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Voor alle creatieve en 
technische talenten

Beurs

15 maart 2023

maart 2023

Hele jaar door

Leerlingbezoekdagen

Open dag op school

Creatief alternatief voor docenten,
mentoren, decanen

Open dag op school

Workshops en meeloopdagen bij 
opleidingen. Houd voor aanmelden 
ma-web.nl in de gaten. 

Open dag op school

Workshops en meeloopdagen bij   
opleidingen. Houd voor aanmelden  
ma-web.nl in de gaten. 

Digital Talks via YouTube. Kijk in de 
playlist van Mediacollege Amsterdam 
voor alle video’s.

Meld je altijd van tevoren aan.
Kijk voor het actuele programma via  
deze aanmeldlink op ma-web.nl

We staan ook op de Studiekeuzebeurs Midden Nederland in Jaarbeurs Utrecht

3 & 4 november 2022

16 november 2022

1 december 2022

19 januari 2023

februari 2023

25 en 26 november 2022

Kom naar de open dag!

Aanmelden voor de open dagen

Ben je creatief, graag met je handen bezig en altijd ideeën  
aan het uitwerken? Dan voel je je bij ons vast thuis. Kom het  
zelf ervaren en ontdek onze creatieve en technische mbo- 
opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Meld je aan voor de open dag!

Tijdens de open dag ontmoet je studenten en docenten,  
kun je demonstraties bijwonen, workshops volgen en een  
live talkshow bijwonen. Studenten bouwen het decor en de  
lichtstellages, zitten achter de knoppen voor het licht en  
geluid, interviewen, presenteren en fotograferen.  
Kortom, alles waar ze voor leren, brengen ze hier in de praktijk.  
Misschien sta jij hier volgend jaar ook!

Decanen, docenten & mentoren, 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. Kijk vooral  
ook op ma-web.nl/opleidingen/decanen-en-mentoren  
voor downloads en mogelijkheden.



Mediacollege Amsterdam is de springplank voor tech-
nisch - creatief talent in Nederland. Je leert er de fijne 
kneepjes van het vak en kan dan straks echt het verschil 
maken.

We maken werk van jouw talent en helpen 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.

Duik in de creatieve wereld, ontdek jouw unieke skills en  
de mogelijkheden die er voor jou liggen. Sta je bijvoorbeeld 
het liefst voor de camera, dan is de opleiding Filmacteur  
wellicht iets voor jou. Maar je kunt ook denken aan de  
opleiding Media redactiemedewerker. Dan maak je nieuws-
items en daarmee kom je ook heel vaak voor de camera.  

En wat dacht je van een rol achter de camera? Dan kun 
je kiezen voor de opleiding Audiovisueel of Photographic 
designer. Ben je liever achter de schermen actief, dan is 
de opleiding Podium- en evenemententechnicus wellicht 
iets voor jou. Of misschien wil je hele gave ontwerpen leren 
maken tijdens de opleiding Mediavormgever, Signspecia-
list of Ruimtelijk vormgever. Leren programmeren kan ook, 
met de opleiding Software developer.

Vanaf de eerste dag van je studie leer je hoe je straks in de  
mediawereld 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 bij 
Mediacollege Amsterdam.

Wanneer start jij?

Starting today.

Let’s
inspire

Abderrahmane
Trabsini

Wat kun je eigenlijk worden met een Ma-diploma op zak? 
Onze oud-studenten hebben het antwoord.  
Lees het interview van Joost en andere afgestudeerden  
op ma-web.nl/nieuws

‘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. Media college Amsterdam is  
een mooie hub van verschil lende disciplines waar je veel  
van elkaar kunt leren.’

Studenten staan centraal in deze voor lichting die  
helemaal past bij de mediabranche waarvoor wij  
opleiden. Verdieping, inzichten en meer achtergrond 
over de opleidingen en branche. Ideaal voor iedereen 
die zich aan het oriënteren is.

Daily Paper

“Learn the rules like a pro,  
so you can break them  
like an artist.”
- Pablo Picasso -
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 E-commerce designer

   Niveau 4 - Combineer vormgeving met online  
marketing

•  Vormgeven van online media (social, webshops  
en motion graphics)

•  Samenwerken met studenten Software developer
•   Leren over webshops, marketing en onder nemer-

schap

 Game artist

   Niveau 4 - Vaardigheden ontwikkelen voor een 
dynamisch werkveld 

•  Bedenken, ontwerpen en maken van toegepaste 
(geanimeerde) digitale 2D- en 3D-onderdelen  
van games

•  Samen met medestudenten het gehele game-
ontwikkelproces doorlopen

•  Je ontwikkelen als teamplayer in de game-industrie

 Software developer

  Niveau 4 - Voor het ontwikkelen van websites 
games en apps

•  Programmeren en onderhouden van  
websites, games, apps en web- en software-
applicaties. Je specialiseert je in verschillende 
program meer talen

•  Bedenken en bouwen van nieuwe functiona li-
teiten en je verdiepen in de techniek daar achter

•  Samen met studenten Game artist of Media-
vormgever een volledig werkende game, app  
of website ontwikkelen

•  Je leert werken voor opdrachtgevers en samen-
werken met medestudenten

 Ruimtelijk vormgever

   Niveau 4 - Je bedenkt, ontwerpt en bouwt: 

•  ruimtes voor evenementen, film, tv en fotografie- 
of product presentaties

•  op je laptop maar ook in de werkplaats
•  zelfstandig en samen met anderen

 Photographic designer

  Niveau 4 - Techniek, vormgeving, story telling  
en ondernemerschap

•  Fotografie, beeldbewerking, belichting,  
vormgeving, video, concept ontwikkeling  
en storytelling

•   Creatief gebruikmaken van technieken
•   Uitwerken van ideeën tot concreet product

 Audiovisueel

 Niveau 4 -  Werken met bewegend beeld

•  Creatief denken, ideeën visualiseren, filmen,  
monteren en bewerken

•  Jezelf technisch, creatief en beroepsmatig  
ontwikkelen

•  Je verdiepen in motion design, special effects, 
green screen, sound design, 2D- en 3D-animaties

 Schoolkosten, aanmelden & inschrijven

 Opleidingsoverzicht 2023–2024

  Medewerker creatieve productie

  Niveau 2 - Werken op het gebied van product-
presentatie, sign en media maken (dtp)

•   Voorbereiden en opmaken van gedrukte en  
digitale media

•   Werken met signproducten
•   Inrichten van winkels en beursstands

  Allround mediamaker (dtp-er) 

  Niveau 3 - Voor het opmaken van online en offline 
media-uitingen

•   Voorbereiden en opmaken van bestanden voor 
gedrukte en digitale media

•  De ins en outs leren kennen van softwareprogram-
ma’s om tekst en beeld te kunnen bewerken

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

  Podium- en evenementen technicus

  Niveau 2 & 4 - Voor een technisch-creatieve  
baan backstage

•  Bedenken en ontwerpen, voor bereiden en 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

•  Op niveau 4: specialiseren via keuzedelen

 Filmacteur

  Niveau 4 - Acteren in alle media

•  Camera-acteren en daarbij horende specialismes 
onder de knie krijgen

•    Verdiepen van het spel door ontwikkeling van stem, 
lichaam, taal en algemene kennis

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

 Mediaredactiemedewerker

  Niveau 4 - Verhalen in video, audio of tekst  
bedenken, researchen en maken

•  Mediaproducties maken voor opdrachtgevers
•  Socialmediatijger worden
•  Interviewen en presenteren 

 Mediaproducer

  Niveau 4 -  Voor een afwisselende baan in de media

•  Je leert over marketing, project management  
en hoe media worden gemaakt 

•  Je leert hoe je content voor o.a. social media, film, tv, 
reclame, tijdschriften en events plant en organiseert

•  Je wordt een allround team player in de mediabranche 

 Signspecialist 

  Niveau 4 - Werken met belettering

•  Ontwerpen en bewerken van logo’s, teksten en 
afbeeldingen

•   Alles over typografie, kleurenleer en materialen
•   Printen, plotten, snijden, frezen en graveren

 Mediavormgever

    Niveau 4 - Voor het ontwerpen van drukwerk,  
websites en video

•  Ontwerpen van grafische en interactieve producten, 
zoals reclamecampagnes, magazines, websites  
en video’s

•  Werken aan concepten van echte opdrachtgevers 
•  Gevoel krijgen voor opmaak, typografie en beeld,  

en dit kunnen toepassen in verschillende uitingen

 Daar zit er zeker één tussen voor jou

Vlog & video

Er lopen nogal wat creatievelingen rond bij Mediacollege Amsterdam. Dat laten we graag zien. Onze studenten nemen jou mee in hun wereld. 
Je vindt op elke opleidingspagina een QR-code naar een vlog of video. Dat is pas echt kennismaken met de opleiding!

We
teach
guts

Tatum Hunsel
Project: Expositie ROUTE-TWO TWO
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Twee jaar boordevol 
afwisseling en daarna  
werken of doorleren. 
Met de opleiding  
Medewerker creatieve 
productie ga je een  
mooie toekomst  
tegemoet.

Niveau: 2  •  Duur: 2 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis: Minimaal vmbo-bb  
Kwalificatiedossier: Productpresentatie, Signmaking en Mediamaken

Opleiding vol afwisseling
De ene dag bewerk je foto’s en teksten voor een poster op de 
computer, de volgende dag print je een spandoek voor aan een 
gebouw. Ook maak je presentaties van producten voor bijvoor-
beeld beurzen en winkels. Medewerker creatieve productie is 
een tweejarige opleiding vol afwisseling. Daarna kun je meteen 
aan het werk. Of ga je verder leren bij Ma?

Breed opgeleid
De opleiding start met een periode waarin je kennismaakt met 
de drie richtingen: productpresentatie, sign en mediamaken 
(dtp). Per richting krijg je de basisvaardigheden die je nodig hebt 
om verder te komen in dit vak. In het tweede jaar ga je je in één 
richting specialiseren, terwijl je ook blijft doorleren in de andere 
richtingen. Je wordt dus breed op geleid. Aan de ene kant leer je 
werken met ontwerpsoftware en diverse materialen, en krijg 

je lessen over typografie, kleurenleer en computertechniek. Aan 
de andere kant ontdek je hoe je met klanten omgaat, deadlines 
haalt en oplossingen voor problemen vindt. En ook hoe je je 
ontwerp aan een groep presenteert en goed kunt uitleggen 
waarom je de keuzes voor dat ontwerp hebt gemaakt. 

Dit ben je nu …
Je houdt van afwisseling en praktisch bezig zijn en je kunt goed 
organiseren. Je wilt graag leren omgaan met verschillende  
computerprogramma’s. En je werkt goed samen met anderen.

… en zo ben je straks
Je hebt vaktechnische kennis en oog voor detail en kwaliteit.  
Je werkt goed onder tijdsdruk. Ook kun je flexibel omgaan  
met wijzigingen.

Medewerker creatieve productie
Werken op het gebied van productpresentatie, sign en mediamaken (dtp)
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Als allround mediamaker ben jij de spil 
tussen de art-director en de drukker. 
Op een reclamebureau ben je dus onmisbaar.

Niveau: 3  •  Duur: 3 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb  Kwalificatiedossier: Mediamaken

Voorbereiden, bewerken en opmaken
Posters, advertenties, websites of magazines: deze media- 
uitingen moeten natuurlijk eerst worden opgemaakt. Vaak 
bedenkt een copywriter de tekst en een mediavormgever  
de ‘look and feel’. De mediamaker gaat dit idee dan uitwerken 
met softwareprogramma’s zoals Photoshop, Illustrator,  
InDesign, After Effects en WordPress, zodat het gedrukt,  
geprint of online geplaatst kan worden. Dat heet dtp-en.  
Wil jij de expert zijn die die mooie ideeën kan vertalen naar  
een perfect eindresultaat, dan is de opleiding Allround media-
maker echt iets voor jou. 

De ins en outs van softwareprogramma’s
In de oriëntatiefase van de opleiding leer je hoe media-uitingen 
tot stand komen en hoe je ze uitwerkt op de computer. Je 
maakt kennis met de basis van de verschillende opmaak-
programma’s. En je krijgt praktijklessen in grafische- en sign-
technieken. Later verdiep je je kennis en leer je echt alles over 
de verschillende opmaakprogramma’s. Zo kun je zelfstandig 
met het opmaken aan de slag.

Je combineert losse onderdelen zoals logo’s, beeldmateriaal
en tekst tot mooie lay-outs. En je bereidt de bestanden zo voor
dat ze technisch helemaal in orde zijn om gedrukt of online
geplaatst te worden.

Dit ben je nu …
Je bent creatief en werkt graag op de computer. Hierbij let  
je op de details.

… en zo ben je straks
Als allround mediamaker kun je de meest verschillende  
media-uitingen opmaken. Je hebt gevoel voor kwaliteit,  
kunt precies werken en voelt je verantwoordelijk voor het  
(technische) bestand dat naar de drukker gaat of online  
geplaatst wordt. Verder denk je in oplossingen, niet in  
problemen en kun je gemakkelijk omgaan met tussentijdse  
wijzigingen. Ook kun je werken onder tijdsdruk. Je werkt  
zelfstandig, maar overlegt ondertussen met je leiding gevende  
of opdrachtgever. 

Allround mediamaker (dtp-er)
Voor het opmaken van online en offline media-uitingen
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Zie jij jezelf backstage achter de knoppen  
zitten bij voorstellingen en festivals?  
Dan schuilt er misschien een podium- en 
evenementen technicus in jou!

Niveau:  2 en 3  •  Duur: 2 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis: Minimaal vmbo-bb
Niveau  4  •  Duur: 3 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis: Minimaal vmbo-kb
Kwalificatiedossier: Podium- en evenemententechniek

Podium- en evenemententechnicus
Voor een technisch-creatieve baan backstage

Onvergetelijke ervaring
Geen voorstelling, festival, concert of bedrijfspresentatie  
kan zonder licht, geluid en beeld. Deze technici ondersteunen 
een artiest of product en bepalen voor een groot deel de sfeer. 
Een podium- en evenemententechnicus zorgt ervoor dat het 
geluid geweldig klinkt en het licht er spectaculair uitziet. Met 
als resultaat: een onvergetelijke ervaring.

Brede technische basis
In het eerste jaar van de opleiding krijg je een goede en brede 
technische basis om een productie op te zetten. Je ontdekt  
welke techniek er bij een evenement, theater- of festival-
productie komt kijken en hoe die techniek werkt. In het tweede 
jaar kun je zelf keuzedelen kiezen en specialiseer je je in licht, 
geluid, beeld, of podium & rigging. Je leert door te doen en voert 
alles zelf uit, zoals het bouwen van een streamingstudio. Alle 
producties beginnen met een idee. Daarom leer je hoe je dat 
idee uitvoert en hoe je daar je creativiteit bij kunt gebruiken.

Dit ben je nu …
Flexibel en stressbestendig. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe 
technieken.

… en zo ben je straks
Je bent een professional in jouw vakgebied. Een evenement  
of theaterproductie realiseren vraagt om flexibele mensen. 
Daarom kun je onder druk werken en goed samenwerken in 
een team. Omdat je altijd werkt in opdracht, kun je bovendien 
een concept en plan voor een evenement, theater of festival 
aan een opdrachtgever presenteren. Je weet alles over de 
nieuwste technieken en hoe je die inzet bij een productie.

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

Niveau 2 of 3 (duur 2 jaar): 
Je bent medewerker en geeft ondersteuning bij de werk-
zaamheden. 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. In het tweede jaar verdiep je je kennis 
met keuzedelen.

Keuzedelen
Ben je N4-student, dan kies in het tweede jaar keuzedelen  
om je kennis te verbreden of juist te verdiepen. Dit kan  
op het gebied van licht, geluid, beeld en podium & rigging.



Technologie en de 
creatieve industrie
Bij ons kun je kiezen uit veertien verschillende opleidingen. 
Allemaal zijn ze gericht op de mediabranche en de creatief- 
technische industrie. Binnen al deze opleidingen komt  
creative tech en creative design aan bod. 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 oplei-
dingen 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.

Join
the club!
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.

Mediacollege Amsterdam is de plek waar de unieke combinatie 
van onderwijs, innovatie, techniek én de creatieve industrie 
samenkomt. En je ontmoet er mensen die net zo zijn als jij.  
Bij ons vind je herkenning en erkenning. 

Binnen alle opleidingen
komt creative tech

en creative design aan bod

15 

Je eigen
route bepalen

Je hebt veel keuzevrijheid.  
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.
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‘Voor de camera staan lijkt je het leukste  
wat er is. En je bent ook nog creatief,  
flexibel en zelfbewust. Dan ben jij gemaakt 
voor de opleiding Filmacteur!’

Niveau: 4  •  Duur: 3 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis: Minimaal vmbo-kb + technisch en fysiek vermogen  
om kunstuitingen te kunnen uitvoeren + creatieve en artistieke aanleg  •  Kwalificatiedossier: Artiest, uitstroom Drama

Acteren in alle media
En... Actie! Je speelt in een film, webserie of op televisie. Dat 
kan als je de opleiding Filmacteur doet. Maar er zijn nog veel 
meer mogelijkheden na deze studie: commercials, stemmen 
inspreken, trainingsacteren, educatieve programma’s, eigen 
kanaal op YouTube en ga zo maar door. Wat wil jij?

Jouw kracht
Jij wilt acteur worden? Dan train je op de opleiding de vaardig-
heden om het in de praktijk te redden. Spel, lichaam, stem, 
camera en hoe alles werkt op de set; dat en nog veel meer. 
Maar wat wij het belangrijkste vinden is dat jij in jouw kracht 
gaat staan en weet waar jouw kwaliteiten liggen als acteur!

Dit ben je nu …
Je kunt niet anders dan aan spelen denken, verhalen vertellen 
en in de wereld van een personage duiken. Jouw verbeelding 
staat de hele dag aan en je ziet in alles om je heen wel een 
spannende scène. Je luistert en kijkt graag om je heen, want 
jouw inspiratie vind je overal!

… en zo ben je straks
Je kunt allerlei verschillende rollen spelen. Ook werk je heel 
graag samen met anderen om een geweldig product neer te 
zetten. Je zet al jouw vaardigheden en persoonlijkheid in om 
het mooiste verhaal op de beste manier te kunnen vertellen. 
Als professional is dat jouw doel!

Filmacteur
Waar jij leert in jouw kracht te staan
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Niveau: 4  •  Duur: 3 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis: Minimaal vmbo-kb
Kwalificatiedossier: Mediaredactie

Ma Live, rechtstreeks vanuit het Mediacollege!

Aan de slag
De beste producties maken voor jouw doelgroep, verhalen  
maken in tekst, beeld en geluid of online professional worden 
voor wie social media geen geheimen kent. Dat is het werk van 
een mediaredactiemedewerker. Word jij de radioverslaggever 
die zo goed kan interviewen? Of kies je juist voor tv? Schrijf  
jij die spraakmakende artikelen of blaas jij iedereen weg  
met jouw topvideo’s op social media? 
Als dat jouw droombaan is óf als je gewoon een brede basis 
wilt leggen voor een baan in de media, dan is de opleiding 
Mediaredactiemedewerker echt iets voor jou.

Magazine of talkshow
Natuurlijk wil je tijdens je opleiding al een beeld krijgen van het 
werkveld. Daarom ga je al snel aan de slag met opdrachten die 
een compleet beeld geven van de beroepspraktijk. Je interviewt 

gasten bij een talkshow in onze tv-studio, je publiceert je eigen 
tijdschrift, je maakt items voor radio, tv of social media. 
Ook maak je al vanaf het eerste jaar je eigen live radioshow 
voor ons programma MaLive. Je maakt een draaiboek, je stelt 
een programma samen en je mag iedereen interviewen die een 
mooi verhaal heeft en die je voor de microfoon kan krijgen. 

Dit ben je nu …
Leergierig, nieuwsgierig en flexibel. Je bent geïnteresseerd  
in nieuws, taal, beeld en alles wat er om je heen gebeurt. 

… en zo ben je straks
Een brede mediaprofessional met organisatorisch talent.  
Je weet hoe je een mediaproductie kan maken voor een  
opdrachtgever. Je draait er je hand niet voor om: online of  
offline items en teksten voorbereiden en maken.

Mediaredactiemedewerker
Verhalen in video, audio of tekst bedenken, researchen en maken

Je bent geïnteresseerd 
in nieuws, taal, beeld 
en alles wat er om je 
heen gebeurt. 
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Je kunt goed organiseren en het lijkt je  
geweldig om in de mediawereld te werken.  
Volg de opleiding Mediaproducer en word  
hét organisatietalent van een mediabedrijf!

Niveau: 4  •  Duur: 3 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb  •  Kwalificatiedossier: Mediamanagement

Elke keer anders 
Hou je van dingen regelen, ben je een echte aanpakker en wil  
je graag werken in de mediabranche? Doe dan de opleiding 
Mediaproducer en word een talent in het organiseren en 
produceren van tv- en radioprodcuties, social media campag-
nes, evenementen, reclamecampagnes, video’s, advertenties, 
magazines en websites. Een baan die elke dag weer anders is. 

Uitdagende opdrachten
De opleiding Mediaproducer is veelzijdig. Je leert van alles over 
marketing, projectmanagement en mediaproductie. Maar ook 
leer je door samenwerken aan verschillende opdrachten heel 
veel over jezelf en over anderen. Zo produceer je een  
talkshow voor tv, bedenk en organiseer je events en leer je  
hoe je socials inzet voor verschillende opdrachtgevers.

Dit ben je nu …
Nieuwsgierig, sociaal, flexibel en stressbestendig. En je krijgt 
écht energie van regelen, samenwerken en organiseren.

… en zo ben je straks
Als mediaproducer ben je goed in regelen en organiseren. Je 
bent op de hoogte van wat er gebeurt in de mediabranche, want 
de media is jouw wereld. Je bent een teamspeler die samen met 
andere vakmensen producties perfect regelt en uitvoert. Dit 
doe je door goed naar je opdrachtgevers te luisteren. Een goede 
prijs-kwaliteit verhouding vind je van zelfsprekend. En je weet al-
tijd jouw opdrachtgever te verrassen met creatieve oplossingen.

Mediaproducer
Voor een afwisselende baan in de media
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Producten zoals  
billboards en span-
doeken ontwerpen,  
en deze ook maken  
en monteren.  
Als sign specialist  
ben je lekker  
afwisselend bezig. 

Niveau: 4  •  Duur: 3 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb  •  Kwalificatiedossier: Signmaking

Ontwerpen, maken en monteren
Van bewegwijzering, billboards en spandoeken tot vlaggen, 
naambordjes en autoreclames. Dit soort producten, die je op 
straat en in gebouwen tegenkomt, worden signproducten  
genoemd. Ze worden ontworpen door een signspecialist.  
Die werkt de producten ook uit op de computer, maakt ze met 
behulp van apparatuur, werkt ze af en monteert ze op locatie.  
Een veelzijdige baan dus. En daar hoort het bedrukken van 
textiel en het graveren van producten ook nog bij. Interesse? 
Doe dan de opleiding Signspecialist!

Veelzijdige opleiding
Je leert alles over het ontwerpen van signproducten op de 
computer. Je gaat hiervoor aan de slag met logo’s, teksten  
en afbeeldingen. Je krijgt praktijklessen in grafische technieken 
en dtp. Ook verdiep je je in het werkproces. Je leert leiding-
geven, organiseren en plannen. Dit is belangrijk, want als 
signspecialist kun je leiding gaan geven aan projecten waarbij 
je andere medewerkers aanstuurt. Bovendien moet je er dan 
voor zorgen dat deze projecten binnen het budget en de 
deadline worden afgerond. Tot slot leer je tijdens de opleiding 
ook hoe je straks succesvol kunt starten in de beroepspraktijk, 
zoals met het vak ondernemersvaardigheden.

Dit ben je nu …
Je bent een doener en hebt interesse in vormgeving.  
Je kunt goed communiceren en zelf initiatief nemen.  
Verder ben je nauwkeurig en flexibel. 

… en zo ben je straks
Een signspecialist is een allround vakman op de werkvloer  
die zijn handen uit de mouwen steekt. Hij kan apparatuur  
aansturen, plakken, monteren en is niet bang om op hoogte  
te werken. En kan daarnaast zijn eigen bedrijf starten.

Signspecialist
Werken met belettering



Wat heb jij nodig?

Mental Health
Alert week

Your Magic

Les + bezig zijn +  
samenwerken =  

een vakopleiding

Het draait
om jou.

Onze opleidingen zijn flexibel georganiseerd. Dat wil 
zeggen dat we de leerstof aanpassen als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn (en die zijn er, veel!). Daarnaast 
bieden we je maatwerk. Dit betekent dat je leert wat 
je medestudenten leren en dat je daarnaast kunt 
kiezen uit vakken die echt bij jou en jouw ideeën over 
je verdere studie passen. Dit maatwerk maakt het 
mogelijk om je opleiding perfect te laten aansluiten 
op de baan, opdracht of vervolgopleiding die je voor 
ogen hebt.

Een themaweek voor studenten over mentaal gezond 
blijven; dat is de Mental Health Alert Week. Studenten 
ontvangen de hele week gasten bij Ma Live visual 
radio en praten met hen en elkaar over onderwerpen 
zoals je veel zorgen maken, depressief zijn, hoe je 
weer vrolijk en gezond wordt, sporten, gezond eten, 
vrienden, lastige thuissituatie, de invloed van geld etc. 
Het doel is mentale gezondheid bespreekbaar  
te maken vanuit school.

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.

Je leert een vak pas echt door te doen wat je tijdens de  
lessen leert. Daarom werk je bij ons elk opleidingsjaar aan  
verschillende kleine en grote projecten. Veel opleidingen  
hebben raakvlakken. Hierdoor is het mogelijk dat bij bepaalde 
onderdelen van de studie verschillende opleidingen samen-
werken aan een project. Dat is niet alleen gezellig, maar van 
andere beroepsgroepen kun je ook ontzettend veel leren.  
Zo word je niet alleen goed in je eigen vak, je leert ook  
samenwerken met mensen met een andere specialiteit.  
Net als op de werkvloer bij je stages en je werk later.

Binnen ons onderwijs krijgt iedereen basis-
begeleiding. 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.

25 

Demi Gravekamp
Project: Milaan



27 

 

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

Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar, 3 jaar voor versneld traject  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg  •  Kwalificatiedossier: Mediavormgever

Creatief vormgeven
Wat doet een mediavormgever? Je maakt ontwerpen voor  
verschillende media. Van sociale media, websites en video’s  
tot reclamecampagnes, tijdschriften, boeken, posters,  
verpakkingen en flyers. Jij bepaalt voor je opdrachtgever  
hoe die eruit gaan zien. Bijvoorbeeld met bewegend beeld, 
illustraties, foto’s, lettertypes en kleuren. Bij Ma kun je de  
opleiding tot mediavormgever volgen. De start van een loop-
baan vol afwisseling en creativiteit.

Ideeën ontwikkelen en uitwerken 
Je leert hoe je tot een goed idee komt en dit uitwerkt voor  
verschillende media. En hoe je de verschillende media op 
elkaar laat aansluiten. Je ontwikkelt je in vormgeving, beeld-
bewerking en interactie. Daarnaast maak je kennis met de 
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.

Dit ben je nu …
Je bent creatief en artistiek aangelegd.  
Je hebt interesse in kunst en cultuur. Je toont initiatief en  
bent onder  zoekend, flexibel, nauwkeurig en een doorzetter.  
Je staat open voor feedback.

… en zo ben je straks 
Je weet hoe je ontwerpen voor verschillende media kunt  
inzetten en hoe deze elkaar kunnen versterken. Je kent de 
nieuwste technieken op het gebied van ont werpen.  
Je brengt de boodschap van je opdracht gever goed over en 
weet wat de doelgroep aanspreekt. Je houdt van aanpakken  
en durft te experimenteren. Verder kun je kritische vragen  
stellen, ideeën inbrengen en adviezen geven.

Versneld leren
Heb je een diploma mbo-3 in aanver wante richting of havo, 
vwo of een daarmee vergelijkbare opleiding? Dan kun je de 
opleiding Mediavormgever in drie in plaats van in vier jaar doen. 
Behalve van je vooropleiding hangt dit onder andere ook af van 
je motivatie, eigen werk, zelf standigheid, gevolgde keuzedelen 
en je stage.

Mediavormgever

Stefan van der Kort
Project: Consuminderen

Voor het ontwerpen van drukwerk, websites en video
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Combineer vormgeving met online marketing

Met commercieel inzicht en vormgeefskills  
heb je na de opleiding E-commerce designer  
alles in huis om te slagen in de hedendaagse  
online-markt.

Bezoekers verleiden tot aankopen
Als het je lukt om een product (of dienst) zoveel mogelijk af
te stemmen op de doelgroep en de verkoop stijgt, noemen
we dat goede marketing. Wil jij je verdiepen in het proces van
online marketing en heb je ook een creatieve, artistieke aanleg?
Dan is de opleiding E-commerce designer iets voor jou. Je leert
hoe je de vormgeving van online media verzorgt. Met als doel:
bezoekers door jouw design uiteindelijk zover te krijgen dat
ze hun handeling (kopen, aanmelden of delen) doen bij het 
door jou gecreëerde web product.

Ook HTML en CSS
De opleiding draait grotendeels om marketing en vormge-
ving. Vormgeving van webshops en apps, maar ook de online 
reclame zoals posts op Instagram, TikTok, Youtube en nog veel 
meer platforms. Je verdiept je in de uitgangspunten van lay-out, 
typografie en user-friendly design. Je werkt met verschillende 
bewerkingsprogramma’s.
Ook ontdek je de basis van HTML en CSS. En leer je meer over 
het gebruik van Wordpress, Woocommerce, Shopify en E-mail-
marketing. Dit heb je nodig om te begrijpen hoe sites werken 
en hoe je het kan controleren.

Dit ben je nu …
Creatief en ondernemend. Je bent commercieel, onderzoekend 
en geïnteresseerd in vormgeving.

… en zo ben je straks
Iemand met alle kennis van het vak e-commerce. Je hebt
commercieel inzicht en gaat recht op je doel af. Hierbij  
houd je rekening met wat bezoekers in jouw webshop of  
app willen kopen of doen. Wat hen aanspreekt én op welke 
manier zij zoeken.
Verder weet je van aanpakken, kom je met originele ideeën
en overleg je makkelijk met andere ontwerpers en collega’s.
Aan de vormgeving gaat een heel werk- en denkproces vooraf.
Dat doe je altijd samen met andere specialisten. Daarom heb
je ook geleerd hoe je goed en professioneel met anderen
samenwerkt.

E-commerce designer
Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg   
Kwalificatiedossier: Mediavormgever
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Vaardigheden ontwikkelen voor een dynamisch werkveld

Heb jij tekentalent en ben je een doorzetter?  
Zet deze skills in voor de game-, film- en animatie-industrie 

Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg  • Kwalificatiedossier: Mediavormgever

Meer dan alleen een game
Teken je graag en ben je gek van games? Dan is de opleiding 
Game artist misschien iets voor jou. Als student leer je digitale 
art te maken op verschillende gebieden: 2D, 3D en animatie.  
Je werkt zowel digitaal als analoog/op papier. Daarnaast maak  
je kennis met game engines. De combinatie tussen techniek  
en creativiteit spreekt jou aan. De assets die je maakt zijn niet 
alleen bruikbaar voor games, maar kunnen ook gebruikt  
worden voor de film- en animatie-industrie.
 
Met de kennis die je opdoet werk je samen met gamedevelopers 
aan een game of een gamification project (het toepassen  
van gametechnieken in niet-gameomgevingen, bijvoorbeeld 
voor de medische wereld of het onderwijs). Daarnaast krijg  
je te maken met de nieuwste technologiën, zoals virtual en  
augmented reality. Om goede digitale art voor deze projecten 
te kunnen maken, ga je bij het vak Play & Innovate ook met je 
handen werken. Je leert hier schilderen, tekenen en kleien.

Een professionele beroepshouding
Naast je creatieve ontwikkeling leer je rekening houden met 
de doelgroep, de tijd en de beschikbare technieken. Ook ligt 
er veel nadruk op het ontwikkelen van een pro fessionele be-
roepshouding. De game-industrie vraagt namelijk veel van je.

Dit ben je nu …
Iemand die graag tekent en een passie heeft voor games. 
Daarnaast ben je een doorzetter.

… en zo ben je straks
Een professionele game artist met veel discipline. Een vol-
houder: je zult vaak vallen, maar weet dat je ook weer op kunt 
staan. Je zet je teken-skills in voor het ontwerpen en maken 
van toegepaste (geanimeerde) digitale 2D- en 3D-onderdelen 
voor games. Je kijkt kritisch naar je eigen werk en naar ander-
mans werk en kunt goed omgaan met feedback. Je stelt je op 
als een teamplayer, want je werkt in een team van meerdere 
game artists en game developers.

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, de lessen volgen  
en keurig je huiswerk maken is voor de 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!

Game artist

Nisa Mese, Falko Vallinga, Marissa Vercouteren,  
Amy Wagendorp, Joep Eilander en Ayman Bouazza

Project: HLO 2022
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Los je graag een ingewikkeld probleem op?  
En ben je geïnteresseerd in nieuwe  
technologische ontwikkelingen? Denk dan  
eens aan de opleiding Software developer!

Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis: Minimaal vmbo-kb  
Kwalificatiedossier: Software development

Maak het verschil
Programmeren en de taal van de computer begrijpen. 
Dat lijkt je wel wat. Als software developer ontwerp en ontwikkel 
je software voor bijvoorbeeld start-ups, gamebedrijven, musea, 
ziekenhuizen, bedrijfsleven, onderwijs of overheden. Maar je  
zet je ook in voor de maatschappij met online oplossingen voor 
bijvoorbeeld duurzaamheid of gezondheid. Kortom, er zijn  
diverse werelden waarin je als software developer het verschil 
kan maken met je unieke programmeerskills.

Kies je eigen toekomst
Programmeren is puzzelen en ingewikkelde problemen oplossen. 
Dit vraagt om geduld en discipline. In het eerste half jaar van  
de studie start iedere student met inhoudelijk dezelfde modules 
(vakken). Vanaf de tweede helft van het eerste jaar kies je  
modules die verder aansluiten bij jouw interesses en ambities. 
Werk je bijvoorbeeld het liefst aan een game in space of een  
app voor een duurzaam huis? Of bouw je graag een webshop? 
Jouw pad, jouw keuzes! 

Dit ben je nu …
Je vindt het leuk om te puzzelen en te zoeken naar oplossingen. 
Dit doe je graag samen met anderen.

… en zo ben je straks
Een professional die alles weet van het programmeren en  
onderhouden van websites, games, apps en web- en software-
applicaties. Je bent goed in het bedenken van oplossingen voor 
technische online uitdagingen. Je bent flexibel en bereid te blijven 
leren in de razendsnel veran derende technologische wereld.

Gamedevelopment als specialisatie
Ma biedt een volledige specialisatie op het gebied van  
game develop ment. Hiermee onderscheidt de opleiding  
zich van andere Softwaredeveloperopleidingen in de regio.  
Je volgt lessen en projecten op het gebied van game-
development, waarbij je gebruikmaakt van game-engines  
zoals Unity en Unreal. Je werkt veel samen met studenten  
van de opleiding Game artist. Er zijn verschillende game-
specialisaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen 
van complexe game functionaliteiten, waarbij je diep de  
techniek induikt. Maar je kunt je ook richten op het realiseren 
van een game als geheel.

Wij bieden verschillende vormen van  
onder wijs aan zodat jij kan leren in de omge-
ving die het beste bij jou past. Een voorbeeld 
hiervan is onze Gamestudio. Scan de QR-co-
de en ontdek meer!’ 

Software developer
Voor het ontwikkelen van websites, games en apps

 

Wij bieden verschillende vormen van onderwijs 
aan zodat jij kan leren in de omgeving die het 
beste bij jou past. Een voorbeeld hiervan is onze 
Gamestudio. Scan de QR-code en ontdek meer! 
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Werken met 2D-, 3D- en 4D-ontwerpen

Wil je niet de hele  
dag achter een laptop 
zitten maar ook in  
een werkplaats staan? 
Dan is Ruimtelijk 
vormgever misschien 
wel jouw opleiding!

Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg + ruimtelijk inzicht  
Kwalificatiedossier: Ruimtelijke vormgeving

Bedenken, ontwerpen en bouwen
Als student van de opleiding Ruimtelijk vormgever aan het  
Mediacollege Amsterdam ben je de BOB; je Bedenkt, Ontwerpt 
en Bouwt de ruimte voor een evenement, film, tv, fotografie 
of voor een productpresentatie. Hierbij kun je denken aan de 
ruimte zelf, aan objecten in de ruimte, maar ook aan bijvoorbeeld 
geluid, beeld, licht of zelfs geur. En dat allemaal in 2D, 3D of 4D. 
Lijkt jou dat helemaal geweldig? Met de opleiding Ruimtelijk 
vormgever kun je hier je werk van maken. Ontdek alle ins en 
outs van het vak en word een echte professional.

Van verf tot VR-bril
In vier jaar leer jij jouw vaardigheden toe te passen binnen, 
maar zeker ook buiten bestaande kaders. Je krijgt basiskennis 
in bijvoorbeeld schilderen en bouwen, je leert samen te werken 
op projectbasis met studenten van je eigen opleiding en met 
studenten van andere opleidingen. Aan de ene kant sta je met 
je voeten in de verf, aan de andere kant zit je met je laptop in 
3D-software. Je werkt bij Ruimtelijk vormgever in de digitale, 
maar ook veel in de fysieke wereld; deze combinatie maakt de 
opleiding uniek.

Dit ben je nu …
Je bent op zoek naar een opleiding waar je niet de hele dag 
achter de computer zit maar ook met je handen kan werken.  
Je vindt het leuk om dingen te maken, zowel op de laptop als  
in het echt. Je bent nieuwsgierig en vindt het leuk om samen  
te werken met anderen.

… en zo ben je straks
Aan het eind van de opleiding kun je je creatieve talenten  
volledig inzetten. Ook ben je helemaal op de hoogte van de 
nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtelijke beleving. Je weet wanneer en hoe je mensen van 
andere vakgebieden kunt inschakelen, maar houdt de regie.  
Je werkt goed samen in diverse teams. Je stelt de juiste vragen 
en kijkt kritisch door de ogen van zowel de opdrachtgever als 
de doelgroep. Zo kom je tot een passend ruimtelijk ontwerp.

Ruimtelijk vormgever



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 om het beste uit  
jezelf te halen. Wie hart voor het vak heeft, geeft onderwijs 
dat het verschil maakt. 

Kennismaking met het bedrijfsleven
Mediacollege Amsterdam is een vakschool waar het vak en 
de school onlosmakelijk verbonden zijn. Een leer- én werk-
omgeving. Door samen te werken met het bedrijfsleven krijgen 
we altijd de juiste input. Belangrijk, want de ontwikkelingen in 
de media en digital tech gaan snel. Door elk jaar de opleidingen 
aan te passen aan nieuwe vaardigheden stomen we je klaar voor 
eerst een stage en daarna een baan in de media of aan de slag 
gaan als zelfstandige. Met up-to-date kennis, de juiste vaardig-
heden, technieken en een professionele beroepshouding.  
En zelf vertrouwen! 

Hoe we dat doen? 
   Bedrijven komen naar school om workshops en master-
classes te geven. Bijvoorbeeld tijdens MaTalks: voor deze 
talkshowserie nodigen we jonge ondernemers uit met een 
inspirerend verhaal over de successen en tegenslagen die  
zij zijn tegengekomen. Tijdens een uitgebreid nagesprek  
kun je al je vragen stellen. Het doel van MaTalks is zelf-
vertrouwen en ondernemendheid stimuleren.

    Voordat je stage gaat lopen, ga jij bij diverse organisaties 
langs voor bedrijfsbezoeken. Ook organiseren we jaarlijkse 
portfoliopitches op school waarbij bedrijven aanwezig zijn.

  
   Studenten en professionals/bedrijven werken samen op 
school of locatie. Een paar voorbeelden van plekken waar 
dit gebeurt zijn het Ondernemersloket op school, de H20 
Esports Campus in Purmerend, de TV Academy op het  
Marineterrein in Amsterdam en het XR Lab in Hilversum.

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 stageplaatsen. 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.

We teach guts

Toonaangevend talent 
voor toonaangevende  
bedrijven

37 
Student Mediamanager 

bij stagebedrijf 
REP Entertainment
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Met creatieve fotografie een verhaal vertellen

De opleiding is een combinatie van techniek,  
vormgeving, storytelling en ondernemerschap.  
Wil je leren hoe je met (bewegend) beeld jouw  
verhaal vertelt? Kies dan voor de opleiding  
Photographic designer!

Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg  •   
Kwalificatiedossier: AV-productie

Jouw verhaal in foto’s
Fotograferen is meer dan je hobby. Het is je passie! Logisch  
dat je je erin wilt verdiepen. Met de opleiding Photographic 
designer word je opgeleid tot een veelzijdige, creatieve  
fotograaf. Zo ontdek je hoe je met jouw foto’s een verhaal  
vertelt waarmee je mensen raakt.

Creatief en innovatief 
Tijdens je opleiding leer je alles over fotografie technieken.  
Je gaat aan de slag met beeldbewerking, belichting, vorm-
geving, video, conceptontwikkeling en storytelling. Daarnaast 
verdiep je je in alle fotografiegenres, van documentairefoto-
grafie tot portret-, mode- en product foto grafie. Je past inno-
vatieve technieken toe, zoals 360-gradenfotografie. Je leert 
een eigen stijl te ontwikkelen en bouwt ondertussen ook je 
portfolio op. Je bedenkt en voert je eigen 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 werkt individueel en in  
groepen aan projecten. Daarom is samenwerking ook een 
belangrijk onderdeel van de opleiding.

Dit ben je nu …
Creatief, maar ook technisch. Je bent ondernemend en  
onderzoekend en weet daarbij de juiste vragen te stellen.  
En, je fotografeert natuurlijk graag. 

… en zo ben je straks
Je kunt creatief en ‘anders’ denken en dit vertalen in beeld-
verhalen. Je komt met oplossingen als dat nodig is en ziet 
nieuwe mogelijkheden. Je kunt zelfstandig werken en neemt 
daarvoor ook verantwoordelijkheid. Je kunt goed overleggen 
en weet mensen voor je te winnen. Zo maak je ze enthousiast 
over jouw ideeën. 

Photographic designer
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Audiovisueel
Werken met bewegend beeld

Van commercials  
tot animaties. Heb je 
interesse in bewegend 
beeld en wil je alles 
weten van het  
maak proces? Dan  
kun je audiovisueel 
professional worden.  

Niveau: 4  •  Duur: 4 jaar  •  Leerweg: BOL  •  Toelatingseis:  
Minimaal vmbo-kb + creatieve en artistieke aanleg  
Kwalificatiedossier: AV-productie

Volop werk
Bewegend beeld in de vorm van commercials, trailers,  
leaders, bedrijfsfilms, online content, videoclips en animaties.  
In het dagelijkse leven zie je niet anders. Wil je dit soort  
producties in de toekomst maken? Volg dan de opleiding  
Audiovisueel (AV) en stap in een bruisende en afwisselende 
wereld. Er is volop werk!

Combineer creativiteit en techniek
Je wordt opgeleid tot een AV-professional die creatief is en  
verstand heeft van de techniek. Pakkende beelden maken  
en monteren tot een film, het beste camerastandpunt bepalen 
en meer. Tijdens je opleiding ontdek je ook de vele mogelijk-
heden in het nabewerken van bewegend beeld en geluid, 
en van 2D- en 3D-animeren. En je leert ook hoe je een idee 
uitwerkt tot een goed AV-product en hoe je onderzoek doet. 
Kortom, je wordt een professional die geen uitdaging uit de 
weg gaat.

Dit ben je nu …
Creatief, ondernemend en nieuwsgierig. Je kunt goed  
communiceren. En fouten? Die zijn er om van te leren.

… en zo ben je straks
Je neemt het heft in handen en toont graag initiatief.  
Je weet je creatieve ideeën om te zetten in een goed  
AV-product. Je komt met oplossingen en bent niet bang om 
risico’s te nemen. Je hebt een onderzoekende houding en  
weet de juiste vragen te stellen. En: je kunt goed plannen,  
organiseren en improviseren.

Hard werken
De regio Groot-Amsterdam is dé plek voor (startende) audio-
visuele 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.

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.’



Na je opleiding kun je aan de slag bij uiteenlopende bedrijven. 
Tijdens je stages heb je misschien al een idee gekregen wat  
bij jou past of waar je je juist nog meer in wilt ontwikkelen.  
Ook kun je doorstromen naar het hbo. Kijk op de opleidings-
pagina van ma-web.nl als je meer wilt weten.

Eigen baas
Misschien heb je de wens om na je studie voor jezelf te  
beginnen? Dan is het Ondernemersloket er om van jouw  
droom realiteit te maken. Via een coachingsprogramma  
staan onze specialisten klaar om je te helpen jouw onder-
neming succesvol te starten.

Wat zijn we elk jaar trots als er weer een unieke lichting eind examen studenten is afgestudeerd.  
Met een diploma op zak heb je het ticket naar de creatieve industrie in handen.

Wall of Fame
Afgelopen jaar werd de allereerste MaSter Talent Awards  
uit gereikt. Het was een groot succes! Alumni van Mediacollege 
Amsterdam werden opgeroepen om werk waar ze trots op zijn 
in te zenden. Dit is beoordeeld door een vakjury en publieksjury. 

De prijsuitreiking was tijdens de jaarlijkse reünie en de  
winnaars zijn opgenomen in de Ma Wall of Fame. Vier  
studenten bedachten het idee en werkten dit samen  
met oud-studenten uit. Geweldig toch!
instagram.com/master.awards

Werken of doorstuderen?

Diploma op zak

Oud-studenten & 1 idee
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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.

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 basis-
beurs (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 vrage; bij voorkeur drie maanden voordat je 18 jaar wordt.

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.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je een studentenreisproduct 
krijgen (OV-kaart). Kijk voor meer informatie op duo.nl of neem 
contact op met je decaan.

Regeling tegemoetkoming leermiddelen
Ouders van 18- studenten die aantoonbaar onvoldoende  
middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben, kunnen  
een beroep doen op het mbo-studentenfonds. Uit dit fonds  
worden dan de verplichte leermiddelen vergoed en stelt  
het Mediacollege Amsterdam een laptop in bruikleen ter  
beschikking gedurende de loop van de opleiding. Ook  
studenten van 18+ kunnen in bijzondere gevallen in aan - 
merking komen voor dit fonds. Op de informatie-avond  
voorafgaand aan hun studiejaar kunnen aankomende  
studenten meer informatie ontvangen over deze regeling.

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 2023–2024. 

De volgorde is:

 1 Aanmelden 

2 Toelatingsprocedure & Intake 

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

Twee opleidingslocaties
De opleiding Ruimtelijk vormgever wordt gegeven op  
The Factory.
Condensatorweg 36
1014 AX Amsterdam
020 - 850 95 00

Alle overige mbo-opleidingen
Contactweg 36
1014 AN Amsterdam 
020 - 850 95 00

#mediacollegeamsterdam
  youtube.com/mediacollegeamsterdam_mbo-vmbo
  instagram.com/mediacollege
tiktok.com/@mediacollege
linkedin.com/school/mediacollege-amsterdam/
ma-web.nl/opendag/
welkombijma.nl

Schoolkosten

Aanmelden 
& inschrijven
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Opleidingsoverzicht 2023-2024

*  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 je vooropleiding.

Colofon
Productie: afdeling Communicatie
Ontwerp/opmaak: Jasper van der Werf, Targad
Fotografie: Martijn van de Griendt, Juliette Stroosnijder.
Drukwerk: De Bink
En met dank aan al onze studenten, docenten, collega’s  
en samenwerkingspartners voor hun bijdragen in woord,  
video, foto en werkstukken.

Het drukwerk is vervaardigd op 150 grams en 250 grams Silk papier met het  
FSC ® keurmerk. Dit product is gemaakt van FSC®-gecertificeerd en ander  
gecontroleerd materiaal. Dit product is gemaakt van materiaal afkomstig uit  
goed beheerde, FSC®- gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde  
bronnen. 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.

Opleiding Kwalificatiedossier Niveau Duur Minimale Aanvullende toelatingseisen
   (jaren) toelatingseis 

Medewerker creatieve productie Productpresentatie,  

 Signmaking of Mediamaken  2 2 vmbo-bb

Allround mediamaker (dtp-er) Mediamaken 3 3 vmbo-kb

Podium- en evenemententechnicus Podium- en  

 evenemententechniek 2 2 vmbo-bb 

 Podium- en  

 evenemententechniek 4 3 vmbo-kb

Filmacteur Artiest 4 3 vmbo-kb Technisch en fysiek vermogen 

     om kunstuiting te kunnen 

     uitvoeren + creatieve en 

     artistieke aanleg

Mediaredactiemedewerker Mediaredactie 4 3 vmbo-kb

Mediaproducer Mediamanagement 4 3 vmbo-kb

Signspecialist Signmaking 4 3 vmbo-kb

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

Game artist Mediavormgever 4 4 vmbo-kb Creatieve en artistieke aanleg

Software developer Software development 4 4 vmbo-kb 

Ruimtelijk vormgever Ruimtelijke vormgeving 4 4 vmbo-kb Creatieve en artistieke aanleg

     en ruimtelijk inzicht

Photographic designer AV-productie 4 4 vmbo-kb Creatieve en artistieke aanleg

Audiovisueel AV-productie 4 4 vmbo-kb Creatieve en artistieke aanleg
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‘Creativity is a 
wild mind and  
a disciplined eye’
Dorothy Parker

Starting today.
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