
 

 

 

 

 
 
 
 

De vrijwillige bijdrage  

De toegevoegde waarde voor jouw opleiding op het Mediacollege Amsterdam  

Het Ministerie van onderwijs investeert in de basis van het 
onderwijs en dat is dan formatie voor de lesuren die landelijk 
verplicht worden gesteld. De school geeft een kleine bijdrage per 
student voor excursies. Voor alle extra activiteiten wordt geen 
budget geboden en zijn we aangewezen op een vrijwillige bijdrage.  

Sinds het begin van haar bestaan is de Opleiding Filmacteur een 
unieke opleiding in Nederland. Het is de eerste 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 unieke producten 
waarmee de studenten zich kunnen profileren en presenteren aan 
het werkveld.  

Het gaat hierbij om fotoshoot voor castingfoto’s, het realiseren en 
verspreiden van een castingboek (het zelf ontwikkelde FaceBoek 
Filmacteur), het creëren van showreelmateriaal d.m.v. audiovisuele 
producties en een website waar de acteurs gepresenteerd worden: 
www.ma-agency.nl 

Vanuit het werkveld wordt zeer positief gereageerd op de manier 
waarop wij onze studenten onder de aandacht brengen bij 
castingbureaus, regisseurs, producenten en zo uiteindelijk bij het 
publiek. 

Door het vragen van een vrijwillige bijdrage, zijn wij in staat om die 
producten te realiseren voor onze studenten, die zonder dit budget 
niet mogelijk zouden zijn. 
De genoemde producten zijn bedoeld als een toegevoegde waarde 
aan de opleiding, want zonder deze vrijwillige bijdrage is het 
uiteraard ook mogelijk om de opleiding te voltooien. 

Mocht u besluiten om de vrijwillige bijdrage te willen betalen, dan 
kunt u dat doen via het portaal van Studers, waar ook de overige 
leermiddelen (boeken etc.) besteld kunnen worden. Een aparte 
factuur hiervoor wordt niet verstuurd door Ma.   

 
 



Filmacteur  
Vrijwillige Bijdrage 2021-2022 

 
 

1e jaar 
Geen vrijwillige bijdrage gevraagd 

 

2e  jaar  

Fotoshoot en FBF 
Professionele Fotoshoot (close-up en medium) en 
plaatsing in FaceBook Filmacteur hard copy voor 
verspreiding in het werkveld 

 € 85,00 
 
 

 
Website Profiel 
Website profiel www.ma-agency.nl (met eigen foto 
die voldoet aan het formaat. 

 € 25,00 

Showreel Extreem 
Showreelmateriaal – link naar montage van project 
Extreem personage 

 € 50,00 

Totaal € 160,00 

3e  jaar  

Fotoshoot en FBF 
Professionele Fotoshoot (close-up en medium) en 
plaatsing in FaceBook Filmacteur hard copy voor 
verspreiding in het werkveld 

€ 85,00 
 

Website Profiel 
Website profiel www.ma-agency.nl (met eigen foto 
die voldoet aan het formaat. 

€ 25,00 

Showreel Comedy 
Showreelmateriaal – link naar montage van project 
Comedy on Camera 

€ 50,00 

Showreel Power 
Showreelmateriaal – link naar montage van project 
Power of the actor 

€ 50,00 

Showreel Extra 
Showreelmateriaal – link naar montage van 
heropname van een geslaagde presentatie 

€ 50,00 

Demo’s Stemacteren 
Showreelmateriaal – 2x een demo van de 
projecten Tekenfilm dubbing en Voice-over 

€ 50,00 

Totaal € 310,00 
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