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2023-2024Mbo-opleiding voor 14 creatieve en technische beroepen



Ontwerpen en/of ook realiseren
Vind je het leuk om dingen te ontwerpen? Wil je deze ontwerpen ook  

graag realiseren?! Kies dan voor één van onderstaande opleidingen. 

 Mediaredactiemedewerker
Niveau 4  •  Duur 3 jaar  •  Als nieuwsgierigheid je drijfveer is. Ga aan de  

slag en bedenk, onderzoek en maak verhalen in video, audio of tekst.

 Mediaproducer
Niveau 4  •  Duur 3 jaar  •  Voor een afwisselende baan in de media.  

Met jouw organisatietalent krijgt elke boodschap een podium.

 Medewerker creatieve productie 
Niveau 2  •  Duur 2 jaar  •  Als je alles wilt weten over product

presentaties, signing en media maken (dtp).

 Allround mediamaker (dtp-er)
Niveau 3  •  Duur 3 jaar  •  Als je hart ligt bij het bedenken en  

maken van online en offline mediauitingen.

 Signspecialist 
Niveau 4  •  Duur 3 jaar  •  Het ontwerpen en realiseren van  

communicatieuitingen zoals bestickering, bewegwijzering,  

gevelbanners en textielbedrukking.

 Mediavormgever
Niveau 4  •  Duur 4 jaar / versneld 3 jaar  •  Als je passie ligt  

bij het ontwerpen van drukwerk, websites en video.

 Software developer
Niveau 4  •  Duur 4 jaar  •  Als je wilt verrassen met de nieuwste technieken  

op het gebied van websites, games en apps.

 Game artist
Niveau 4  •  Duur 4 jaar  •  Als gamification en serious games voor jou één  

grote uitdaging is. Ontwikkel vaardigheden voor een dynamisch werkveld.

 E-commerce designer
Niveau 4  •  Duur 4 jaar  •  Als je commercieel wilt scoren met online  

toepassingen: combineer vormgeving met online marketing.

Onze opleidingen 
in vogelvlucht

Redactie, media- eventproducer
Impact maken met media. Denk je dat jouw talent het beste tot uiting komt  

in het organiseren of zelf brengen van verhalen en nieuws? Dan is dit  

misschien iets voor jou. 
MA is dé vakschool voor de media. Bij  ons heb je de keuze uit 14 opleidingen 

waarmee je straks direct aan de slag kunt. Of je nu wilt werken in de  

entertainmentwereld, de game-industrie, bij een ontwerpbureau of bij een  

reclamebureau, MA zorgt ervoor dat je straks als een pro voor de dag komt.

Film, animatie of fotografie
Niets spreekt zo tot de verbeelding als de magische wereld van fotografie  

en film. Als daar jouw roeping ligt, kom je bij ons een grote stap verder.

Tech, game of e-comm
Krijg jij er een kick van als je weet dat jouw applicatie straks misschien wel door 

miljoenen mensen wordt gebruikt? Dan ligt er bij ons een wereld aan je voeten.

 Photographic designer
Niveau 4  •  Duur 4 jaar  •  Als je met 1 beeld 1000 woorden wilt vertellen.  

Leer alles over techniek, vormgeving, storytelling en ondernemerschap.

 Audiovisueel
Niveau 4  •  Duur 4 jaar  •  Als bewegend beeld voor jou de hele wereld is.  

Denk creatief, visualiseer ideeën, film, monteer en bewerk volgens de  

laatste technologieën.

 Filmacteur
Niveau 4  •  Duur 3 jaar  •  Als je op elk moment iemand anders kunt zijn.  

Leer acteren voor alle media.

Podia of concept stores
Werken in de vrije ruimte om zo een ultieme beleving te creëren.  

Als dat jou aanspreekt dan is dit zeker iets voor jou.

 Podium- en evenemententechnicus
Niveau 2  •  Duur 2 jaar / Niveau 4  •  Duur 3 jaar  •  Voor een technisch- 

creatieve baan backstage.

 Ruimtelijk vormgever
Niveau 4  •  Duur 4 jaar  •  Als je beleving wilt versterken door te spelen  

met de ruimte. Je bedenkt, ontwerpt en bouwt.



Starting to-day.ma-web.nl


