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De vrijwillige bijdrage
de toegevoegde waarde voor jouw opleiding op het Mediacollege Amsterdam

Waarom een vrijwillige bijdrage?
Het Ministerie van onderwijs investeert in de basis van het onderwijs en dat is dan
puur formatie voor de lesuren die landelijk verplicht worden gesteld. Voor alle extra
activiteiten wordt geen budget geboden en ook de Proeve van Bekwaamheid (PvB)
dient in principe vanuit de basis onderwijsgelden te worden gecreëerd.
Sinds het begin van haar bestaan is de Opleiding Filmacteur een unieke opleiding in
Nederland. Het is de eerste en enige officiële door het Ministerie van Onderwijs
ondersteunde opleiding die zich richt op het professionaliseren van het acteren voor
de camera. Er is daarom ook geen traditie in het realiseren van de noodzakelijke en
unieke producten waarmee de studenten zich kunnen presenteren aan het werkveld.
Het gaat hierbij om o.a. foto-shoots, het realiseren en verspreiden van een
castingboek (het Faceboek Filmacteur), het creëren van showreel-materiaal d.m.v.
audiovisuele producties, een website waar de acteurs gepresenteerd worden:
www.ma-agency.nl en het laten produceren van de Proeve van Bekwaamheid (PvB)
in de vorm van een speelfilm of serie, waarin de afstuderende Filmacteurs het
geleerde in praktijk brengen.
Vanuit het werkveld wordt zeer positief gereageerd op de manier waarop wij onze
studenten onder de aandacht brengen bij castingbureaus, regisseurs, producenten
en ook het publiek. De afgelopen jaren hebben meerdere producties publieke
vertoningen gehad, zoals op filmfestivals (2011 Rauw, 2015 No Future), op TV (2012
de drama/reality-serie Lust), in de bioscoop (2013 Capsule) en op internet (2017
Wraak!, 360 graden film).
Het team Filmacteur meent dat het maken van deze producten een vereiste is om de
studenten een reële kans te geven aan het begin van hun carrière.
Door het vragen van een vrijwillige bijdrage, zijn wij in staat om producten te
realiseren voor onze studenten, die zonder dit budget niet mogelijk zouden zijn.
De rol van Ma Agency
Om goed voorbereid te zijn op het beroep van Filmacteur is het in onze ogen
belangrijk dat onze studenten “stage” (Beroeps Praktijk Vorming: BPV) kunnen lopen
op een manier die hun relevante ervaring oplevert. De werkzaamheden die hiervoor
in aanmerking komen, zoals rollen in films, series en commercials, bestaan niet in
stagevorm. Het gaat hier vaak om werkzaamheden van één tot enkele dagen in
opdracht van veel verschillende producenten die op zoek zijn naar acteurs en niet
naar stagiairs.
Daarom is Ma Agency opgericht als agentschap voor de studenten Filmacteur. Het is
een door het SBB erkend leerbedrijf. Als studenten ingeschreven staan kunnen rollen
in films, series en commercials wél als BPV (stage) aangemerkt worden.
Ma Agency administreert de werkzaamheden en zorgt er voor dat Tentoo factureert
en verloont. Hierdoor functioneert het als stage-verlenend bedrijf en is het mogelijk
de studenten Filmacteur op een relevante manier BPV-uren te laten maken.
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factuur

1e jaar
Ma Agency (verplicht lidmaatschap)

gratis

Foto test-shoot (voorbereidend op FBF)

75,00

Extra excursies, festival en filmavonden
TOTAAL

75,00
150,00

2e jaar
Ma Agency (verplicht lidmaatschap)
Face Boek Filmacteur (fotoshoot)
Websitevermelding Ma-Agency + FBF

gratis
125,00

Showreelmateriaal projecten Filmacteur

60,00

Extra excursies, festival en filmavonden

40,00

TOTAAL
3e jaar
Ma Agency (verplicht lidmaatschap)
Face Boek Filmacteur (fotoshoot)
Websitevermelding Ma-Agency + FBF

150,00

225,00

225,00

gratis

100,00

Demo materiaal project Dubbing & Voice-over

25,00

Showreelmateriaal projecten Filmacteur

25,00

Excursies en filmavonden

25,00

Productiebudget Eindexamenproject (PvB)

100,00

TOTAAL

275,00

275,00

