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Wij zijn de opleiding 
Mediavormgever aan het       
College voor Techniek en  
Design van Scalda. Deze  
niveau 4 MBO opleiding (on-
derdeel van afdeling ICT) is 
oorspronkelijk 4 jaar en kan        
nu in 3 jaar al afgerond 
worden.

Als student Mediavormgever  
leer je hoe je media-uitigen  
moet maken. Media-uitingen 
zie je overal om je heen, in  
bewegend en stilstaand beeld. 

Je kunt dan denken aan  posters, 
flyers,visitekaartjes, een huis-
stijl voor een onderneming, een 
commercial of de vormgeving 
van een interactieve app. 

Je leert projectmatig werken en 
met een planning en taakver- 
deling werk je aan een goed 
doordacht concept, werk je het 
concept uit tot een ontwerp om 
het daarna te realiseren.  

Als Mediavormgever moet je  
ervoor zorgen dat je op de  
hoogte bent van nieuwe  
trends en ontwikkelingen en  
dat je die kan vertalen naar een 
media-uiting. 

Luisteren naar de opdrachtgever 
en je inleven in de doelgroep 
zijn belangrijke eigenschappen 
die je als Mediavormgever moet 
bezitten. Je bent sociaal, je kunt 
je ontwerpkeuzes goed moti-
veren en wanneer dat nodig 
is overtuig je de opdrachtgever 
met argumenten. 

Daarnaast moet je luisteren 
naar de feedback van je op-
drachtgever en flexibel omgaan 
met wijzigingen in het ontwerp.

De opleiding leidt op tot  
Mediavormgever. Je kunt je 
daarbij specialiseren in één van 
de volgende vakrichtingen: 

• Interactieve Media

• Animatie/Audiovisueel                                                                      

• Grafische Vormgeving



De opleiding is heel persoonlijk,  
flexibel en je bepaalt je eigen tempo  
tot op zekere hoogte. Je kunt versnellen 
en vertragen wanneer je persoonlijke 
ontwikkeling hierom vraagt. Dit gaat 
natuurlijk wel altijd in overleg met je 
persoonlijke coach, die je de hele oplei-
ding begeleidt door je studieloopbaan. 
De opleiding is vormgegeven volgens 
de laatste trends en ontwikkelingen 
binnen het onderwijs. 

De opleiding begint met een oriënte-
rende fase, waarin je kennis maakt 
met 3 vakrichtingen. Na de eerste fase 
ga je je verder verdiepen in de richting 
die je het meest ligt. Je realiseert een 
aantal projecten en stelt een portfolio 
samen waarmee je op een bepaald 
moment aantoont dat je klaar bent om 
zelfstandig een project uit te voeren. 
Op dat moment begin je aan je examen 
dat uiteindelijk leidt tot het diploma 
Mediavormgever.



De Mediavormgever Animatie/ 
Audiovisuele Vormgeving (hierna 
AAV) werkt aan media met bewe-
gend beeld en geluid zoals ani-
maties, website banners, leaders, 
video-presentaties, reclamespots, 
games, documentaires en films.

Als Mediavormgever AAV werk 
je vaak bij kleinere audiovisuele 
bedrijven, werk je als zelfstandig 
ondernemer/freelancer of werk 
je bij (middel) grote bedrijven 
met een aparte afdeling voor 
vormgeving en/of realisatie van 
animatie/audiovisuele 
media-uitingen. Goed luisteren 
naar de opdrachtgever en je 
inleven in de doelgroep zijn be-
langrijke werkzaamheden die je 
als Mediavormgever AAV moet 
kunnen uitvoeren.

Daarnaast moet je flexibel om 
kunnen gaan met wijzigingen in 
het ontwerp en feedback van de  
opdrachtgever. Binnen de opleiding 
krijgen de studenten het productie-
proces te zien van idee, storyboard, 
script tot de eindmontage van het 
gefilmde materiaal. Als Mediavormgever 
AAV moet je ervoor zorgen dat je goed op 
de hoogte bent van nieuwe trends en ont-
wikkelingen en dat je die kan vertalen naar 
een audiovisueel product.



De Mediavormgever Interactief werkt aan media 
met interactie zoals websites en games of werk 
je in een projectgroep samen met Software 
Developers aan de vormgeving van webapplicaties 
of applicaties voor mobiele telefoons of tablets.

Als Mediavormgever Interactief ga je werken 
bij kleinere bedrijven als webdesignbureaus, 
multi-mediabedrijven, werk je als zelfstandig 
ondernemer/freelancer of (middel) grote bedrijven 
met een aparte afdeling voor vormgeving en/of 
realisatie van interactieve media-uitingen.

Als Mediavormgever Interactief moet je ervoor 
zorgen dat je goed op de hoogte bent van nieuwe 
trends en ontwikkelingen en dat je die kan 
vertalen naar een interactief product.

Goed luisteren naar de opdrachtgever en je 
inleven in de doelgroep zijn belangrijke 
werkzaamheden die je als Mediavormgever 
Interactief moet kunnen uitvoeren. Daarnaast 
moet je flexibel om kunnen gaan met wijzigingen 
in het ontwerp en feedback van de opdrachtgever.



De Mediavormgever Grafisch werkt aan media-uitingen met stilstaand beeld 
en tekst zoals advertenties, boeken, brochures, posters, flyers, folders en huis-
stijl producten. Daarnaast werk je ook steeds meer aan digitale media en denk 
je mee over het ontwerp van websites en ontwerp je digitale publicaties.

Je gaat als Mediavormgever werken bij reclamebureaus, communicatiebu-
reaus, gespecialiseerde ontwerp- of vormgeef- studio’s of werk je als zelfstan-
dig ondernemer of freelancer. Ook zijn afdelingen voor vormgeving bij (mid-
del) grote bedrijven plaatsen waar je een Mediavormgever Grafisch tegen kan 
komen.

Als Mediavormgever Grafisch moet je ervoor zorgen dat je goed op de hoogte 
bent van nieuwe trends en ontwikkelingen en dat je die kan vertalen naar een 
product. Goed luisteren naar de opdrachtgever en je inleven in de doelgroep 
zijn belangrijke werkzaamheden die je als Mediavormgever Grafisch moet 
kunnen uitvoeren. Daarnaast moet je flexibel om kunnen gaan met wijzigingen 
in het ontwerp en feedback van de opdrachtgever.

Tijdens de opleiding komt veel kennis voorbij, zoals compositie, lettertypes,  
kleurenleer en de boodschap van een beeld/uiting.



Binnen het College voor Techniek en Design is het beleid 
dat elke student meerdere keren op stage (Beroepsprak-
tijkvorming of BPV) gaat, om ze al zo snel als mogelijk in 
contact te laten komen met het werkveld.

In ons geval betekent dit twee stageperiodes tijdens de 
opleiding. De eerste periode is een periode van ongeveer 
20 weken in Level 2 en de laatste is een stageperiode van 
ongeveer 20 weken in Level 4 (het examen).

Voordat een student op stage kan, moet hij eerst een  
bedrijf vinden. De student neemt hiervoor het initiatief 
en schrijft een passende sollicitatiebrief met CV. Dit gaat 
in overleg en met ondersteuning van de docent Neder-
lands. We vragen aan alle stage bedrijven altijd om een
sollicitatiegesprek te houden, ook al is al bekend dat de 
student stage mag komen lopen. Dit alles om de student 
voor te bereiden op de praktijk.

Tijdens de stage van de student, dient er een urenregis-
tratie bijgehouden te worden. Hiervoor werken wij met 
OnStage (http:// onstage.xebic. com). De student kan 
hierin per week zijn uren registreren en korte omschrijving 
van werkzaamheden geven. 

Een korte instructiefilm gemaakt door een student van de 
opleiding over het logboek kan bekeken worden op 
http://onstage.wordmediavormgever.nl



Niet ieder bedrijf komt in aanmerking voor 
een stagiair. Elk stagebedrijf dient geaccre-
diteerd te worden door het kenniscentrum: 
S-BB (https://www.s-bb.nl).

Zij beoordelen uw bedrijf op:

1.  voldoende werkzaamheden voor een     
     eventuele stagiair,
2.  of er een goede werkplek aanwezig is       
     waar aan gewerkt kan worden en 
3.  of er iemand is die genoeg uren per                 
     week de stagiair vakinhoudelijk kan 
begeleiden.

Het aanvragen van een accreditatie kan 
direct bij het S-BB, via hun website.

Tijdens de eerste stage periode 
bouwt de student aan een BPV 
dossier met opdrachten. 

Zie het BPV dossier voor de  
opdrachten.

Een stageperiode staat bij ons 
niet vast. Wanneer de student 
een mogelijk stagebedrijf ge-
vonden heeft, gaat het proces 
lopen en kan de student op 
stage. Hiervoor moet wel een 
nette overdracht geregeld zijn 
van lopende projecten naar 
klasgenoten. 

De periodes zijn flexibel. Ze 
moeten echter wel binnen het 
schooljaar afgerond kunnen 
worden. De stage is een aan- 
eengesloten periode met vol-
ledige werkweken, zoals die 
gebruikelijk zijn bij het bedrijf. 

In de zomervakantie is er 
geen stage mogelijk en andere 
schoolvakanties bestaan even 
niet meer voor de student. 
Tijdens de stage is de student 
werkzaam bij het bedrijf en 
moet zich ook aan bedrijfs- 
regels houden. Eventuele (ski)
vakanties moeten besproken 
worden met het stagebedrijf  
én de begeleider.

Tijdens de kwalificerende stage is er geen 
BPV dossier, maar moet de stagiair in de 
praktijk aantonen dat hij een opdracht 
van begin tot eind kan uitvoeren. Hier-
voor is een beoordelingsformulier ge-
maakt dat gebruikt dient te worden door 
de praktijkopleider en is onderdeel van 
een kwalificerend dossier van de student.

Bij een opdracht moet gedacht worden 
aan een project waar ze qua tijdsin- 
vestering ongeveer 10 weken mee bezig 
kunnen zijn en moet iets zijn dat ze
vanaf idee of concept kunnen gaan 
ontwerpen en uitwerken tot media-uiting.



Zoals al aangegeven registreert de student de gewerkte uren in  
OnStage. De student kan hierin per week zijn uren registreren en 
korte omschrijving van werkzaamheden geven. Ook worden ge-
spreksverslagen van stage bezoeken door de BPV docent in OnStage 
verwerkt. Het streven is dat de BPV-docent 1 maal per 10 weken 
stage op bezoek komt.

Het stagebedrijf kan ook in OnStage en krijgt dan inzicht in het 
stageproces van de student, inclusief de gespreksnotities van de 
BPV-docent na een bezoek. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om de 
ingediende uren goed te keuren en bij school aan te leveren. Aan het 
eind van de stage dient de student het urenoverzicht uit te printen, 
te laten ondertekenen en in te leveren bij zijn laatst gewerkte week. 
Dit alles ter verantwoording. Een korte instructiefilm over het  
logboek kan bekeken worden op 

http://onstage.wordmediavormgever.nl

Interesse om een inlogcode te krijgen voor OnStage? Neem contact 
op met ons bpv- bureau: bpv-techniek@scalda.nl of bel met  
0118 – 55 88 00 en vraag naar het bpv-bureau.

Tijdens een stageperiode verwachten wij van het stagebedrijf inhou-
delijke feedback voor de stagiair maar ook terugkoppeling op het 
arbeidsproces. Ze zijn in de meeste gevallen (nog) niet bekend met 
de beroepspraktijk en zullen dus moeten wennen en nog veel leren.

We hopen dat stagebedrijven de stagiairs kunnen ondersteunen bij 
maar ook aanspreken op werkhouding en communicatievaardigheden. 
Ze zijn vaak nog jong en kunnen minder goed de gevolgen van hun 
keuzes overzien op langere termijn.

Wanneer er behoefte is aan contact met de BPV-docent, schroom 
niet en neem contact op via bovenstaand telefoonnummer  
of e-mailadres.
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