Een opleiding
in de Media?
Kies jouw eigen route

Kickstart je leven op MBO College Hilversum

Ikkiesmedia.nl

Kies jouw eigen route
Specialisaties
Heb jij de ambitie om cameraman te worden? Weet je nu al dat jij straks op festivals achter de lichttafel staat?
Of wil je later aan het werk als Graphic Designer? Dan weet je waarschijnlijk al welke van onze specialisaties je wilt
kiezen. In dat geval bepaal jij samen met jouw studiecoach de optimale route om jouw einddoel te bereiken. Bij de
start van de opleiding volg je eerst de bredere basisvakken, voordat je je écht gaat specialiseren.
‘Iets met Media’ maar je kan geen keuze maken?
Er valt inderdaad veel te kiezen binnen het vak media. Dat is heel leuk, maar soms ook lastig. Bij Media op MBO College
Hilversum bieden we je de kans te ontdekken wat echt bij jou past. Je volgt eerst de brede basisvakken. Samen met
je coach kom je er gaandeweg achter waar jouw talenten en ambities liggen en welk vakkenpakket daar het best op
aansluit. In dat geval meld je je aan voor ‘Iets met Media’.

De specialisatie-richtingen

Niveau

AV-Mediatechnologie

Diplomaprofiel AV-Specialist
‘Iets met Media’

4

Diplomaprofiel AV-Specialist:
Allround Medewerker AV-Productie

3

AV-Specialist

4

AV-Technicus

4

Cameraman

4

Camjo

4

Editor

4

Itemregisseur

4

Videoclip-maker

4

Je weet nog niet precies wat, maar één ding weet je
zeker en dat is dat jij in de mediasector wilt werken!
In dat geval schrijf je je in voor de richting: ‘Iets met
Media’. Nadat je je hebt aangemeld, word je
uitgenodigd voor een gesprek waarbij we samen
gaan kijken waar jouw eerste voorkeur ligt. In de
eerste fase van de opleiding volg je dan een brede
basis waarna je alsnog een keuze maakt voor een
specialisatie (DUO naam: Media & Vormgeving).

Diplomaprofiel Mediamanager:
Producer evenementen

4

Producer online content

4

Producer radio

4

Producer social media

4

Producer televisie

4

Webredacteur

4

Diplomaprofiel Podium- en Evenemententechniek:
Allround Theater- en Podiumtechnicus

3

Display- en Projectietechnicus

4

Geluidstechnicus Podium en Evenementen of AV

4

Lichttechnicus Podium en Evenementen of AV

4

Diplomaprofiel Mediavormgever:
3D artist

4

Graphic Designer

4

Motiondesigner

4

Visual Effects artist

4
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AV-Mediatechnologie
ICT-technieken ondersteunen de mediaprocessen. Denk
aan camera’s die remote worden aangestuurd en waarvan
de data via glasvezel naar regie gestuurd wordt. Of denk
aan alle platvormen als Netflix en Youtube waarbij enorme
hoeveelheden content zonder haperingen op het scherm
van de kijker moeten verschijnen. Al deze technieken
worden mogelijk gemaakt door ICT infrastructuur. In deze
opleiding leer je hoe dit werkt. Heb je affiniteit met ICT en
ben je geïnteresseerd in Media dan is deze opleiding een
mooie keuze. De opzet wijkt af van de specialisaties in deze
brochure. Op de website vind je hierover meer informatie
of vraag ernaar tijdens de open dagen.

Allround medewerker AV-Productie
Je bent technisch onderlegd en houdt er van om op alle
fronten je handen uit de mouwen te steken. Je hebt kennis
van camera, licht, geluid en beeld. Je helpt mee in de
op- en afbouw van audiovisuele (tv) producties en tijdens
de show assisteer je op de vloer.
Je leert alles over het maken van content en beeld. Hoe
de camera’s werken, ENG- en meercamera-technieken en
montage. Je assisteert bij meercamera-registraties, bij
tv-uitzendingen of op een filmset. Ook leer je alles van
beeldtechniek, licht en audio.
AV-Specialist
Je bent creatief en houdt ervan om te filmen, te monteren
en mooie producten te maken. In je vrije tijd zit je uren
achter de computer om nieuwe montagesoftware onder de
knie te krijgen en als er iets gebeurt sta jij vooraan met je
smartphone of camera. Naast de inhoud wil je ook weten
hoe het productieproces technisch in zijn werk gaat. Wat is
de invloed van licht en geluid bij beeld en hoe kun je deze
elementen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen?
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content en beeld. Hoe de camera’s werken, ENG- en
meercameratechnieken, Camjo en montages. Je weet wat
er komt kijken bij meercamera-registraties en bij
tv-uitzendingen, maar je kunt ook zelfstandig items draaien
en monteren. Ook leer je alles van beeldtechniek, licht en
audio.

AV-Technicus
Je bent technisch en houdt ervan om problemen op te
lossen. Je hebt kennis van audiovisuele techniek en ook de
digitale wereld is jou niet vreemd.
Je leert hoe de mediawereld in elkaar zit en welke rol
techniek daarin speelt. Je kunt denken in processen en
technieken. Daarnaast ben je communicatief vaardig, zodat
je met alle betrokken disciplines kunt samenwerken.
Tijdens de opleiding leer je alles over audiovisuele techniek
en het proces van het maken en verspreiden van content.
Je ontdekt welke schakels er allemaal een bijdrage leveren,
zodat de mensen thuis iets kunnen zien. Je leert alles over
camera, licht, geluid, video en beeldtechniek zodat je
onderdeel kunt zijn van dit technische proces.
Cameraman
Je hebt graag een camera op je schouder om voor anderen
iets mooi in beeld te brengen. Je bent creatief, houdt ervan
om te filmen en met beelden een verhaal te vertellen.
Je wilt cameraman worden in een studio bij meercameraproducties of juist op locatie. Je wilt films maken of op stap
met een reisprogramma. Je ontdekt wat het best bij je past
zodat je een mooie start van je carrière hebt.
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content. Hoe de camera’s werken, ENG- en meercameratechnieken, Camjo, film en documentaires. Je weet wat er
komt kijken bij meercameraregistraties en bij
tv-uitzendingen, maar je kan ook zelfstandig items draaien.
Tevens leer je ook hoe je later aan de slag kunt gaan als
zzp’er binnen dit vak.
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Camjo
Je gaat aan de slag als camerajournalist (Camjo) om
nieuwsitems te maken. Hierbij bedien je zelf de camera én
ben je ook verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud.
Je bent zelfstandig en op de hoogte van de actualiteiten.
Je maakt gemakkelijk contact en weet hoe je een interview
moet afnemen. Naast de inhoud heb je ook kennis van de
techniek. Wat is de invloed van licht en geluid bij beeld en
hoe kun je deze elementen zo goed mogelijk op elkaar
afstemmen? Hoe werken de camera’s en waar moet je
rekening mee houden als je een item maakt?
Tijdens de opleiding leer je ook alles over het maken van
content. Hoe je een interview afneemt en wat je verder nog
kunt doen om je item interessant te maken.
Editor
Je bent creatief en vindt het leuk om filmpjes te maken.
Je verzamelt het beeldmateriaal, bedenkt hoe je het
verhaal wilt vertellen en maakt daar een montage van.
Daarnaast heb je ook kennis van camera, licht en geluid
zodat je weet wat deze onderdelen kunnen bijdragen aan
het vertellen van verhalen.
Tijdens de opleiding leer je alles over het monteren van
video’s. Welke aspecten zijn belangrijk bij de verschillende
eindproducten, hoe maak je de perfecte achtervolgingsscène
voor een film en hoe monteer je een reallife-soap? Je
ontdekt wat de mogelijkheden van de verschillende
software pakketten zijn. Ook leer je alles van camera, licht,
geluid en het productieproces waar jij later een belangrijke
schakel in bent.
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Itemregisseur
Als itemregisseur ben je verantwoordelijk voor de redactie,
productie, regie en montage van een item. Je hebt kennis
van het gehele productieproces en ook de techniek
waarmee je werkt is jou niet onbekend. Je bedenkt op
welke manier in woord en beeld een verhaal moet worden
verteld en jij bent de spil in de uitvoering van jouw plan.
Ook kan je tijdens opnames de opnameleider zijn. Naast de
inhoud wil je ook weten hoe het productieproces technisch
in z’n werk gaat. Wat is de invloed van licht en geluid bij
beeld, hoe kun je deze elementen zo goed mogelijk op
elkaar afstemmen?
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content en beeld. Je doet redactiewerkzaamheden, je leert
hoe het productieproces in elkaar zit en wat jouw rol daarin
is. Ook doe je ervaring op in het samenwerken met de
andere disciplines. Je leert zelf ook de techniek te
bedienen, zodat je weet welke mogelijkheden er technisch
zijn om een verhaal in beeld te brengen.
Videoclip-maker
Je maakt graag korte video’s voor uiteenlopende
opdrachtgevers. Een bedrijfsfilm, muziekvideo of impressie
van een event, je bent van alle markten thuis. Je kunt goed
communiceren en samenwerken met anderen. Je vertaalt
de wensen van de klant naar een script dat uitvoerbaar is.
Daarbij houd je rekening met het beschikbare budget, de
tijd en middelen zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te
verliezen.
Naast de inhoud wil je ook weten hoe het productieproces
technisch in zijn werk gaat. Wat is de invloed van licht en
geluid bij beeld en hoe kun je deze elementen zo goed
mogelijk op elkaar afstemmen?
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content en de bewerking daarvan. Hoe je voor een
opdrachtgever een concept uitwerkt tot een video en wat
daar allemaal bij nodig is. Je leert alles over
cameratechnieken, licht, geluid en montage. Ook krijg je
les in het hele creatieve proces om een video tot stand te
laten komen.

Diplomaprofiel Mediamanager
Producer evenementen
Je bent creatief en vindt het leuk om dingen te regelen.
Je kunt goed communiceren en samenwerken met
anderen. Je produceert evenementen. Hiervoor kom je zelf
met ideeën of je werkt in opdracht. Je plant het gehele
evenement zodat alle materialen/middelen en de crew op
het juiste moment op de locatie zijn om het evenement te
realiseren. Tijdens het evenement zelf ben je aanwezig om
allerlei zaken in goede banen te leiden. Je hebt kennis van
het gehele productieproces zodat je de belangen kent van
de diverse partijen.
Tijdens de opleiding leer je alles over organiseren van
evenementen. Je leert hoe het productieproces in elkaar zit
en welke rol jij hebt. Je leert plannen, organiseren en
afspraken maken. Je denkt in oplossingen zodat je een zo
goed mogelijk eindresultaat kunt bereiken. Naast de
productionele kant, krijg je ook les in de techniek zodat je
weet wat de mogelijkheden zijn bij evenementen.
Producer online content
Je bent creatief en vindt het leuk om dingen te regelen.
Je kunt goed communiceren en samenwerken met
anderen. Je produceert online content voor diverse
websites. Hiervoor kom je zelf met onderwerpen of je werkt
in opdracht. Je plant de gehele productie zodat alle
materialen/middelen en de crew op het juiste moment op
de locatie zijn om de productie te realiseren. Eventueel
maak je samen met een editor het eindproduct zodat het
online geplaatst kan worden.
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content en beeld. Je leert hoe het productieproces in
elkaar zit en welke rol jij hebt. Je leert plannen, organiseren
en afspraken maken. Je denkt in oplossingen zodat je een
zo goed mogelijk eindresultaat kunt bereiken. Naast de
productionele kant, krijg je ook les in de techniek zodat je
weet wat de mogelijkheden zijn bij de productie van
online content.

Producer radio
Je bent creatief en vindt het leuk om dingen te regelen.
Je kunt goed communiceren en samenwerken met
anderen. Je produceert content voor de radio. Hiervoor
kom je zelf met onderwerpen of je werkt in opdracht. Je
plant de gehele productie zodat alle materialen/middelen
en de crew op het juiste moment op de locatie zijn om de
productie te realiseren.
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content. Je leert hoe het productieproces in elkaar zit en
welke rol jij hebt. Je leert plannen, organiseren en
afspraken maken. Je denkt in oplossingen zodat je een zo
goed mogelijk eindresultaat kunt bereiken. Naast de
productionele kant, krijg je ook les in de techniek zodat je
weet wat de mogelijkheden zijn bij de productie van radio.
Producer social media
Je bent creatief en vindt het leuk om dingen te regelen.
Je kunt goed communiceren en samenwerken met
anderen. Je produceert content voor social media.
Hiervoor kom je zelf met onderwerpen of je werkt in
opdracht. Je plant de gehele productie zodat alle
materialen/middelen en de crew op het juiste moment op
de locatie zijn om de productie te realiseren. Eventueel
maak je samen met een editor het eindproduct zodat het
online geplaatst kan worden.
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content en beeld. Je leert hoe het productieproces in
elkaar zit en welke rol jij hebt. Je leert plannen,
organiseren en afspraken maken. Je denkt in oplossingen
zodat je een zo goed mogelijk eindresultaat kunt
bereiken. Naast de productionele kant, krijg je ook les in
de techniek zodat je weet wat de mogelijkheden zijn bij
de productie van social media.
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De lessen worden gegeven op verschillende leslocaties.
Op de Arena en op het Media Park. Waar je les hebt hangt
af van de specialisatie die je volgt.
Op het Media Park hebben we onze eigen studio’s. Studio 6
beschikt over licht- en geluidsapparatuur, camera’s en regie.
Villa Heideheuvel is ingericht met een professionele
televisiestudio, een volledige meercamera regie en
professionele studioverlichting.
Doordat de studio’s midden op het Media Park 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.
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Producer televisie
Je bent creatief en vindt het leuk om dingen te regelen.
Je kunt goed communiceren en samenwerken met
anderen. Je produceert content voor televisie. Hiervoor
kom je zelf met onderwerpen of je werkt in opdracht. Je
plant de gehele productie zodat alle materialen/middelen
en de crew op het juiste moment op de locatie zijn om de
productie te realiseren. Je ondersteunt op verschillende
manieren tijdens de productie en bent een aanspreekpunt
op de vloer. Je hebt kennis van het gehele productieproces
zodat je de belangen kent van de diverse partijen.
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van
content en beeld. Je leert hoe het productieproces in
elkaar zit en welke rol jij hebt. Je leert plannen, organiseren
en afspraken maken. Je denkt in oplossingen zodat je een
zo goed mogelijk eindresultaat kunt bereiken. Naast de
productionele kant, krijg je ook les in de techniek zodat je
weet wat de mogelijkheden zijn bij de productie voor
televisie.
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Webredacteur
Je bent regelmatig online en je vindt het leuk om teksten
te schrijven. Je werkt op de online redactie van een
mediabedrijf, maar ook andere bedrijven zoals
overheidsinstellingen, organisaties en grote bedrijven met
een online afdeling kunnen je werkgever zijn.
Je schrijft teksten voor de website en zorgt ervoor dat alles
makkelijk vindbaar is voor de gebruikers. Ook kijk je welke
filmpjes of andere media-uitingen online geplaatst kunnen
worden en wat er voor nodig is om dit voor elkaar te krijgen.
Je leert tijdens de opleiding hoe je foutloze teksten schrijft
die online gepubliceerd kunnen worden. Je houdt daarbij
rekening met de doelgroep waarvoor je schrijft. Je leert ook
wat vormgeving kan doen en hoe je dit zelf toe kunt
passen. Je kunt zelf media-uitingen maken die online
geplaatst kunnen worden. Daarnaast werk je veel samen
met anderen en leer je om te gaan met strakke deadlines.

Diplomaprofiel Podium- en Evenemententechniek
Allround Theater- en Podiumtechnicus
Heb je iets met licht en geluid? Vind je het leuk om bij
theaters, festivals, beurzen, concerten of evenementen te
werken? Met deze specialisatie kan het allemaal. Je hebt
afwisselend werk en je werkt veel ’s avonds en in het
weekend. Je helpt mee bij het opbouwen en afbreken en
zorgt ervoor dat alles goed werkt. Ook heb je oog voor
veiligheid en kun je daarnaast goed overleggen en
samenwerken met anderen.
Tijdens de opleiding leer je alles over het vervoeren van
materiaal, op-en afbouw van decors en podia, installatie
van apparatuur, veiligheid van jezelf en anderen en
installatie van licht-en geluidsapparatuur.

Display- en Projectietechnicus
Je hebt technisch inzicht en bent daarnaast ook creatief. Je
hebt affiniteit met podium-en beeldtechniek. Je kunt LED
en AV systemen bouwen en bekabelen. Je hebt ervaring
met het installeren en afregelen van projectoren,
presentatiesoftware en videosoftware. Je hebt kennis van
het technische proces en combineert beeld, licht en geluid
met elkaar zodat er een complete interactieve
mediabeleving ontstaat.
Tijdens de opleiding leer je alles over audiovisuele techniek
en podiumtechniek. Je leert veel over licht, LED en
projecties. Daarnaast ontdek je welke software er allemaal
bestaat om presentaties vorm te geven. Samenwerken is
belangrijk en ook leer je hoe het productieproces in elkaar
zit en welke spelers daarin actief zijn.
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Geluidstechnicus Podium en Evenementen of AV
Je wilt verantwoordelijk zijn voor het geluid bij festivals,
theatervoorstellingen en concerten, of bij film- en
televisieproducties. Je werkt graag met mensen samen en
je vindt het geen probleem om op onregelmatige tijden en
in het weekend te werken.
Tijdens de opleiding leer je alles over geluid en de
apparatuur waar je mee gaat werken. Kies je voor Podium &
Evenementen dan verdiep je je in de podiumtechnieken,
wet- en regelgeving, rigging, muziek, bekabeling,
geluidsopname en de technische productie van een
evenement. Kies je als specialisatie de AV-branche dan leer
je alles over studiogeluid, geluid op locatie bij opnames en
audio in de montages.
Lichttechnicus Podium en Evenementen of AV
Als lichttechnicus kun je kiezen voor werken in de Podium
en Evenementen industrie of in de AV-branche. Kies je voor
de AV-specialisatie dan leer je alles over licht bij opnames
in studio’s. Jij zorgt ervoor dat de beelden er qua belichting
mooi uit zien.
Kies je voor Podium en Evenementen dan leer je alles over
belichting van podia, beurzen en evenementen. Je werkt
graag met mensen samen en je vindt het geen probleem
om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken.

Diplomaprofiel Mediavormgever
3D artist
Je kunt alles met behulp van software tot leven wekken.
Je werkt voor verschillende opdrachtgevers zoals de
filmindustrie, architectenbureaus, gaming industrie, eventen ontwerpbureaus. Je bent thuis in het gehele 3D proces
en bent bezig met het bouwen en aankleden van modellen,
animeren en het uitvoeren van scenes. In je vrije tijd zit je
uren achter de computer om nieuwe software onder de knie
te krijgen en je bent op de hoogte van de laatste updates.
Je leert werken met Cinema 4D en andere belangrijke
software. Ook volg je lessen licht en camera om te leren
hoe je dingen zo echt mogelijk in beeld brengt.
Je maakt veel eigen projecten om zo veel mogelijk ervaring
met de software op te doen.
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Graphic Designer
Je bent creatief en kan de wens van een opdrachtgever
vertalen naar verschillende media-uitingen, zoals digitale
publicaties voor mobile devices, posters & flyers, web
banners, t-shirt prints, etc. Je weet hoe je een huisstijl moet
ontwerpen inclusief logo, kleurenpalet en fontkeuze. Je weet
alles van typografie, fotobewerking, drukwerkprocessen,
ontwerpprincipes en illustraties. Tijdens de opleiding leer je
alles over het vormgeven. Je leert werken met verscheidene
softwareprogramma’s. Je leert hoe je een plan van aanpak
opstelt, een creatief plan ontwikkelt en dit uiteindelijk ook
presenteert aan je opdrachtgever. Je leert welke aspecten
en disciplines er bij het ontwerpen en realiseren van een
media-uiting komen kijken. Natuurlijk ontwikkel je zelf ook
vaardigheden om de verschillende taken te kunnen
uitvoeren.
Motiondesigner
Je bent creatief en kan de wens van een opdrachtgever
vertalen in media met bewegend beeld en geluid. Je bent
vaardig in het werken met diverse software om je doel te
bereiken. Denk hierbij aan de graphics in beeld bij
televisieprogramma’s of online video’s, het ontwerp van
logoanimaties voor websites en videoplatformen,
leaders, filmpjes en videopresentaties. Je leert animaties
maken en werken met verschillende softwareprogramma’s
(bijvoorbeeld Adobe CC en Cinema 4D). Kortom, elke
uitdaging is voor jou te realiseren.
Tijdens de opleiding leer je alles over het vormgeven van
bewegend beeld. Je leert werken met verscheidene
softwareprogramma’s. Je leert hoe je een plan van aanpak
opstelt, een creatief plan ontwikkelt en dit uiteindelijk ook
presenteert aan je opdrachtgever. Je leert welke aspecten
en disciplines er bij het ontwerpen en realiseren van een
media-uiting komen kijken. Natuurlijk ontwikkel je zelf ook
vaardigheden om de verschillende taken te kunnen
uitvoeren.
Visual Effects artist
Je bent creatief en kunt alles met bewegend beeld en
special effects. Binnen een productie ben jij de laatste
schakel die alle digitale effecten toevoegt aan een video.
Jij bent verantwoordelijk voor de final look.
In je vrije tijd zit je uren achter de computer om nieuwe
software onder de knie te krijgen en je bent als eerste op
de hoogte van nieuwe releases.
Tijdens de opleiding leer je alles over het maken van visual
effects. Je leert werken met programma’s als After Effects
en je gaat aan de slag met 3D modeling. Ook krijg je les in
camera, licht, geluid, montage en motion graphic design.
Je leert over het productieproces en welke rol jij daarin
hebt als Visual Effects artist.

Opleidingsduur
Bij Media bepaal je samen met jouw studiecoach jouw
eigen route. De gemiddelde opleidingsduur is 3 jaar, maar
wil jij naast je stage ook nog in de avonduren vakken
volgen, dan kan dat. In dat geval krijg je de mogelijkheid
om jouw opleiding versneld te doorlopen. Heb je zin om in
de vakanties vakken te volgen of stage te lopen? Dat kan
ook. Jij bepaalt met onze begeleiding het tempo.

Flexibele stages
Gedurende de opleiding moet iedere student 1.400 uur
ervaring op doen in de beroepspraktijk. Wanneer je aan de
basisvoorwaarden hebt voldaan en een bepaald aantal
vakken hebt behaald mag je beginnen aan de stage. Je kan
kiezen voor meerdere korte stages of voor twee langere
stages. In overleg met de coach wordt bekeken welk type
stage het beste bij jouw specialisatie past.
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Info & aanmelden
MBO College Hilversum
MBO College Hilversum is een veelzijdige school met verschillende
opleidingen in 15 sectoren. Toch is het er kleiner dan je denkt. Elke
afdeling heeft zijn eigen ruimtes en eigen sfeer.
Ons schoolgebouw staat direct naast station Hilversum Sportpark
en binnen een paar minuten ben je met de trein op het Media Park
waar onze andere twee leslocaties zijn.

T DAY
OU
YTR
HILVERSUM
Open dagen 2019 - 2020

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).
Dat kan tot uiterlijk 1 april, om zeker te zijn van plaatsing.

Kun je niet kiezen?

Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Donderdag

17 oktober 2019

16.00 uur

20.00 uur

Zaterdag

30 november 2019

10.00 uur

14.00 uur

Zaterdag

18 januari 2020

10.00 uur

14.00 uur

Donderdag

19 maart 2020

16.00 uur

20.00 uur

Loop dan een dag(-deel) mee en ontdek of de opleiding bij je
past. Kijk op ikkiesmbo.nl voor alle opleidingen en data.

Meld je aan op rocva.nl

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

Open dagen Media Park 2019 - 2020 (Studio 6)
Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Vrijdag

13 december 2019

16.00 uur

19.00 uur

Woensdag

5 februari 2020

16.00 uur

18.00 uur

Meld je aan via secretariaatmedia@rocva.nl
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mbocollegehilversum@rocva.nl
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