Info &
aanmelden

XR lab

De ICT- en mediasector ontwikkelt zich razendsnel en
het is belangrijk om daar continue op aan te sluiten.
XR lab is een samenwerking tussen mediaonderwijs
en bedrijven om tot een betere aansluiting te komen
op het werkveld. Binnen XR lab experimenteren we
met state-of-the-art technologie in echte cases van
bedrijven. We werken in multidisciplinaire teams van
studenten aan oplossingen voor en met
opdrachtgevers. We onderzoeken, werken aan
concepten, experimenteren met prototypes,
produceren, testen en realiseren. Hiervoor maken we
gebruik van methodes als design thinking en scrum.
We experimenteren bijvoorbeeld met Virtual Reality,

Augmented Reality en Mixed Reality. Maar ook met
het versturen van digitaal videosignaal vanuit
meerdere camera’s (multicam) naar een cloud-regie
op afstand. Verder hebben we plannen voor een
virtuele studio waarin de presentatoren live in een
digitaal decor gezet kunnen worden. Het nieuwste
van het nieuwste dus!

MBO College Hilversum
MBO College Hilversum is een veelzijdige school met veel
verschillende opleidingen in 15 sectoren. Toch is het er kleiner
dan je denkt. Elke afdeling heeft zijn eigen ruimte en eigen sfeer.
Je leert er praktijkgericht. We leiden je op voor jouw toekomst. Jij
kiest de richting. Wij begeleiden je naar jouw volgende stap. Het
onderwijs is ambitieus, uitdagend en vernieuwend. De docenten
hebben oog voor iedere individuele student. Ze begeleiden je
met aandacht naar jouw diploma.
Ons schoolgebouw staat direct naast station Hilversum Sportpark.
De school is dus goed bereikbaar. Direct ernaast vind je de
Nike-atletiekbaan en de Dudok Arena sporthal. Daar krijg je sportles.
In de buurt ligt ook het Mediapark, waar onze mediastudenten
vaak te vinden zijn.

Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de opleiding
die je wilt gaan doen. Ben je er uit? Vul dan het online aanmeldformulier in. Het invullen van het formulier duurt ongeveer
10 minuten. Je kunt je ook aanmelden tijdens een Try-Out Day
(Open dag) of Aanmeldmiddag. Dat kan tot uiterlijk 1 april.

Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest recente opleidingsaanbod,
instroommomenten en versnelde opleidingen.

MBO College Hilversum

Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Dinsdag

16 oktober 2018

16.00 uur

20.00 uur

Zaterdag

17 november 2018

10.00 uur

15.00 uur

Zaterdag

26 januari 2019

10.00 uur

14.00 uur

Donderdag

14 maart 2019

16.00 uur

20.00 uur

Aanmeldmiddag 2019
Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Donderdag

23 mei 2019

15.00 uur

16.30 uur

Meld je aan op rocva.nl

mbocollegehilversum@rocva.nl
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Media

Iets met radio, tv of
festivals doen?
Start met Media
MBO College Hilversum heeft haar eigen studio’s op het mediapark. In STUDIO 6 worden de praktijklessen voor
Podium- & Evenemententechniek en mediatechnologie gegeven. STUDIO 6 beschikt over eigen licht- en geluidsapparatuur, camera’s en een regie. Villa Heideheuvel is ingericht met een professionele televisiestudio, een volledige
meercamera regie en professionele televisie studioverlichting. In Villa Heideheuvel vinden de praktijklessen plaats voor
de opleiding Broadcast Operations. Omdat de studio’s midden op het mediapark liggen, is er veel samenwerking met
omliggende bedrijven. Opdrachtgevers lopen gewoon binnen. Zo kun je van het ene op het andere moment in een
leuke klus belanden. Dat is pas levensecht leren!

Opleidingen Media

Niveau

Duur

Leerweg

AV-mediatechnologie

4

2-3 jr

BBL/BOL

Broadcast Operations

4

3 jr

BOL

Cybersecurity specialist

4

3 jr

BOL

MediaDesign

4

3 jr

BOL

Media en Evenementen

4

3 jr

BOL

Podium en
Evenemententechniek Geluid

4

2-3 jr

BOL

Podium en
Evenemententechniek Licht

4

2-3 jr

BOL

Podium en
Evenemententechnicus

3

2 jr

BOL

AV-mediatechnologie
De opleiding AV-mediatechnologie wordt verzorgd door de
opleiding ICT in samenwerking met Team Media en het
grootste mediatechnologiebedrijf ter wereld: NEP. Tijdens
de opleiding leer je onder meer hoe je een media
IT-systeem bouwt dat webcontent, social mediacontent en
live videostreaming mogelijk maakt. Je leert werken met
montagesystemen, transcoders, content distributienetwerken,
datacenters en playout-systemen. Je kunt tv-makers
ondersteunen en zorgt dat alle programma’s op tijd op tv
en internet te zien zijn. Dé opleiding voor jongeren bij wie
IT-systemen, netwerken en nieuwsgierigheid naar de
nieuwste mediatechnieken in het DNA zit.
Broadcast Operations
Tijdens de opleiding Broadcast Operations leer je alles over
het maken van content en beeld. Hoe de camera’s werken,
ENG- en meercamera-technieken, camjo en montages.
Je weet wat er komt kijken bij meercamera-registraties en
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bij tv-uitzendingen, maar je kunt ook zelfstandig items
draaien en monteren. Ook leer je alles over beeldtechniek,
licht en audio (DUO naam: AV-specialist).
Cybersecurity specialist
Als security specialist zorg jij dat je collega’s veilig kunnen
werken zowel op het vaste als het mobiele netwerk. Je weet
digitale dreigingen te herkennen en kwetsbare systemen te
versterken. Je monitort en test het netwerk op zwakke
plekken en weet dit goed te rapporteren. Je voert
specialistische penetratie testen uit, je hebt basiskennis van
forensisch onderzoek en je weet wat het is om in een team
te werken.

Podium en Evenemententechniek Geluid
Met de opleiding Podium- & Evenemententechnicus
specialisatie Geluid kun je je specialiseren in
geluidstechniek. Naast alle technische kennis van de niveau
3-opleiding leer je ook hoe je de apparatuur vervoert,
installeert en programmeert en hoe je assisteert tijdens
televisieopnames, concerten, festivals en beurzen.
Podium en Evenemententechniek Licht
Met de opleiding Podium- & Evenemententechnicus
specialisatie Licht kun je je specialiseren in lichttechniek.
Naast alle technische kennis van de niveau 3-opleiding leer
je ook hoe je de apparatuur vervoert, installeert en
programmeert en hoe je assisteert tijdens
televisieopnames, concerten, festivals en beurzen.

MediaDesign
De opleiding MediaDesign leidt je op voor het vormgeven
van bewegend beeld. Je bent creatief en kunt de wens van
een opdrachtgever vertalen in media met bewegend beeld
en geluid. Denk hierbij aan de graphics in beeld bij
televisieprogramma’s, het ontwerp van logo’s voor websites
en videoplatformen, leaders, filmpjes en videopresentaties.
Je leert animaties maken en werken met
verschillende softwareprogramma’s (bijvoorbeeld Adobe en
Cinema 4D) (DUO naam: Mediavormgever).

Podium en Evenemententechnicus
Als Podium- en & Evenemententechnicus werk je bij
festivals, poppodia, evenemententheaters en beurzen. Een
uitdagende en prikkelende omgeving waar jij je bezighoudt
met lichttechniek, geluidstechniek, elektrotechniek,
constructieleer, bekabeling, rigging, logistiek, wet- en
regelgeving én milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Deze
opleiding duurt twee jaar. Je start met een jaar op school,
waarin je onder andere les krijgt over licht, geluid,
natuurkunde, elektrotechniek, vca en rigging. Dit zal
afwisselend theorie en praktijk zijn, zowel op school als in
STUDIO 6 op het Mediapark. Je komt op de leukste
plekken en je hebt zelden een werkdag van negen tot vijf.

Media en Evenementen
Tijdens de opleiding Media & Evenementen leer je heel
praktisch hoe je grote of kleine evenement organiseert:
voorstellingen, filmpremières, concerten, festivals, tournees,
bedrijfsfeesten en bruiloften. Ook leer je alles over de
productie van een radio- of televisieprogramma of film.
Zo leer je over budgetten, de planning en de praktische
organisatie. Je kijkt of een creatief idee haalbaar is en je
kunt een concept omzetten in een productieplan. Na het
eerste jaar kies je jouw richting: Media Productie of
Evenementen Productie (DUO naam: Mediamanager).
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Waarom Media Hilversum?
• 	Het MBO College Hilversum werkt nauw samen met
grote namen uit de media- en evenementenwereld zoals
Ampco Flashlight, AVROTROS, Chain, Eyeworks,
Heuvelman, NEP, Rigging Box, Skyhigh TV en United.
• 	Door deze samenwerkingen krijg je les van professionals
uit het bedrijfsleven.
• 	Je krijgt les óp het mediapark in Hilversum in onze
opleidingsstudio’s STUDIO 6, Mediacentrum en
Villa Heideheuvel.
• 	Je leert je eigen talenten zoveel mogelijk in te zetten en
zelfstandig te werken. Je krijgt de kans mee te werken
aan grote evenementen en festivals, televisieopnames en
popconcerten.
• 	Ook binnen de school werk je aan bijzondere
evenementen zoals de Battle of de Clips, professionele
modeshows, open dagen, diploma-uitreikingen en
andere evenementen.
• 	Het MBO College Hilversum biedt een goede doorstroom
naar het hbo.
• 	Je verlegt - soms letterlijk - je grenzen. Misschien kies jij
wel voor een stage bij een televisieprogramma dat in het
buitenland gedraaid wordt! in het buitenland gedraaid
wordt!
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