
 

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.  

 

Door betaling van de vrijwillige bijdrage voor showreel en demo materiaal  

krijg je toegang tot professioneel opgenomen materiaal voor eigen gebruik.  

 

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 2022-2023 

 

 
1e jaar 

Geen vrijwillige bijdrage gevraagd! 

 

2e jaar 

 

 
Showreel Complexe Transformatie 
Showreelmateriaal – link naar montage 
van project Complexe transformatie 

 
€ 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 

 
€ 150 

 

3e jaar 
 

 

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 

 
  € 100 

   

 


