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1. Woord vooraf 
 

Welkom bij Scalda! 
 
Bedankt dat je hebt gekozen voor een opleiding bij Scalda.  
Wij hebben ons ten doel gesteld om jouw opleiding, samen met onze 
partners in het bedrijfsleven, zo goed mogelijk vorm te geven. Of je 
opleiding succesvol verloopt, hangt voor een groot deel van jezelf af. Je 
kunt dit doen door initiatief te nemen, vragen te stellen en de mensen 
rondom je respectvol te behandelen. Onze docenten en medewerkers 
stellen in ieder geval alles in het werk om bij te dragen aan jouw succes. 

 
Aan al onze studenten doen we vier beloftes: 
1. Je wordt begeleid door goede, enthousiaste en vakbekwame coaches 

of leerregisseurs en volgt zinvolle stages. 
2. Je krijgt studiebegeleiding die bij jou past. Je wordt serieus genomen 

en we luisteren naar je. 
3. Je volgt een opleiding op je “eigen school”. Je voelt je thuis en kent je 

coaches en medestudenten. Er is een goede sfeer. Jouw school is 
een leuke plek om elkaar te ontmoeten! 

4. Er zijn vaste werkdagen met begin- en eindtijd, minimale lesuitval en 
vooral: een duidelijke structuur en heldere communicatie. Je kunt 
overal terecht met je vragen en de opleiding is goed bereikbaar. 

 
 

In deze studiewijzer willen we je informeren over het beroep en de 
opleiding Mediavormgever. Deze competentiegerichte opleiding bereid je 
voor op het beroep door te werken met een zo realistisch mogelijke 
beroepscontext. 

 
 

     Wij wensen je een succesvol en plezierig studiejaar toe! 

                               
  
   Ir. V.J.J.C. van de Reijt                    A. Versluys MSc 
   Directeur Techniek                          Directeur ICT, Elektrotechniek,    

       Installatietechniek en Schilderen 
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NB: Aan deze studiewijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij naar 
de Onderwijs en Examenregeling (OER) van je opleiding. 
 
 
 
 

2. Leeswijzer 
 

De volledige manier 
Wil je zoveel mogelijk weten van de opleiding? Lees dan de OER (het 
Onderwijs en Examen Reglement), daarin staat alles wat je moet weten. 
 
 
De snelle manier 
Wil je kort en bondig informatie over deze opleiding? In hoofdstuk 3 vind 
je de opleiding op één A4. Daar vind je de opbouw van de opleiding, de 
beoordeling van de voortgang en de wijze van examinering. 
 
 
 
Meer informatie 
Meer informatie vind je in: 
• Algemene Informatiegids Scalda 
• Onderwijs en Examenregeling (OER) 
• Klachtenregelingen Scalda 
• Examenreglement Scalda 
• Studentenstatuut 
• Onderwijsovereenkomst 
• Praktijkovereenkomst 
 
Deze documenten vind je op www.scalda.nl 
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3. De opleiding op één A4 
 
Naam opleiding: Mediavormgever 
Duur opleiding: 4 jaar met mogelijkheid tot versnellen 
Kwalificatiedossier: Mediavormgeving, 1 augustus 2015 
Crebonummer: 25201 
 
 
Leren tijdens de opleiding 
Het competentiegerichte leren vindt plaats in een beroepsrijke context, veel 
werken met realistische projecten. Daarnaast loop je regelmatig stage 
(BPV) in de praktijk. Er wordt een zelfstandige actieve, leerhouding 
verwacht. 
 
Beoordelen voortgang 
Op twee momenten vindt er een portfoliobeoordeling plaats. 
 
De opleiding werkt niet meer in leerjaren, doorstromen vindt plaats binnen 
ontwikkel-niveaus. 
 
Examineren  
Wanneer je het juiste niveau hebt bereikt, kun je deelnemen aan de Proeve 
van Bekwaamheid. 
  
De Proeve van Bekwaamheid is het eindexamen van de opleiding. Hier 
wordt beoordeeld of je de kerntaken en werkprocessen van het beroep 
correct kunt uitvoeren. 
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4. Het beroep Mediavormgever 
 

4.1. Wat doet een Mediavormgever?  
Uitgebreide informatie over Mediavormgever vind je op 
www.kwalificatiesmbo.nl.  
 
Een mediavormgever houdt zich bezig met de vormgeving van allerlei 
media-uitingen. Dit kunnen zowel grafische, interactieve, animatie- als 
audiovisuele producten zijn: 

• De mediavormgever grafisch geeft vorm aan media met 
stilstaande beelden en teksten. Denk bijvoorbeeld aan 
advertenties, posters, huisstijldrukwerk, folders, brochures, 
kranten, boeken, foto's, presentaties en verpakkingen. 

• De mediavormgever animatie/audiovisueel werkt met media 
waarin bewegend beeld en geluid centraal staan. Hij maakt 
bijvoorbeeld computeranimaties, av-producties, documentaires, 
reclamespotjes en videopresentaties. 

• De mediavormgever interactief ontwerpt interactieve media zoals 
websites, interactieve cd-roms/dvd's en games. 

• De mediavormgever art & design maakt werk met een eigen stijl, 
uniek en origineel. Dat kunnen strips zijn of illustraties maar ook 
beeldend werk of VJ-producties. 

 
Wat zijn de taken van een Mediavormgever? 
Een mediavormgever heeft verschillende taken. Hij maakt het plan van 
aanpak; ontwikkelt het concept; creëert het ontwerp; bereidt de realisatie 
voor; begeleidt uitbestedingen en maakt de uiteindelijke media-uiting. 
Hierbij is van belang dat hij de opdrachtgever adviseert en aan hem zijn 
concepten en ontwerpen presenteert. Daarnaast beheert hij de hard- en 
software en beheert hij de database. Als zelfstandig ondernemer of 
freelancer stelt hij ook het ondernemingsplan op en voert dit uit, waarbij 
hij onder andere zijn bedrijf promoot en allerlei financiële zaken regelt. 
 
 
Welke vervolgopleiding kan ik doen? 
Vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld: 

• Communicatie en Multimedia Design bij diverse HBO instellingen 
• Diverse opleidingen bij Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 
• Filmacademie, Amsterdam 
• Verschillende kunstacademies in het land 
• opleiding Communicatie en/of Marketing   
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5. De opleiding  
 

5.1. Praktische informatie 
In de Algemene Informatiegids (www.scalda.nl) vind je alle praktische informatie 
over je opleiding, zoals: 
• Locaties en adressen 
• Gedragsregels 
• Ziekmelding 
• Aanvragen van verlof 
• Algemene Onderwijs en Examenreglement (OER) 
 

5.2. Hoofdonderdelen van de opleiding 
Kwalificatiedossier 
Het leerprogramma is gebaseerd op een landelijk vastgesteld 
kwalificatiedossier. Hierin staat omschreven welke kerntaken je moet 
beheersen aan het eind van je opleiding en welke competenties je 
daarvoor moet ontwikkelen.  
Op www.kwalificatiesmbo.nl vind je het kwalificatiedossier van deze 
opleiding. Scalda is verplicht zich aan dit dossier te houden bij het 
opstellen van het leerprogramma. 
 
Kerntaken en werkprocessen 
Volgens het kwalificatiedossier bestaat het beroep van Mediavormgever 
uit 3 kerntaken: 
 
1. Ontwerpt de Media-uiting 
2. Realiseert de Media-uiting 
3. Voert ondernemerstaken uit 
 
Deze kerntaken kun je niet in één keer leren en daarom zijn de kerntaken 
onderverdeeld in een aantal werkprocessen. Bij Mediavormgever werk je 
aan 13 werkprocessen. 

 
Opdrachten uit de praktijk 
Voor de opleiding Mediavormgever werk je aan realistische opdrachten met echte 
opdrachtgevers. Zo proberen we een zo reëel mogelijke beroepscontext neer te 
zetten. 
 
Talen en rekenen 
Talen en rekenen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding. Dat is landelijk 
bepaald door de regering. Naast de examens voor het beroepsgerichte deel, 
dien je voor deze opleiding dus ook examens af te leggen voor Nederlands, 
Engels en Rekenen. 

 
Loopbaan & Burgerschap  
Binnen deze BOL-opleiding wordt een lesprogramma voor Burgerschap 
aangeboden. Informatie hierover ontvang je tijdens je opleiding.  
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De onderwijsovereenkomst 
Wanneer je de opleiding wilt volgen, dien je een onderwijsovereenkomst te 
tekenen. In de Onderwijs Overeenkomst (OOK) staan de rechten en plichten van 
jou én de school beschreven. Als je na akkoord je handtekening hebt gezet, dan 
ben je verplicht om je aan de afspraken in de OOK te houden. De OOK is dus 
zeer belangrijk voor de uitvoering van je opleiding. Lees de OOK daarom goed 
door, vraag eventueel om uitleg voordat je hem ondertekent én bewaar hem 
goed. 
 
Praktijkovereenkomst 
De praktijkovereenkomst is een overeenkomst tussen Scalda, de student (jij) en 
het bedrijf. Meestal is dat het bedrijf waar je werkzaam bent. Ook het 
kenniscentrum tekent de overeenkomst, waarmee wordt verklaard dat jouw 
bedrijf een geschikte leeromgeving is. De praktijkovereenkomst is de basis voor 
de beroepspraktijkvorming (BPV). De overeenkomst regelt de rechten en 
verplichtingen van alle partijen en omvat bepalingen over de opleiding, de 
begeleiding en de beoordeling. 
 

5.3. Intake en toelatingstest 
Voor je aan de opleiding begint, doorloop je eerst onze intake. Daarin kijken we 
of je voldoet aan de aanvullende plaatsingsvoorwaarden. Deze omvatten een 
verplichte meeloopdag en het maken van een opdracht om te kijken of je 
gemotiveerd en creatief bent en eigenheid hebt. 
 
Kijk voor de gedetailleerde plaatingsvoorwaarden op www.scalda.nl. 

 

5.4. Urennorm en verplichte aanwezigheid 
Volgens de wettelijk voorgeschreven norm bestaat een BOL-opleiding uit 
een onderwijsprogramma van minimaal 4000 uur, oftewel gemiddeld 
1000 uur per leerjaar. De opbouw is als volgt: 
Begeleide onderwijstijd:  minimaal 2350 uur 
BPV:     minimaal 1350 uur 
 
 
Let op: Je bent verplicht deze uren onderwijs te volgen. Indien je daar 
niet in voldoende mate aan voldoet, zijn wij helaas genoodzaakt je 
opleiding te beëindigen! De eisen die we hier aan stellen staan in de 
OER. 
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6. Opbouw leerprogramma  

 

6.1. Onderwijsprogramma 
Gemiddeld volg je 40 uur onderwijs per week. Tijdens die uren werk je 
aan realistische opdrachten binnen de beroepscontext. Daarnaast kun 
je workshops volgen of instructiefilmpjes bekijken om jezelf te 
ontwikkelen op vakinhoudelijk vlak. 
 
Naast het beroepsgerichte deel van je opleiding, volg je ook talen 
(Nederlands, Engels), rekenen en burgerschap. 

 

6.2. Opbouw leerjaren 
Wij werken niet met leerjaren en klassen, maar in niveaus. Je begint in het 
Oriënterend niveau, daarna kom je in het Verdiepend deel van de opleiding 
en tenslotte is er het Kwalificerend deel waarin je je examen uitvoert. 
 
Om een niveau hoger te komen, voer je een portfoliogesprek waarin je je 
ontwikkeling laat zien aan de docenten en toon je aan (of niet) dat je klaar 
bent voor het volgende niveau.  

6.3. Versnellingstraject 
Er is geen specifiek versnellingstraject. Door niet te werken met schooljaren 
kun je zo snel of zo langzaam als je zelf aankunt. Zodra je je portfolio op orde 
denkt te hebben, vraag je een gesprek aan en ga je verder met het volgende 
niveau als je coaches daarmee akkoord zijn. 
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7. Beoordelen en Examineren 
 

Meer informatie over toetsing, beoordeling en examinering vind je in de OER 
en het examenreglement. 
 

7.1. Beoordelen tijdens de opleiding 
Tijdens je opleiding heb je minimaal twee waar gekeken wordt of je je 
voldoende ontwikkeld hebt. Daar wordt ook bepaald of je verder mag 
ontwikkelen in een hoger niveau. 
 

7.2. Examineren voor je diploma 
Wanneer je het juiste opleidingsniveau hebt bereikt, kun je deelnemen aan de 
Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid is het eindexamen 
van je opleiding. 
 
In de Proeve van Bekwaamheid schrijf je een opstartplan voor het starten van 
je eigen bedrijf, voer je als bedrijfje een aantal opdrachten op school uit die 
ook beoordeeld worden door assessoren op school. Als laatste voer je 1 
project uit tijdens je laatste stage dat ook beoordeeld wordt door je 
praktijkopleider. 
 
Wanneer je aan alle opleidingseisen hebt voldaan en de Proeve van 
Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond, heb je het diploma 
Mediavormgever verdiend. 
 

7.3. Vrijstellingen 
Vrijstellingen zijn niet relevant in de structuur van de opleiding 
Mediavormgever. 

7.4. Herkansingen  
Wij werken niet met herkansingen binnen de opleiding. 

 Herkansingen in het kader van examens, zie daarvoor de OER. 

7.5. Proeve van Bekwaamheid 
Informatie over de organisatie en uitvoering van de Proeve van 
Bekwaamheid vind je in de Algemene Informatiegids en de specifieke 
OER. 

 

7.6. Een klacht of bezwaar 
Informatie over de klachtenprocedure vind je in de Algemene Informatiegids 
en de klachtenregeling op www.scalda.nl. 
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8. Begeleiding  
 

8.1. Begeleiding bij het leren 
Scalda vindt het belangrijk om haar studenten goed te begeleiden. Er staan 
verschillende mensen voor je klaar om je te helpen met je vragen, problemen 
of klachten.  
 
Coach 
Elke student krijgt een coach toegewezen die je onderwijsprestaties 
én jou als persoon volgt. Je kunt bij je coach altijd terecht wanneer je 
problemen hebt. Soms kan de coach je zelf helpen, soms word je 
doorverwezen naar anderen. 
 
Coaches opleiding Mediavormgever 
J. van de Merwe:  jvandemerwe@scalda.nl 
P. Folmer:   pfolmer@scalda.nl 
W. Mahu:   wmahu@scalda.nl 

 
Praktijkbegeleider 
Tijdens de BPV word je begeleid door je praktijkbegeleider van het 
bedrijf. Hij of zij zal regelmatig met jou overleggen over de 
vorderingen van de opdrachten en je ontwikkeling gedurende je stage. 
 
BPV docent 
Vanuit je opleiding word je begeleid door de BPV docent. Hij of zij 
volgt op afstand je ontwikkeling, komt langs voor een voortgangs- of 
beoordelingsgesprek en is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijf. 
 
Leerregisseur 
De vakinhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door de leerregisseurs 
van je opleiding. Verder begeleiden zij de projecten of praktijk-
opdrachten en zijn ze onder meer verantwoordelijk voor de 
examinering.  
 
 

8.2. Overige begeleiding 
Informatie over overige begeleidingsvormen, bijvoorbeeld op het 
gebied van faalangst, dyslexie, etc. vind je in de Algemene 
Informatiegids. 

 
 


