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Toegegeven, het is voor de meeste men-
sen niet echt naast de deur, maar je 
bent bij Zoomvliet Studio wel verze-

kerd van het feit dat je door ervaringsdeskun-
dige docenten wordt opgeleid tot een echte 
professional. Want wie weet er nu beter wat 
er in de praktijk nodig is dan mensen die zelf 
met beide benen in die praktijk staan? Do-
centen van de Zoomvliet Studio in Bergen op 
Zoom staan niet alleen zelf in de praktijk, ze 
werken ook nauw samen met bedrijven uit het 
vak. Zo werken de studenten met apparatuur 
die door diverse bedrijven wordt geleverd. 
Eén keer per jaar worden deze bedrijven uit-
genodigd om hun state-of-the-art apparatuur 
een week lang neer te komen zetten bij de 
Zoomvliet Studio. Alle studenten krijgen dan 
de gelegenheid om met de nieuwste licht- en 
geluidtafels en riggingspullen te ‘spelen’. Ver-
tegenwoordigers van de bedrijven geven tekst 
en uitleg en geven daarnaast workshops die de 
studenten kunnen volgen. 

NIEUWSTE LICHT- EN GELUIDTAFELS
Kees Meijer, bij menig artiest bekend lichttech-
nicus en al ruim veertig jaar in het vak, is een 
van die bevlogen docenten van de Zoomvliet 
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Praktijkgerichte 
vakopleiding

Zoomvliet Studio: 

Wil je in het vak van Podium- en evenemententechniek 
of Audiovisuele productie écht iets bereiken, dan is een 
opleiding waar je een solide basis krijgt aangeboden een 
absolute must. Die mbo-opleidingen vind je in Bergen op 
Zoom: Zoomvliet Studio. 
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Studio. Hij organiseert dit schooljaar voor 
de achtste maal de Eventweek. “Het is heel 
kleinschalig begonnen als de ‘Licht- en 
geluiddagen’ waarin we enkele bedrijven 
uitnodigden om hun nieuwste licht- en 
geluidtafels bij ons op school weg te komen 
zetten, zodat onze studenten daarmee kennis 
konden maken. Nu, acht jaar later, nodigen 
we nog steeds de bedrijven uit om die appa-
ratuur weg te komen zetten bij ons, maar 
inmiddels zijn het er wel wat meer gewor-
den. De geluidtafels laten we wegzetten in 
Gebouw-T, het poppodium van Bergen op 
Zoom waar het hele jaar door een deel van de 
lessen van de Zoomvliet Studio plaatsvindt. 
Wij vinden namelijk dat je ons vak vooral in 
de praktijk moet leren én in de schoolbanken. 

De lichttafels en riggingmaterialen komen 
in onze eigen studiohal te staan, waar ook 
lichtontwerpers komen om hun nieuwe ont-
werpen en hun nieuwste technieken te laten 
zien. Voor studenten die hier nog niet zoveel 
ervaring mee hebben, geven zij ook uitleg bij 
hun oude lichtontwerpen.”

SNUFFELEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN
Naast de apparatuur die getoond wordt 
en waar de studenten naar hartenlust aan 
mogen snuffelen en in workshops uitleg 
over krijgen door de leverancier, worden er 
ook lezingen gegeven door diverse vaklui. 
Meijer: “Het programma is nog niet hele-
maal rond, maar in elk geval komt Martin 
Determann van Vorm & Decor iets vertel-
len over stagebouw, Charles Jacques over 
special effects en Pieter Smit over theater-
vervoer. Verder komt er iemand van Tentoo 
uitleg geven over payroll en het ZZP-
bestaan en komt Rob Hermans een lezing 
houden over Crowd Control. Helemaal 
uniek is dat er een workshop gegeven wordt 
over Veiligheid in de evenementenindus-
trie. Tot slot nodigen we een paar van onze 
eigen alumni uit om te komen vertellen 
waar zij terecht zijn gekomen na hun oplei-
ding bij de Zoomvliet Studio.”

LEREN IN DE PRAKTIJK
De studenten van de Zoomvliet Studio 
komen soms op prachtige werkplekken 
terecht. “Zeker tien van onze oud-studenten 
werken op grote producties en reizen de 
hele wereld over”, vertelt Meijer niet zonder 
trots. “Dit jaar hebben we een traject met 

Stage Entertainment waarbij eerstejaars 
studenten een week volledig meedraaien 
met een productie. Wij krijgen van Stage 
Entertainment regelmatig te horen dat zij 
graag met stagiairs van ons werken. We 
steken als school dan ook veel energie in 
het zoeken en vinden van de juiste stagebe-

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

S H OW& E V E N T S  O PL EI D I N G

“Zeker tien van 
onze oud-studenten 
werken op grote 
producties en reizen 
de hele wereld over.” 
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drijven waarbij onze studenten optimaal de 
kans krijgen zich te ontwikkelen.”

LUISTEREN NAAR BEDRIJVEN 
De Eventweek is zo uniek in onderwijs-
land dat inmiddels ook andere roc’s te 
kennen hebben gegeven graag met hun 
studenten langs te komen die week. Maar 
niet alleen studenten zijn welkom, ook alle 
stagebedrijven van de Zoomvliet Studio 
worden uitgenodigd. Zij krijgen tijdens 
een netwerkavond uitleg over de opleidin-
gen en kunnen daarnaast de workshops 
en lezingen bezoeken. “Die contacten met 
bedrijven zijn heel belangrijk voor ons als 
school. Wij vragen hen dan meteen of er 
nog andere zaken nodig zijn in de opleiding 
die van belang zijn om onze studenten als 
volwaardige professionals af te leveren. In 
overleg met het bedrijfsleven houden we zo 
onze opleidingen helemaal up to date.” Last 
but not least worden de ouders van de stu-
denten tijdens de Eventweek uitgenodigd 
op een speciale avond, zodat ook zij kunnen 
horen en zien waar hun zoon of dochter 
zoal mee bezig is op school. 

VPT YOUNG PROFESSIONALS
Nieuw dit jaar is ook de samenwerking 
met de Young Professionals van de VPT. 
Via dit platform, dat nog moet groeien, 
komen onze studenten in aanraking met 
nét afgestudeerde jonge mensen die al in 
het vak zitten. Het idee met deze Young 
Professionals is om een nieuwe garde 
theatertechnici enthousiast te maken en 
op te leiden voor de toekomst. Meijer: “Wij 
vragen onze studenten om lid te worden 
van de VPT omdat we het belangrijk vinden 
dat ze daarbij aangesloten zijn.” Bijkomend 
voordeel is dat ze dit tegen gereduceerd 
tarief kunnen doen en het blad Zichtlijnen 
ontvangen, waarmee ze nog meer gevoed 
worden met verhalen uit de sector.

TV-PROGRAMMA
Bij de afdeling Audiovisuele productie van 
de Zoomvliet Studio worden studenten 
opgeleid tot editor, cameraman/-vrouw, 
sounddesigner of een functie in de pro-
ductie of regie. Ook hierbij wordt zoveel 
mogelijk gewerkt in de praktijk en zijn er 
mooie samenwerkingen met het werkveld. 
Xander van Manen, docent AV: “Onze 
tweedejaars studenten maken al enkele 
jaren voor ZuidWestTV het jongerenpro-
gramma Under Construction. Zij maken in 
totaal tien afleveringen die in het voor- en 
najaar worden uitgezonden. De studenten 

leren hiermee alle aspecten kennen die bij 
een productie komen kijken, inclusief harde 
deadlines.” 

GRASS VALLEY
“Verder werken we regelmatig samen met 
Grass Valley”, gaat Van Manen verder. “We  
nodigen hen in principe eens per jaar uit 
om hun nieuwste innovaties bij ons neer te 
zetten, zoals viewfinders en zoekers of een 
vernieuwing in een camerasysteem, waar 
onze studenten dan mee mogen experimen-
teren. Mensen van Grass Valley vragen na 
afloop aan de studenten naar hun ervarin-
gen met de apparatuur en eventuele verbe-
terpunten.”

Tot slot is een groep geïnteresseerde studen-
ten van de AV-opleidingen, samen met een 
docent, dit jaar naar de Student Day van DB 

Video in België gegaan om ook daar de 
nieuwste technische snufjes te zien en erva-
ren. Uiteraard nemen onze AV-studenten 
ook deel aan de voor hen relevante onder-
delen van de Eventweek.”
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Bij Zoomvliet Studio in Bergen op 

Zoom kun je de mbo 4-opleidingenAV-

productie of Podium- en evenemen-

tentechniek volgen. Woon je niet in 

de buurt? Geen probleem, Zoomvliet 

Studio kan voor je bemiddelen in 

betaalbare huisvesting. Bovendien 

heb je vanaf 1 januari 2017 recht op 

een OV-reisproduct. Surf voor meer 

informatie over de opleidingen van de 

Zoomvliet Studio naar www.zoom-

vlietstudio.nl  en www.zoomvliet.nl


