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Mediavormgever
Bij de opleiding Mediavormgever leer je hoe je met beeld en tekst de boodschap van de opdrachtgever
overbrengt. Je vertaalt de wensen in een concept en een digitaal ontwerp in verschillende media. Jij ontwerpt en
voert het uit. Je ontwikkelt je creativiteit en gevoel voor stijl. En leert daarnaast hoe je jouw ideeën verkoopt aan de
meest uiteenlopende opdrachtgevers.
Als mediavormgever communiceer je met beelden. Je leert hoe je met beeld en tekst een boodschap van een
merk kan omzetten tot een media-uiting. Je ontwerpt logo’s, verpakkingen, tijdschriften, advertenties en folders,
websites, apps, (bewegende) billboards, animaties en publicaties voor op de tablet. Interesse in deze opleiding?
Lees dan meer over de mbo-opleiding Mediavormgever!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• het ontwikkelen van crossmediale (vormgeef) oplossingen
• het positioneren en profileren in de markt
Je krijgt ook Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 650,- (BOL) (gehele opleiding)

• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen, en exclusief laptop.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
Je loopt ongeveer 25% van de tijd stage.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
Vervolgopleiding
Op het hbo: Kunstacademie, Communicatie, Multimediadesign, Interactive design
Waar kun je werken
Je kunt werken bij reclame- of ontwerpbureaus, uitgeverijen, webontwikkelaars,
vormgevingsteams van grote merken, multimediabedrijven etc. Je kunt natuurlijk ook als
zelfstandig ondernemer gaan werken.
Crebo: 25633

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Let op! Er zijn voor deze opleiding voor schooljaar 2021-2022 geen studieplaatsen meer
beschikbaar. Ook de wachtlijst is vol. Het is nog wel mogelijk om je aan te melden voor
de opleiding Ruimtelijk Vormgever.
Deze opleiding heeft een beperkt aantal studieplaatsen. Meld je voor deze opleiding dus
tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er
vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je
op een wachtlijst geplaatst. Bij deze opleiding stellen we aanvullende toelatingseisen: klik
hier voor informatie over de intakeprocedure.
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