse portfoliopitches
bereiden studenten zich voor op hun stage.
	Voordat je stage gaat lopen, ga jij bij diverse organisaties
langs voor bedrijfsbezoeken.
	Studenten en professionals/bedrijven werken samen
op school of locatie. Bijvoorbeeld tijdens MaTalks.
Bij deze talkshowserie nodigen we jonge, inspirerende
ondernemers uit (soms zijn dit alumni) om met studenten
te praten over successen en tegenslagen, om zo de
ondernemendheid van onze studenten te stimuleren.

STAGE LOPEN
Tijdens beroepspraktijkvorming (bpv – of ook
wel stage genoemd), passen mbo-studenten toe
wat ze tijdens de studie geleerd hebben. Het
Mediacollege Amsterdam regelt alle praktische
en algemene zaken rondom stages centraal. We
zorgen voor voldoende stageplekken. Wat Ma
bijzonder maakt, is dat we studenten en bedrijven
matchen. Hiermee sluiten jouw verwachtingen en
die van het bedrijf waar je stage gaat lopen goed
op elkaar aan.
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Signspecialist
werken met belettering

Werken of doorstuderen?

Ontwerpen, maken en monteren

als signspecialist kun je leiding gaan geven aan projecten

Van bewegwijzering, billboards en spandoeken tot vlaggen,

waarbij je andere medewerkers aanstuurt. Bovendien moet

naambordjes en autoreclames. Dit soort producten, die je

je er dan voor zorgen dat deze projecten binnen het budget

op straat en in gebouwen tegenkomt, worden signproducten

en de deadline worden afgerond. Tot slot leer je tijdens de

genoemd. Ze worden ontworpen door een signspecialist.

opleiding ook hoe je straks succesvol kunt starten in de be-

Die werkt de producten ook uit op de computer, maakt ze

roepspraktijk, zoals met het vak Ondernemersvaardigheden.

Met de opleiding Signspecialist kun je direct
aan de slag bij gespecialiseerde bedrijven in de
sign- en/of graveersector. Of meteen voor jezelf
beginnen als zelfstandig ondernemer. Verder
leren kan ook. Je kunt door naar het hbo en je
specialiseren in ontwerpen en vormgeving.

met behulp van apparatuur, werkt ze af en monteert ze
op locatie. Een veelzijdige baan dus. En daar hoort het

Dit ben je nu …

bedrukken van textiel en het graveren van producten ook

Je hebt interesse in vormgeving. Je kunt goed communiceren

nog bij. Interesse? Doe dan de opleiding Signspecialist!

en zelf initiatief nemen. Verder ben je nauwkeurig en flexibel.

Veelzijdige opleiding

… en zo ben je straks

Je leert alles over het ontwerpen van signproducten op de

Een specialist met kennis van signing die ook goed kan

computer. Je gaat hiervoor aan de slag met logo’s, teksten

organiseren. Je overlegt vaak met collega’s en anderen,

en afbeeldingen. Je krijgt praktijklessen in grafische tech-

zoals vormgevers en klanten. Je kunt gemakkelijk omgaan

nieken en DTP. Ook verdiep je je in het werkproces. Je leert

met tussentijdse wijzigingen en bent in staat om onder

leidinggeven, organiseren en plannen. Dit is belangrijk, want

tijdsdruk te werken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Een student Signspecialist: ‘Bij de opleiding
Signspecialist kun je heel creatief te werk gaan
op verschillende vlakken. Wanneer je hoofd uit
elkaar spat met allerlei ideeën krijg je ook de
kans om ze echt uit te werken. Laatst heb ik
een lichtbak en een brochure gemaakt. Ik ben
blij dat ik deze beroepsopleiding gekozen heb.
Je bent eigenlijk constant bezig met je hobby
en om daar later je geld mee te verdienen is
alleen maar speciaal.’

Producten zoals billboards en spandoeken ontwerpen, en deze ook
maken en monteren. Als signspecialist ben je lekker afwisselend bezig.
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Allround
mediamaker
(DTP-er)
voor het opmaken van online en offline media-uitingen

Werken of doorstuderen?
Ben je klaar met de opleiding Allround media
maker? Dan kun je terecht bij een reclame-,
ontwerp- of webdesignbureau, een copyshop
of drukkerij. Doorleren? Volg de Ma-opleiding
Mediavormgever op niveau 4 (pag. 10) of
Signspecialist op niveau 4 (pag. 32).

Voorbereiden, bewerken en opmaken

Je combineert losse onderdelen zoals logo’s, beeldmateriaal

Posters, advertenties, websites of magazines: deze media-

en tekst tot mooie lay-outs. En je bereidt de bestanden zo

uitingen moeten natuurlijk eerst worden opgemaakt. Vaak

voor dat ze technisch helemaal in orde zijn om gedrukt of

bedenkt een copywriter de tekst en een mediavormgever de

online geplaatst te worden.

‘look and feel’. De mediamaker gaat dit idee dan uitwerken
met softwareprogramma’s zoals Photoshop, Illustrator,

Dit ben je nu …

InDesign, After Effects en WordPress, zodat het gedrukt,

Je bent creatief en werkt graag op de computer. Hierbij let

geprint of online geplaatst kan worden. Dat heet DTP-en.

je op de details.

Wil jij de expert zijn die die mooie ideeën kan vertalen naar
een perfect eindresultaat, dan is de opleiding Allround

… en zo ben je straks

mediamaker echt iets voor jou.

Als allround mediamaker kun je de meest verschillende
Opmaak: Mex Volger, student Allround Mediamaker

media-uitingen opmaken. Je hebt gevoel voor kwaliteit,

De ins en outs van softwareprogramma’s

kunt precies werken en voelt je verantwoordelijk voor het

In de oriëntatiefase van de opleiding leer je hoe media-

(technische) bestand dat naar de drukker gaat of online

uitingen tot stand komen en hoe je ze uitwerkt op de

geplaatst wordt. Verder denk je in oplossingen, niet in

computer. Je maakt kennis met de basis van de verschil

problemen en kun je gemakkelijk omgaan met tussentijdse

lende opmaakprogramma’s. En je krijgt praktijklessen in

wijzigingen. Ook kun je werken onder tijdsdruk. Je werkt

grafische en signtechnieken. Later verdiep je je kennis en

zelfstandig, maar overlegt ondertussen met je leiding

leer je echt alles over de verschillende opmaakprogramma’s.

gevende of opdrachtgever.

Zo kun je zelfstandig met het opmaken aan de slag.

Een student Allround mediamaker (DTP-er):
‘Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. Om
dingen te schetsen en uit te werken die ik in
mijn hoofd heb. Hierna wil ik doorleren en de
opleiding Mediavormgever gaan doen.’

DTP-en is het voorbereiden, bewerken
en opmaken van bestanden voor drukwerk
en publicatie op internet. De perfecte
opstap en de noodzakelijke basis als je
verder wilt in dit vak.
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Medewerker creatieve productie
werken op het gebied van productpresentatie, sign en mediamaken (DTP)

Werken of doorstuderen?
Ben je klaar met de opleiding Medewerker
creatieve productie? Afhankelijk van je

Opleiding vol afwisseling

over typografie, kleurenleer en computertechniek. Aan de

uitstroomrichting kun je dan aan de slag

De ene dag bewerk je foto’s en teksten voor een poster op

andere kant ontdek je hoe je met klanten omgaat, deadlines

bij verschillende soorten bedrijven. Zoals

de computer, de volgende dag print je een spandoek voor

haalt en oplossingen voor problemen vindt. En ook hoe je je

drukkerijen, copyshops, signbedrijven,

aan een gebouw. Ook maak je presentaties van producten

ontwerp aan een groep presenteert en goed kunt uitleggen

ontwerpbureaus en etalage/presentatie-

voor bijvoorbeeld beurzen en winkels. Medewerker creatieve

waarom je de keuzes voor dat ontwerp hebt gemaakt.

bureaus. Ook kun je bij Ma doorleren in

productie is een tweejarige opleiding vol afwisseling. Daarna
kun je meteen aan het werk. Of ga je verder leren bij Ma?

de richting van je keuze.

Dit ben je nu …
Je houdt van afwisseling en praktisch bezig zijn en je kunt

Breed opgeleid

goed organiseren. Je wilt graag leren omgaan met verschil-

De opleiding start met een periode waarin je kennismaakt

lende computerprogramma’s. En je werkt goed samen met

met de drie richtingen: productpresentatie, sign en media-

anderen.

maken (DTP). Per richting krijg je de basisvaardigheden
die je nodig hebt om verder te komen in dit vak. In het

… en zo ben je straks

tweede jaar ga je je in één richting specialiseren, terwijl

Je hebt vaktechnische kennis en oog voor detail en kwaliteit.

je ook blijft doorleren in de andere richtingen. Je wordt

Je werkt goed onder tijdsdruk. Ook kun je flexibel omgaan

dus breed opgeleid. Aan de ene kant leer je werken met

met wijzigingen.

ontwerpsoftware en diverse materialen, en krijg je lessen

Een 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 de kleuren
bepalen en hoe het logo eruit zou zien. Hierna ga ik een vervolgopleiding doen, zodat ik
een eigen bedrijf in het maken van websites
kan beginnen.’

DE DRIE RICHTINGEN
Medewerker productpresentatie

Je ontwerpt de producten, bereidt deze op de computer

Je leert alles over het inrichten van winkels en beursstands.

voor, bedient apparatuur, werkt het materiaal af en mon-

Hoe je deze in een bepaalde stijl vormgeeft en hoe je de

teert het op locatie. Na je opleiding kun je direct aan het

producten zo goed mogelijk op verschillende locaties

werk of doorstromen naar onze opleiding Signspecialist

presenteert.

op niveau 4 (pag. 32).

Verder leer je werken in een team en hoe je daarin het
beste de taken kunt verdelen. Na je opleiding kun je direct

Medewerker mediamaken (DTP)

aan het werk of doorstromen naar onze opleiding Ruimtelijk

Je leert alles over het voorbereiden en opmaken van

vormgever op niveau 4 (zie pag. 12).

drukwerk op de computer met programma’s als
Photoshop, InDesign en Illustrator. Ook doe je basis

Twee jaar boordevol afwisseling en daarna werken
of doorleren. Met de opleiding Medewerker creatieve
productie ga je een mooie toekomst tegemoet.
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Medewerker sign

kennis op van websites. Na je opleiding kun je direct

Als medewerker sign maak je signproducten, zoals reclame

aan het werk of doorstromen naar onze opleiding

borden, spandoeken, naambordjes en autoreclames.

Allround mediamaker op niveau 3 (pag. 34).
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Oud-student in the picture
Joost Klaver, geluidstechnicus
Interview: @yaelbakkerphotography / Foto: Lars Bezemer Fotografie

Diploma op zak
Wat zijn we elk jaar trots als er weer een unieke lichting eind
examenstudenten is afgestudeerd. Met een diploma op zak hebben
ze het toegangsbewijs naar de creatieve industrie in handen.

Joost is nu 22 jaar, hij is in 2019 afgestudeerd aan de opleiding Podium- en
evenemententechnicus met als specialisatie Geluid.

Tips van oud-studenten

Wees niet bang om te groeien

Wat zijn de belangrijkste dingen die
Ma je heeft geleerd?

Als je oneindig veel budget had, wat zou
dan jouw droomproject zijn?

Via MaNext, de community voor oud-studenten,

In onze allereerste Digital Talks-uitzending nodigden

‘Het belangrijkste vond ik de theorie-ervaring van software,

‘Ik heb met een vriend een toekomstplan. We willen een

houden we contact. Hun kennis en ervaringen in het

we oud-studenten uit om te horen hoe zijn hun studie

zoals Dante en Smaart, maar ook de basistheorie over hoe

poppodium openen op Bonaire, waar we bands willen neer-

werkveld vinden we heel belangrijk om te blijven delen

hebben ervaren en hoe zij zijn geworden wie ze nu zijn.

je moet mixen en wat geluid is is ontzettend belangrijk om te

zetten met de genres punk, rock, jazz en ska, en we zelf de

met elkaar. Benieuwd welk tips Fana, Abderrahmane

Abderrahmane Trabsini studeerde aan de opleiding

weten.’

techniek verzorgen.’

en Joost voor jullie als toekomstige studenten hebben?

Mediavormgever. Tegenwoordig is hij Creative Director van

Scan de QR-code in de foto en bekijk de Digital Talks-

Daily Paper, waarvan hij medeoprichter is. Fana Richters

uitzending met onze oud-studenten als tafelgasten.

studeerde af aan de opleiding Audiovisueel. Van haar

Heb je nog contact met je oude
stageplaatsen?

Wat voor advies geef jij mee aan de mensen
die als geluidstechnici gaan afstuderen?

hobby maakte ze haar werk. Nu is ze visual artist en

‘Zeker! Poppodium P3 in Purmerend en theater de Drom-

‘Probeer je kennis niet alleen maar op geluidstechniek te

creëerde ze haar eigen planeet Planet Airich.

medaris in Enkhuizen. Het ligt helaas een tijdje stil op beide

houden. Goede algemene kennis is belangrijk, dus leer ook

plekken vanwege corona, maar ik heb nog een paar dingen

de basis van licht, riggen en video, want ik denk dat dat in de

kunnen doen in P3, zoals musicals.’

toekomst alleen maar belangrijker wordt.’

‘Probeer altijd verschillende dingen uit. Je bent
bezig met allemaal mensen met verschillende
creatieve vaardigheden. Als iemand iets doet
wat jij interessant vindt, kun je altijd vragen
“Hé, wat is dat, hoe kan ik dat leren?”. Zo heb
ik bijvoorbeeld leren coderen. Mediacollege
is een mooie hub van verschillende
disciplines waar je veel van elkaar kunt leren.’
Abderrahmane Trabsini - Daily Paper

Lees via deze QR-code het hele interview. Meer interviews van oud-studenten op ma-web.nl/nieuws.
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Mediamanager

voor een dynamische baan in de media

Elke keer anders
Hou je van dingen regelen en wil je graag werken in de

alles al te weten. Als mediamanager kun je namelijk niet

mediabranche? Volg dan de opleiding Mediamanager

overal verstand van hebben. Je kunt wel leren dat dat niet

en word een talent in het organiseren en produceren van

erg is, als je maar de juiste vragen stelt.

evenementen, reclamecampagnes, video’s, advertenties,
folders en websites. Een baan die elke dag weer anders is.

Dit ben je nu …
Leergierig, flexibel en stressbestendig. En je bent een

Pittige opdrachten

echte regelaar.

De opleiding Mediamanager is veelzijdig. Aan de ene kant
leer je van alles over marketing, projectmanagement en

… en zo ben je straks

mediaproductie. Aan de andere kant werk je met mede

Als mediamanager kun je heel goed regelen en organiseren.

studenten aan allerlei opdrachten. Zo organiseer je je eigen

Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in

awardshow voor videoclips die je ook nog zelf hebt gepro-

de mediabranche. Je bent een teamspeler die samen met

duceerd. Soms krijg je opdrachten die best pittig zijn.

andere vakmensen producties tot in de puntjes regelt en

Dat is bewust. Daardoor leer je wat het betekent om niet

uitvoert. Hierbij ben je klantgericht en kostenbewust.

Je kunt goed organiseren en het lijkt je geweldig om in de
mediawereld te werken. Volg de opleiding Mediamanager en
word hét organisatietalent van een mediabedrijf!
Werken of doorstuderen?
Als je de opleiding Mediamanager met
succes afrondt, kun je in de mediawe-

Een student Mediamanager:
‘Voor opdrachten moeten we veel
zelf uitzoeken. Dat vind ik best
moeilijk, omdat ik er geen ervaring
mee heb. Maar het is ook goed,
want zo kom ik veel te weten. Ook
over onderwerpen als financiën en
hoe je een project opzet en alles
regelt. We zijn nu bezig met een
opdracht om een eigen festival te
organiseren.’

reld alle kanten op. Denk aan een baan
bij reclame- en communicatiebureaus,
evenementenbureaus, webdesigners en
multimedia- en tv-producenten. Nog niet
uitgeleerd? Er zijn verschillende doorstroommogelijkheden naar het hbo.
Een voorbeeld hiervan is de opleiding
Creative Business.

Mediamanager
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Mediaredactiemedewerker
voor een baan op een redactie

Aan de slag
Verhalen maken in tekst, beeld en geluid. Ze publiceren

van radio- en tv-items. Ook maak je al vanaf het eerste jaar

en beheren, zowel online als offline. Dat is het werk van

je eigen live radioshows. Hierbij werk je samen met studen-

een mediaredactiemedewerker. Schrijf jij straks die spraak-

ten van andere opleidingen, zoals je later ook met professi-

makende artikelen voor een tijdschrift? Of word jij die

onals uit andere vakgebieden gaat samenwerken.

radioverslaggever die zo goed kan interviewen? Als dat
jouw droombaan is, is de opleiding Mediaredactiemede-

Dit ben je nu …

werker een absolute aanrader.

Leergierig, nieuwsgierig, flexibel en stressbestendig.
Je bent goed in de Nederlandse taal en geïnteresseerd

Werken aan een magazine of talkshow

in nieuws, taal en beeld.

Natuurlijk wil je tijdens je opleiding al een compleet
beeld van de beroepspraktijk krijgen. Daarom krijg je

… en zo ben je straks

veel verschillende opdrachten. Je leert om tekst, beeld

Een taalkundig en organisatorisch talent. Bij elke opdracht

en geluid te maken voor media-uitingen zoals tijdschriften,

die je krijgt overleg je eerst met je opdrachtgever.

kranten, websites en sociale media. Voorbeelden van

Vervolgens ga je aan de slag om de content voor te

opdrachten zijn het interviewen van gasten bij talkshows,

bereiden en te maken. Je werkt zelfstandig en neemt

het publiceren van een eigen magazine en het maken

initiatief onder begeleiding van je leidinggevende.

Een student Mediaredactiemedewerker:
‘Ik wil presentatrice worden. Daar is geen
opleiding voor, maar bij de opleiding Media
redactiemedewerker leer ik allerlei dingen
om in die wereld te kunnen werken. 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. Dat heb ik
op deze opleiding. Ik ben er op mijn plek.’

Werken of doorstuderen?
Na je opleiding kun je werken als mediaredactie
medewerker bij veel verschillende soorten bedrijven.
Bij de tv, radio, een krant- of tijdschriftredactie, een
uitgeverij, reclamebureau of multimediabedrijf. Maar
je kunt ook aan de slag op een communicatie
afdeling. Doorstuderen op het hbo behoort natuurlijk
ook tot de mogelijkheden. Denk aan de School voor
Journalistiek of een opleiding Communicatie.

Op een professionele manier bezig zijn met het maken
van verhalen, in tekst, beeld en/of geluid. Dat is wat je doet als
mediaredactiemedewerker. Je mogelijkheden? Eindeloos!
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Aanmelden
& inschrijven
Aanmelden | Toelatingsprocedure &
Intake | Inschrijven
Enthousiast geworden over een opleiding en wil je graag
bij ons komen studeren? Meld je aan via onze website
ma-web.nl. Maar let op: omdat we het belangrijk vinden dat
je een opleiding gaat doen die echt bij je past, werken we
met een toelatingsprocedure. Op ma-web.nl/aanmelden vind
je de meest recente informatie over de toelatingsprocedure
voor het studiejaar 2022–2023.
De volgorde is:

1 Aanmelden
2 Toelatingsprocedure & Intake
3 Inschrijven

Schoolkosten
De schoolkosten van een opleiding bestaan uit lesgeld, de aanschaf van studieboeken,
readers en andere materialen, en de bedragen voor excursies. Tijdens de open dagen
van het Mediacollege Amsterdam krijg je een indicatie van de kosten per opleiding.
Voor de meeste opleidingen moet je zelf een laptop hebben.

Voorkom teleurstelling: sommige opleidingen zitten
snel vol. Als dit het geval is kan het zijn dat je succesvol
je intake doorloopt, maar op een wachtlijst terechtkomt.
Wacht dus niet te lang met aanmelden.

Twee opleidingslocaties
De opleidingen Signspecialist, Allround mediamaker
& Medewerker creatieve productie

Vanaf je 18e: lesgeld en studiefinanciering

leermiddelen. Deze informatie vind je op welkombijma.nl.

Dintelstraat 15

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks wettelijk vast

Als mbo’er jonger dan 18 jaar kun je een ov-kaart

1078 VN Amsterdam

gesteld. Dit betaal je vanaf je 18e aan het ministerie van

aanvragen. Doe dit bij voorkeur drie maanden van tevoren.

020 - 850 96 90

Prestatiebeurs

Alle overige mbo-opleidingen

Vanaf deze leeftijd kom je ook in aanmerking voor studie

Volg je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4 en krijg je

Contactweg 36

financiering. Je krijgt dan een basisbeurs (mét ov-kaart)

studiefinanciering, dan heb je te maken met de zogenaamde

1014 AN Amsterdam

en afhankelijk van het inkomen van je ouders of verzorgers

prestatiebeurs. Als je binnen tien jaar je diploma haalt op

020 - 850 95 00

heb je recht op een aanvullende beurs of rentedragende

ten minste niveau 3, dan wordt deze beurs omgezet in een

lening. Vergeet niet om tijdig een beurs aan te vragen:

gift. Anders moet je de prestatiebeurs (én je eventueel

#mediacollegeamsterdam

bij voorkeur drie maanden voordat je 18 jaar wordt.

aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je ov-kaart valt onder

⊲	youtube.com/mediacollegeamsterdam_mbo-vmbo

deze regeling.

⊲	instagram.com/mediacollege

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nog geen 18?
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⊲	linkedin.com/school/mediacollege-amsterdam/

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je in aanmerking komen

Meer informatie? Kijk op duo.nl of neem contact op met

⊲	ma-web.nl/digitaltalks/

voor de regeling Tegemoetkoming studiekosten/Vergoeding

je decaan.

⊲	welkombijma.nl
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Opleidingsoverzicht
2022–2023

Opleiding
Kwalificatiedossier
Niveau Duur
Minimale
			
(jaren) toelatingseis

Aanvullende
toelatingseisen

Mediavormgever

Mediavormgever

4

4

vmbo-kb

Creatieve en artistieke aanleg

Mediavormgever versneld *

Mediavormgever

4

3

havo

Creatieve en artistieke aanleg

E-Commerce designer

Mediavormgever

4

4

vmbo-kb

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

Photographic designer

AV-productie

4

4

vmbo-kb

Creatieve en artistieke aanleg

Game artist

Mediavormgever

4

4

vmbo-kb

Creatieve en artistieke aanleg

Software developer

Software development

4

4

vmbo-kb

Filmacteur
Artiest
4
3
vmbo-kb
					
					
					
Podium- en evenemententechnicus
Licht en Geluid

Podium- en evenemententechniek

2

2

vmbo-bb

Podium- en evenemententechniek

4

3

vmbo-kb

Mediamanager

Mediamanagement

4

3

vmbo-kb

Mediaredactiemedewerker

Mediaredactie

4

3

vmbo-kb

Signspecialist

Signmaking

4

3

vmbo-kb

Allround mediamaker (DTP-er)

Mediamaken

3

3

vmbo-kb

Medewerker creatieve productie

Productpresentatie, Signmaking
of Mediamaken

2

2

vmbo-bb

Technische en fysieke vermogen
om kunstuiting te kunnen
uitvoeren + creatieve en
artistieke aanleg

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
*	Heb
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 je vooropleiding.

Colofon
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Productie: afdeling Communicatie

Drukwerk: De Bink

Ontwerp/opmaak: Jasper van der Werf, Targad

Met dank aan al onze studenten, docenten, collega’s

Fotografie: Reinoud Klazes, Martijn van de Griendt,

en partners voor hun bijdragen met werkstukken,

Claudia Otten

in woord, video en foto.

Het drukwerk is vervaardigd op 140 en 300 grams kringlooppapier met het FSC keurmerk. Drukwerk met het FSC keurmerk
staat garant voor eerlijke arbeidsomstandigheden en voor een verantwoord beheer van de plaatselijke flora en fauna.
Je ondersteunt op deze manier actief het behoud van onze natuur, ook voor volgende generaties.
Ondanks de zorg en aandacht die het Mediacollege Amsterdam aan de inhoud van deze gids heeft besteed, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop
van tijd niet meer correct is. Het Mediacollege Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Wij hebben ons best gedaan om alle betrokkenen met betrekking tot beeldmateriaal te achterhalen. Als je hier vragen over hebt, laat het ons weten.
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Zit je niet graag de hele dag met je neus in de boeken, maar ben je liever bezig om toffe ideeën uit te werken? Je kunt er je beroep
van maken! Wij helpen je om goed te worden in je vak. Op school en tijdens stages ontwikkel je jouw unieke talent. Je leert wat
nodig is om straks als professional te starten. Welke opleiding je ook kiest. Wat word jij?

Mediacollege Amsterdam

Worden wat je bent.

