MEDIAREDACTIEMEDEWERKER

ALGEMENE INFORMATIE
Sector

Marketing en communicatie

Niveau

4

Leerweg

bol

Dag/avond

Dagopleiding

Duur

3 jaar

Crebo

25200

LOCATIE
's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg

MEDIAREDACTIEMEDEWERKER
WAT GA IK LEREN?
Als mediaredactiemedewerker maak, publiceer en beheer je media-uitingen, zoals artikelen en filmpjes. Je verzamelt,
maakt en bewerkt content die kan bestaan uit tekst, beeld, geluid en video.
Een mediaredactiemedewerker werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Je werkt proactief onder begeleiding van een
redacteur of leidinggevende. Je krijgt een opdracht, overlegt met je interne of externe opdrachtgever en organiseert
vervolgens je eigen werkzaamheden. Hiervoor heb je dus goede communicatieve vaardigheden nodig. Je bent goed in
Nederlands, je bent creatief en hebt affiniteit met vormgeving en fotografie of bewegend beeld. Niet alleen communicatief
(taal én beeld) maar ook organisatorisch wordt er een beroep op jou gedaan. De verwerking en voorbereiding van producties
vallen namelijk ook onder jouw verantwoordelijkheid. Daarom bevat de opleiding naast een journalistiek deel ook een
technisch beeldend en managementonderdeel om alle werkzaamheden als mediaredactiemedewerker goed te kunnen
vervullen. Je bent een echte doorzetter.
Van jou wordt verder verwacht dat je stressbestendig, flexibel, leergierig, kritisch, creatief én nieuwsgierig bent.

WAT KAN IK WORDEN?
Als mediaredactiemedewerker kun je werkzaam zijn bij verschillende soorten organisaties en redacties, zoals een uitgeverij,
week- of dagblad, radio- en tv-omroep, drukkerij, multimediabedrijf, AV-bedrijven, reclamebureau, ontwerpstudio,
marketing- en communicatie-afdelingen van bedrijven. Natuurlijk kun je ook je eigen onderneming starten als ZZP‘er.

MEDIAREDACTIEMEDEWERKER
WAT DOE IK TIJDENS DE STAGE?
In het tweede leerjaar loop je 20 weken stage. Het derde leerjaar staat in het teken van een afstudeerstage. Je loopt stage in
binnen- of buitenland binnen het toekomstige werkveld. Hier voer je ook een examenproject uit. Het behalen van je diploma
is afhankelijk van je behaalde cijfers maar ook van je geschiktheid voor het beroep.
Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

HOE MELD IK ME AAN?
Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.
Meer informatie over aanmelden vind je hier.

MEDIAREDACTIEMEDEWERKER
GOED OM TE WETEN
Deze opleiding heeft maximaal 40 plaatsen.

MEER WETEN?
Maak kennis met ons college op onze Open Dagen. Kijk op www.kw1c.nl
Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 1 november

MEDIAREDACTIEMEDEWERKER
WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg. Advies: economie en/of
maatschappijleer
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

WELKE VERVOLGOPLEIDING KAN IK DOEN?
Opleidingen op associate degree en hbo-niveau

WAT ZIJN DE STUDIEKOSTEN?
Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld)

€ 1239,-

Leerjaar 1

€ 290,-

Leerjaar 2

€ 231,-

Leerjaar 3

€ 50,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.
Vrijwillige kosten
Leerjaar 1

€ 50,-

Leerjaar 2

€ 50,-

Leerjaar 3

€ 50,-

Deze opleiding heeft maximaal 40 plaatsen.

