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“The journey
not the arrival
matters.”
– T.S. Eliot

Deze uitgave kwam tot stand door bijdragen van
studenten en docenten van het Media, Ict en Design
college Roc Midden Nederland en de afdeling
Marketing en Communicatie / Amersfoort
www.mediaictdesign.rocmn.nl
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Hilda de Jong en Michelle Jacobs

Ga je mee op
reis met onze
studenten

Als je het Media, ICT & Design College in
Amersfoort binnenkomt, word je omgeven
door studenten boordevol ideeën, enthousiasme
en creativiteit.
Hier op de Disketteweg bieden we de opleidingen
Mediavormgeving, Allround DTP, ICT, Media
redactie en Mediaproducer aan. Kortom, je vindt
hier alles rondom beeld, online, media en ICT.
Je staat op het punt om op reis te gaan met
studenten van de opleidingen Mediavormgeving
en Allround DTP. Zij laten je zien wat je tijdens de
opleiding leert en meemaakt. Door de verschillende
keuzedelen en stages geven onze studenten kleur
en richting aan hun eigen loopbaan. Ze krijgen alle
ruimte om hun talenten te ontwikkelen en van
hun passie hun werk te maken.

ROC MN

En het leuke is, alles komt in dit magazine aan
bod: hun hoogtepunten, hun stage, hun keuzes
en dromen. Ontdek je eigen stijl en word de
creatieve vormgever waar je altijd van droomde.
Michelle Jacobs en Hilda de Jong
Managers Media-opleidingen
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Ik ben René. Docent.
Zie mij als een van je
gidsen tijdens je reis door
onze creatieve wereld
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6

Bla
doo der sne
onze r en che l
c
erva
ring k
en!

7

Studie
keuze

8

ver
d
me waal
tm
je
rich
e
ting de go
op? ede

Hoe ben je tot je
studiekeuze gek
o

men?

Waar
Nede om was R
O
beste rland voo C Midde
r jou
n
optie
de
?

9

Maken en creëren
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Cynthia

Prinses
Cynthia wist vroeger niet goed
wat ze wilde worden. Ze was altij
d een beetje
zoekende. “Ik wilde vroeger bijv
oorbeeld prinses worden, maa
r dat is niet
gelukt zoals je ziet” vertelt Cyn
thia lachend. In het derde jaar
van de middel
bare school begonnen Animat
ie en Audiovisuele vakken Cyn
thia’s aandacht
te trekken. “Films maken mét
animaties vond ik heel erg inte
ressant, met
Disney als grote voorbeeld natu
urlijk.”
Op de opleiding Mediavormgevin
g krijgen studenten veel verschil
lende
vakken aangeboden en aangez
ien Cynthia nog niet precies wee
t wat ze
wil, voelde het kiezen voor dez
e opleiding als een juiste stap.
Met name
het eerste jaar is heel breed. In
het tweede jaar kies je een rich
ting en ga
je je specialiseren.”
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Daniel

esign

Hart verloren aan webd

ing Mediavorm
Voordat Daniel met de opleid
overgangsbewijs van
geving begon, haalde hij het
middelbare school was
drie naar vier havo: “Op de
in game-ontwikkeling,
ik altijd erg geïnteresseerd
dat in mijn achterhoofd
ik was een echte gamer! Met
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telt Daniel met een
webdesign ligt mijn hart.” ver
twinkeling in zijn ogen.
Je kan kiezen voor
De opleiding is heel breed.
, virtual reality, games,
vakken als video, fotografie
p en nog veel meer
websites en grafisch ontwer
specialiseren. Je leert
“Je kunt jezelf steeds meer
dagen beter worden
veel en kan, door jezelf uit te
t.”
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Daphne

Roeping
eiding,
“Ik begon positief aan de opl
mijn
het
ik had echt het gevoel dat
te
ool
roeping was om hier naar sch
.”
mij
gaan. Het past volledig bij
opleiding,
Daphne voelt zich door de
zelf
haar stage en vriendengroep
er
lekk
verzekerder en durft soms
zijn
zelf
me
gek te doen: “Ik kan lekker
er”
sfe
en er hangt hier een goede

Ot

Bewuste keuze
Vol ambitie en met een nog betere
kans op een baan startte Marit na
haar niveau-3-opleiding Allround
DTP met de niveau-4-opleiding
Mediavormgeving. Zij koos voor de
specialisatie Interactieve vormgeving.
“Ik wilde na school gaan werken als
Front-end Developer. Met je carrière
zit het dan sowieso goed. ”

Kick
Sinds kleins af aan is Ot bezig met
creëren: “Mijn vader is professioneel
videogamer met schietspellen. Ooit,
tijdens een toernooi, heb ik een poppetje
ontworpen voor een spel. Daar is mijn
vader tweede van Europa mee geworden
en dat gaf echt een kick. En zo ben ik
aan mijn opleiding begonnen.”

12

mijn
vanuit
Ik heb en passies
ing
hobby’s welke opleid
n
e
t
gekek e bij mij pas
t
het bes

Manouk

Vakantievideo’s
Net als Cynthia vond Manouk
verschillende beroepen
interessant. Een duidelijke keu
ze en voorkeur was er
nog niet. Op de middelbare sch
ool was Manouk druk
bezig met filmen en monteren
van vakantievideo’s:
“Op een gegeven moment leek
het me erg leuk om
daar mijn beroep van te maken.
Ik ging toen op zoek
naar een opleiding waar ik dat
kon doen, zo kwam ik
hier terecht. Ik zag dat hier ook
Grafische Vormgeving
wordt gegeven. Dat wilde ik ook
graag leren om op
die manier mijn kennis te verb
reden”
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Stage
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Stage lopen bij ontwerpbureau

Enjoy Inhouse Design
in Amersfoort

Top st
a
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Andert tijdens zijn st
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Andert

Vrijheid
Andert loopt stage bij
ontwerpbureau Enjoy Inh
ouse Design
in Amersfoort en heeft
het daar erg naar zijn zin
: “Ontwerpen,
opdrachten uitvoeren,
onderzoek doen naar de
juiste manier
van werken. Bij mijn sta
ge krijg ik de vrijheid om
mezelf te
ontwikkelen. Ik leer pla
nningen maken, werkb
esprekingen
leiden en bepalen wat
prioriteiten zijn. Ik maak
voornamelijk
wireframes voor websi
tes en in Photoshop ver
schillende
designs en implementeer
deze in de websites.”
Oefenen met opmaakt
alen, scripttalen, CMS
en webtools
doet Andert in een tes
tomgeving die hij vanuit
school heeft
gekregen. “Het helpt om
eerst te oefenen voorda
t je een
definitief product maakt
. Ik vind het erg leuk om
met Word
press te werken en in de
back-end en front-end
hetzelfde te
zien. Ik had hier nog nie
t veel ervaring mee. He
t is heel leuk
om het uiteindelijke res
ultaat te zien. Het geeft
je ook veel
vrijheid om mee te denke
n bij het ontwerpproces
.”
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Cynthia
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Daniel op zijn

stage

Stage bij Social Elephant
Verantwoordelijkheid
Op dit moment loopt Daniel stage.
Daniel krijgt op zijn stage veel verant
woordelijkheid en hoort echt bij het
team. Hij vindt het leuk om over zijn
stage te vertellen: “Ik loop stage bij
Social Elephant. Daar maak ik vooral
het functioneel design van websites
voor klanten. Natuurlijk werk ik mee

aan de ontwerpkant en mag ik ook
zelf projecten begeleiden. Ik leid
meetings en moet nagaan of de
deadlines worden behaald. Ik krijg
veel feedback en merk dat ik een
goede bijdrage lever en veel leer.
Op school leer ik echt de basis en
op stage ontwikkel ik dat verder.
Met een stage kan je dus echt
kleur aan je opleiding geven.”
18

Daphne

Illustraties
Als Daphne over haar stage vertelt, doet ze dit met een
grote lach op haar gezicht. Ze zit goed op haar plek en
haar stagebedrijf is blij met wat ze kan. En dan vooral
het maken van die mooie illustraties: “Ik loop stage bij
A-media. Alles wat ik tijdens mijn opleiding leer, neem ik
mee naar mijn stage. Ze weten op mijn stage dat ik goed
ben in tekenprogramma’s en dan vooral in Adobe-illus
trator. Ze hebben me nu ook gevraagd of ik illustraties
voor hen wil maken. Dat is echt leuk om te doen!”
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In het diepe

Stagiair zijn bij

Woodpack

Tijdens zijn opleiding liep Morenno twee stages.
Bij zijn eerste stage werd hij flink in het diepe gegooid.
Het was een pittige stage bij Pixel Studio’s in Almere.
“Dat ik in het diepe werd gegooid was eigenlijk heel erg
goed. Klantcontact, afspraken maken, filmen en editen.
Ik moest alles zelf doen. Het was eng, maar toen ik
eenmaal mijn draai had gevonden, merkte ik dat ik goed
was en dat ik werd gewaardeerd. De basiskennis leerde
ik op school. Mijn stage heeft mij echt klaargestoomd
voor de rest van de opleiding en mijn carrière.
Door alles zelf te doen, heb ik erg veel geleerd.”
“Mijn tweede stage was bij WOODPACK. Dit is
een ontwerpbedrijf van een docent van de opleiding
Mediavormgeving. Samen met klasgenoot Ot van
der Wal heb ik daar stage gelopen.”
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Manouk

Netwerken
n
Studenten Mediavormgeving beginne
aar
halfj
een
hun tweede schooljaar met
pen
stage. Manouk heeft haar stage gelo
full
een
am,
bij Motion Park in Amsterd
heb
service videoproductiebedrijf: “Ik
en
film
kan
d
vooral geleerd hoe ik goe
ent
mom
even
en monteren. Op een geg
maar
en,
mak
s
moest ik ook kleine animatie
aan.
ged
niet
nog
dat hadden we op school
.
acht
verw
Dit werd echter wel van mij
geleerd
Toen heb ik daar een aantal dingen
atie
Anim
vak
het
die ik nu eigenlijk pas bij
ouk
Man
wat
op school leer.” Door alles
ler
leerde tijdens haar stage kan ze snel
op
ten
rach
en beter werken aan de opd
en
tuss
chil
school. Het grootste vers
dan
school en stage is volgens Manouk
e
stag
op
t
ben
ook echt de praktijk. “Je
te
in
g
bezi
t
met één specifieke opdrach
ere
klein
e
end
genstelling tot alle verschill
t”’
krijg
ol
opdrachten die je op scho

Super to
ffe
stage!

Ot

Woodpack
Ot liep ook stage
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Marit

Score!
Marit heeft een baan gescoord bij haar oude
stagebedrijf. Vijf dagen per week werkt zij
als webdesigner bij CM Specialist in Huizen.
“Ik heb tijdens mijn afstudeerstage heel veel
geleerd en ben sterk gegroeid in coderen.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken
en gevraagd of ik mocht blijven omdat ik
het zo leuk vond. Zij waren verrast en direct
enthousiast. Volgens hen maak ik het team
echt compleet met mijn kennis van Photo
shop en InDesign. Eigenlijk doet ze van alles
op haar stage “Opdrachten bespreken met
klanten, ontwerpen maken voor websites en
webshops en deze ontwerpen uitwerken in
code als html, CSS en javascript. Een groot
deel van mijn werk bestaat ook uit klantcon
tact. Als mensen bellen voor een uitbreiding
of verandering voor hun website dan help ik
ze verder.” En haar droom? “Ik zou graag een
eigen bedrijf opzetten waarin ik voorname
lijk de leiding neem bij het ontwerpen van
allerlei drukwerk en websites.”

Na de
opleiding
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“De Film Academie is mijn droom! Dit jaar kwam ik tot de laatste
30 maar ik ben helaas niet toegelaten omdat ik nog te jong ben.
Ik ga het zeker volgend jaar nog een keer proberen!”
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Manouk

HBO
Zonder enige aarzeling en vol
enthousiasme vertelt Manouk dat
zij na de opleiding naar het hbo
wil: “Ik ben al een beetje aan het
rondkijken, maar ik denk dat het
Communicatie en Multimediade
sign gaat worden. Die opleiding
sluit goed aan bij de opleiding
Mediavormgeving. Ook wil ik me
meer gaan verdiepen in Mar
keting en misschien een eigen
bedrijf opzetten. Waarin precies?
Dat vind ik nogal lastig.” “Dan
kom ik wel bij jou werken”, roept
Cynthia meteen enthousiast! “
Of we kunnen samen een bedrijf
opzetten”, vult Manouk aan.

Cynthia

Trailers
Ook Cynthia zou graag door willen
naar het hbo. “Het lijkt mij erg
leuk om trailers te gaan maken.
Ik ben nu aan het bepalen of ik
een opleiding wil gaan doen die
lijkt op deze opleiding of dat ik
studie kies die daar wel bij past,
maar toch duidelijk iets anders is.”
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Daphne

Eigen bedrijf
Net als veel niveau-3-studenten wil
ook Daphne graag
door naar niveau 4. Die stap wil ze
vooral zetten om
meer kennis op te doen en om succ
esvol te worden met
haar bedrijf. “In mijn eigen bedrijf
zet ik alles in wat ik
op school en stage leer. Na mijn ople
iding wil ik graag
verder met de niveau-4-opleiding
Mediavormgeving
op het Media, ICT & Design College
. In de toekomst zie
ik mezelf verder gaan met mijn eige
n bedrijf. Ik ben al
gestart met het maken van een web
site en logo en met
het ontwerpen van mijn eigen huis
stijl.”

Daniel

Stilzitten? Nee!

van
Animatie
e Langen
Vincent d

Stilzitten heeft Daniel nooit goed gekund
en een bureaubaan is niets voor hem:
“Ik denk dat het voor mij goed is als ik een
combi maak met bijvoorbeeld fotografie en
film.” Producten makkelijker maken of goed
uitleggen vindt hij leuk en kan hij goed:
“Stel, je hebt een moeilijke website waar
mensen niet goed doorheen komen, dan is
het mijn taak om de navigatie zo makkelijk
mogelijk en visueel mooi te maken. Mijn
kennis hiervan heb ik opgebouwd op school,
maar de stap om me verder te ontwikkelen
heb ik mezelf aangeleerd tijdens thuisstudie
en stage.”
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Morenno

Hikaru
Morenno is samen met twee oud-klasgenoten
gestart met hun eigen bedrijf Studio Hikaru.
We are Studio Hikaru and passionate about
creating images and stories that will make a
lasting impression. Tijdens de les Ondernemen
bedachten Morenno, Ot van der Wal en Stijn
Radstake het concept van hun eigen bedrijf.
“Uiteindelijk zijn we naar de Kamer van
Koophandel gegaan en het bedrijf gestart.
We runnen nu met z’n drieën het bedrijf.
We vullen elkaar goed aan en hebben allemaal
onze eigen talenten en kwaliteiten. We
helpen elkaar goed en lichten elkaar goed in.
Je staat er nooit alleen voor.” Hikaru betekent
schijnen in het Japans, wat weer afgeleid is
van licht en te maken heeft met film.
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Daniel

Uit je comfortzone
Daniel heeft een bijzondere tijd achter de
rug. Vijf maanden lang liep hij stage in het
mooie en zonnige Barcelona. Als Daniel het
over zijn tijd in Barcelona heeft, lukt dat
niet zonder een glimlach van oor tot oor
“Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad.
Ik heb veel geleerd en ook veel genoten.
Wat ik leerzaam vond, naast het beter
worden in mijn vak, is dat je door een
buitenlandstage echt even uit je comfort
zone moet. Door de cultuurverschillen en
een andere manier van werken word je echt
in het diepe gegooid. Zo werkte ik soms
dagen van 9 tot 9 of werkte ik in het
weekend nog even door.

het
Stage in .
nd
buitenla n!!!
oe
Ik zeg: D

Bij een stage in het buitenland is een goede
voorbereiding heel belangrijk, dat beaamt
Daniel volmondig: “Je moet nadenken over
waar je gaat wonen en hoe je het financieel
gaat redden. Gelukkig heb ik een Erasmus
beurs gekregen waarmee ik tijdens mijn
stage goed kon rondkomen. De begeleiding
vanuit school was goed geregeld. Je zit in
een ander land dus ze kunnen niet zomaar
overvliegen, daarom was mijn stagebegeleider
altijd bereikbaar via Skype. Mijn woonplek
lag centraal en ik kon overal naartoe met
het openbaar vervoer.“
Ondanks het harde werken op zijn stage
voelde de periode ook een beetje als
vakantie. “Ik heb leuke mensen ontmoet
en mooie dingen beleefd. Ik kijk met een
heel goed gevoel terug op mijn avontuur
in Spanje. Ik raad iedereen aan om een
periode in het buitenland te wonen.
Je maakt een ontwikkeling door die
echt niet te evenaren is.”
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Nostalgie
“Halverwege het
eerste jaar kreeg
ik les in Cinema (4
en dat leek heel er
D)
g op vroeger. Ik kr
eeg daar een nos
talgisch gevoel va
n” zegt Ot lachend
. “Tijdens mijn sta
in het tweede jaa
ge
r ben ik naar de AB
Cbeurs gegaan
en daar heb ik ee
n man ontmoet va
nuit een studio in
London. Hij heeft
mij veel meer inz
ich
t gegeven in wat
je allemaal met 3D
/4D kan.” Er ging
ee
n wereld voor
hem open. “Ik da
cht echt dat je hie
r
all
ee
n maar een
kubus mee kon m
aken. Hij liet me zie
n
wa
t je er allemaal
mee kon, toen da
cht ik dat wil ik oo
k!” Ot legt uit wa
Cinema 3D/4D is?
t
“Cinema 3D/4D
is een software.
Als je filmt kan je
er alles in zetten
wat nog niet besta
helemaal in detail.
at,
Kleur, licht, vorm
, reflectie en nog
veel meer komt er
bij kijken. Omdat
er allerlei speciali
saties zijn in de so
ftware. Alles wat
je
je kunt bedenken
kun je maken met
,
die software, je ka
n
het zo gek maken
als je maar wilt”.
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Morenno

Verliefd
Dat hij iets creatiefs wilde gaan
doen, wist Morenno al toen hij heel
jong was: “Ik had nooit gedacht
dat ik uiteindelijk voor video zou
kiezen. In eerste instantie startte
ik met de opleiding om apps te
ontwikkelen. Na mijn eerste lessen
video en fotografie was het vrij
snel duidelijk dat ik deze vakken
erg leuk vond en bovendien waren
mijn cijfers goed.” Zijn opleidings
keuze was een schot in een roos:
“Ik ben verliefd geworden op het vak.”

Andert

Opmaaktalen
kennis gemaakt
Tijdens de opleiding heeft Andert
en -program
alen
aakt
met de verschillende opm
had ik echt
on,
beg
ma’s: “Toen ik met opleiding
alen bestaan
aakt
opm
nooit bedacht dat er zo veel
met
erkt
gew
heb
en dat ik die zou leren. Ik
a’s.
amm
verschillende Adobe-progr
steeds beter
Door veel te oefenen kan je jezelf
van adobe-
n
kijke
te
r
maken, bijvoorbeeld doo
een vriende
er
st
heer
tutorials. Volgens Andert
studenten
en
ren
lera
lijke sfeer op school. De
bij het
altijd
en
help
staan overal voor open en
op
echt
zit
Ik
en.
lem
samen oplossen van prob
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mijn plek bij deze opleiding
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Daphne

Lijntje voor lijntje
het programma
Daphne is bijzonder goed in
t ongemerkt is
Adobe Illustrator, iets wat nie
mee met het
gebleven. Ze deed vorig jaar
en ze kwam
be
Ado
p
cha
Wereldkampioens
met de opleiding
tot de Semi-finals: “Toen ik
or eigenlijk
begon vond ik Adobe Illustrat
Ik leerde het
a.
mm
gra
pro
helemaal geen fijn
er. Voor mij was dit
kennen en werd steeds bet
r goed in ben.”
echt de bevestiging dat ik hie
het leren van het
Daphne stak erg veel tijd in
e aan het WK:
programma en in haar deelnam
in Adobe te ma
“Het is niet gemakkelijk om iets
je voor lijntje op.
ken. Je bouwt een tekening lijnt
k mee geweest.”
Ik ben er een aantal weken dru
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Ow yeah!
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Grafische kennis en
nauwkeurig werken
“Ik heb veel grafische kennis en ben erg
nauwkeurig In tekenen was en ben ik
nog steeds geen ster. Maar digitaal, ja
dat ging en gaat nog steeds erg goed.”
De lessen Ondernemen hielpen
Marit goed om te kiezen wat ze na de
opleiding wilde en hoe ze haar droom
vorm kon geven “Van nadenken over je
diensten en waar je goed in bent tot het
schrijven van een bedrijfsplan. Een erg
goede basis!”.

Daniel
“Focus je op meerdere richtingen
en vaardigheden zodat je tijdens
en na je opleiding meer keuze
hebt in wat je wilt gaan doen”.
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Cynthia

Manouk

Films kijken
opleiding de studenten
Cynthia vertelt dat op deze
begin kon ik erg goed het
erg verschillend zijn. “In het
n studenten en degene die
verschil zien tussen de ervare
lf toen ik begon. De sfeer
nog zoekende zijn, zoals ikze
ereen helpt elkaar. Als ik
op school is erg prettig, ied
rlei dingen die me eerst
nu naar een film kijk, zie ik alle
l erg leuk. Ik begrijp nu
niet opvielen, dat is echt hee
zes zijn gemaakt. Ik ben ook
beter waarom bepaalde keu
met video en dat voelt
op weg om zo goed te worden
erg trots haar op eerste
goed.” Cynthia is nog steeds
iddels al veel beter ben
video. “Al vind ik dat ik inm
.
geworden” vertelt ze lachend
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roject
Animatiep
van Tjeerd

Jezelf zijn
De sfeer op sc
hool is erg goed
. Er is
ruimte voor alle
type studenten,
dat
vindt Manouk
fijn “Ik vind he
t
be
la
ng
rijk dat ik mezel
f kan zijn en da
t ben
ik eigenlijk met
een vanaf het
begin
geweest. Ik zo
u de opleiding
ze
ker
aanbevelen! W
at de opleiding
vo
or
mij zo interess
ant maakt is da
t
ik
me
verdiep in mijn
interesses. Ik w
as
al
bezig met het
maken van vide
o’s en
daardoor was di
t voor mij een
goede
keuze.” Manou
k is vooral trot
s
op de
vooruitgang di
e zij ziet in haar
po
rt
folio. “Terugkijk
end zie ik nu, na
al
les
wat ik hier gele
erd heb, natuur
lij
k
w
el
wat ik anders en
beter zou doen
.

Studio
Praktijklijn
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Voorbereiding
op je stage
Dit lij
k
het é t behóórli
j
chte
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pt

ri
Synopsis en sc

schooljaar
van het tweede
De laatste helft
liere vak
n, naast de regu
krijgen studente
enten leren
Praktijklijn. Stud
ken, ook Studio
ende soorten
en met verschill
daar kennismak
De Studio
en opdrachten.
opdrachtgevers
n goed voor
idt de studente
Praktijklijn bere
stige carrière.
op hun toekom
“Ik heb daar
wat dit inhoudt:
Cynthia legt uit
begin tot eind
een project van
geleerd hoe je
en aan de
ijgt een briefing
doorloopt. Je kr
n synopsis
je werken aan ee
hand daarvan ga
en een script”.

Cy nt
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‘Out of the box’
s
gemaakt tijden
Studio AV
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Leiderschap

Manouk

Het echte leven
Manouk heeft in de Studio Praktijklijn twee opdrachten
gedaan die beiden erg goed gingen. “De samenwerking
verliep erg goed en de opdrachtgevers waren goed te
bereiken. Ik heb vooral geleerd hoe ik om moet gaan met
klanten en opdrachtgevers.” Cynthia en Manouk zijn het
erover eens: “Het is leuk om op deze manier les te krij
gen, de opdrachten zijn daarin wel erg bepalend natuurlijk
maar we realiseren ons erg goed dat we in het echte leven
ook een opdracht kunnen krijgen die minder leuk is”.
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Cynthia

Enthousiast
Het keuzedeel Animatie wordt dit jaar voor het eerst
aangeboden, Cynthia is erg enthousiast: “Animatie zou
eigenlijk elk leerjaar moeten terugkomen. In het eerste
jaar kregen we te weinig les over 3D en Animatie.
Het zou erg fijn zijn als dat al vanaf het eerste jaar
wordt gegeven. Het is echt een voordeel op je stage
als je daar al meer kennis van hebt. Animeren is een
richting die snel groeit en in ontwikkeling is.”
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Art & Design
Je ontwikkelt een geheel eigen
stijl en bent niet bang om te
experimenteren met vorm, kleur,
materialen en technieken. Je leert
je ideeën uit te werken in spreken
de producten en weet dit ook aan
de man te brengen. Ook denk je
na over welke middelen het beste
bij jouw product passen.

Audiovisuele
vormgeving
In dit keuzedeel maak je video’s.
Je leert pakkende beelden te
schieten met een juiste mix van
kadrering, camerastandpunt en
compositie. Je leert verhalen te
vertellen door middel van beeld
en geluid. Nadat je beeld en geluid
hebt samengevoegd in een mon
tage, geef je de finishing touch
met de juiste kleurcorrectie en
special effects.

Animatie
De kunst van storytelling met
animaties is de rode draad van dit
keuzedeel. Je leert animatietech
nieken toepassen met behulp van
animatiesoftware. Je combineert
bewegend beeld met geluid en
creëert zo een verhaal voor ver
schillende devices. Je ontwikkelt
deelproducten zoals: het scenario,
personages, het storyboard en de
uiteindelijke animatie. Dit keuze
deel heeft een creatieve kant en
een technische kant.
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Interaction Design
Bij Interaction Design leer je
alles over het maken van inter
actieve media, zoals websites en
apps. Wat is het doel van deze
interactieve media en wie zijn de
gebruikers? Hoe maak je de site
of app gebruiksvriendelijk? Welke
informatie is het meest belangrijk
en moet snel gevonden kunnen
worden? Je leert in deze speci
alisatie niet alleen veel over de
vormgeving, maar ook over het
programmeren van sites en apps.

Creatief profileren
Je onderzoekt je eigen persoon
lijke stijl. Je verzamelt informatie
om dit te illustreren. Je maakt een
plan om jezelf op creatief vlak te
profileren. Je maakt keuzes voor
technieken, vormgeving, functio
naliteit en/of materiaal om dit uit
te drukken. Natuurlijk leer je alles
voor te bereiden met behulp van
een presentatieplan en het plan te
presenteren.

Cinematografie
Je leert een script te vertalen
naar beeldende, kunstzinnige
elementen die een opvallende,
eigen stijl weerspiegelen.
Je leert alles over de verschillende
filmstijlen en hoe je deze kan
inzetten voor je eigen werk.
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Corporate design
Met het keuzedeel Corporate
Design ontwerp je logo’s en een
huisstijl. Je bedenkt ook hoe de
website, de advertenties en de
commercials eruit komen te zien.
Altijd staat het bedenken van
campagnes waarin de boodschap
en het imago van de opdracht
gever tot uitdrukking komen
centraal. Alles wat je maakt en
bedenkt past goed bij elkaar.
Door jouw werk kan de opdracht
gever een eenduidig verhaal aan
de doelgroep vertellen.

Mobile App
Je maakt een ontwerp voor een
app. De vormgeving moet dat de
doelgroep optimaal aanspreken en
verleiden tot gebruik van de app.
Je denkt na over hoe je de app
gebruiksvriendelijk maakt.

Manouk

Verdieping
Manouk doet onde
r andere het keuz
edeel Animatie.
Bij dit keuzedeel
krijgen studenten
de
vakken Motion
Graphics, Karakter
tekenen, 3D en St
or
ytelling. “Het
voordeel van een
keuzedeel is dat je
je
m
eer kunt verdiepen
in bepaalde onde
rwerpen, dat vind
ik
er
g
fijn. Ik ben erg
tevreden over de
lessen, ze zitten go
ed in elkaar.”
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Check ook www.www.rocmn.nl

