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 † Expert in het trainen en coachen van professionals 

en in het ontwikkelen van jong talent

 † Vakmanschap door het inzetten van trainers 

en coaches  die uitblinken in hun vak en de 

mediawereld van binnenuit kennen

 † Focus op impact door accent te leggen op 

het leren vertellen van krachtige verhalen die 

informeren, inspireren, goed overkomen en 

daardoor écht impact hebben

op zoek naar een inspirerende plek?

† Media Academie opent de deuren van Villa 
Heideheuvel voor bedrijven en particulieren 
die een zaal of Tv-studio willen huren. Met 
professionele crew en vriendelijke prijzen.Voor 
nadere informatie, een vrijblijvende rondleiding 
of een offerteaanvraag, bel je 035 - 646 62 62

 † Autoriteit in het vertalen van ontwikkelvragen 

en -doelen naar effectieve opleidingstrajecten

 † Betaalbaar door een uitstekende prijs/kwaliteit 

verhouding

 † Inspirerende locatie waar naast het volgen van 

training ook de faciliteiten beschikbaar zijn om 

verhalen op te nemen, te produceren en uit te 

zenden via uiteenlopende media

Waarom een training volgen bij Media Academie?

wil je op de hoogte blijven van de activiteiten 
van Media Academie? meld je aan voor de  
e-mail nieuwsbrief op: www.media-academie.nl

De Media Academie biedt training

 † Voor iedereen die in de media of met media 

werkt

 † Van jong talent t/m professionele mediamakers

 † Van omroepmedewerkers, communicatie- 

professionals, marketeers, freelancers, 

medewerkers audiovisuele dienst tot en 

met projectleiders, afdelingshoofden en 

managementteams

 † Met trainers en coaches die uitblinken in hun 

vakgebied en beschikken over kennis van 

meerdere lesmethoden

Doen: Maatwerktraining
† Staat de training die je zoekt niet in het 

overzicht of op onze website? Of zoek je 

net een andere invulling? Informeer naar de 

mogelijkheden voor een maatwerktraining. De 

training wordt dan specifiek voor jouw situatie 

ontwikkeld (zowel individueel als voor groepen) 

en geeft je veel meer flexibiliteit qua planning. 

Kijk voor meer informatie op:  

www.media-academie.nl

persoonlijk opleidingsadvies
† Voor een persoonlijk opleidingsadvies bel je  

035 - 646 62 62.

trainingsoverzicht



†  CAMERA & REGIE  
Effe een filmpje maken??? 
HD camera
Itemregie en camera 
Promo’s maken 
Short film voor TV en internet 
†  CREATIVITEIT
Creativiteitstechnieken 
Facilitator van creatieve processen 
Formatontwikkeling, RTV/crossmedia 
†  CROSSMEDIA EN SOCIAL MEDIA
Content herkennen, vinden en creeren voor Social Media
Conversationmanagement
Crossmediale conceptontwikkeling
Crossmediaal produceren
Introductie Crossmedia
LinkedIn, Twitter en Facebook zakelijk gebruiken
LinkedIn werkt! als stap in je loopbaan
Online reputatiemanagement
(Corporate) Storytelling via Social Media
Social Media inzetten als campagne tool 
Videoproductie op smartphone of tablet
Webcare, bijdragen aan merkreputatie  
Webinar 2.0  
†  JOURNALISTIEK
Bureauredactie: werken op een crossmediale redactie 
CAMJO - De Camera Journalist
Diepte-interview 
Internet, gericht zoeken 
Interviewen, vakmanschap in interviewtechnieken 
Interviewtechnieken, basis voor een goed gesprek 
Mediarecht & Auteursrecht
Persberichten schrijven
Redactie voor ervaren radiomedewerkers 
Research, journalistiek onderzoek 
Scenario documentaire 
Storytelling in tekst en beeld
Verslaggeving radio
Beeldend schrijven
Tekstschrijven voor internet 
Tekstschrijven radio 
†  LEIDINGGEVEN
Aansturen van stagiairs  
Aansturen zonder strepen 
Doeltreffend onderhandelen 
Functionerings- en beoordelingsgesprekken  
Leidinggeven aan professionals 
Moeilijk gesprek is geen drama  
Radio in one day
Timemanagement
TV in one day 
Vergaderen: effectief en energiek 

†  MONTAGE & SOFTWARE
After Effects  
Avid Mediacomposer 
Final Cut Pro 
Montagetheorie en -analyse: inleiding  
Photoshop, Basics  
Photoshop Compleet (Basics en Advanced)  
†  PRESENTATIE EN MEDIATRAINING
Als ik geïnterviewd word, wat dan?
Autocue presentatie 
Coachen van presentatoren 
Commentaar inspreken bij beeld
Crisiscommunicatie, mediastrategie en mediabeleid in 
crisissituaties
Help, een crisis! Hoe communiceer ik met de media?
Masterclass Speechen
Mediacoaching
Mediascan
Mediastrategie en pro-actief persbeleid
Mijn verhaal presenteren in de media 
Pitchen  
Presentatie radio 
Presentatie televisie
Presentatie tv, ontdek je talent
Presentatie tv voor Profs
Presentatie webcast 
Presenteren voor groepen 
Stand-up presentatie 
Stemanalyse en stemgebruik
Train de trainer
Mediatraining, omgaan met de media
Persoonlijke Presentatie in de media
Hoe ga ik om met de Journalistieke Media
†  PRODUCTIE
Audiotechniek: basis 
Budgetteren en onderhandelen voor producers 
Crossmediaal produceren  
Digitale videotechniek  
Productie: in’s en out’s van het productievak  
Productie radio 
Productie voor ervaren radiomedewerkers 
TV-techniek voor producers  
TV-techniek voor redacteuren  
†  PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
Communicatieve vaardigheden 
Missie als interne inspiratie tool
Netwerken
Ondernemingszin?
Organisatie van evenementen
Persoonlijk succes  
Stressmanagement   

Alle trainingen kunnen als maatwerktraining worden gegeven!

035 - 646 62 62
Voor cursusdata prijzen en online training boeken: www.media-academie.nl

† Open vizier
Met de creativiteitstrainingen van Media  

Academie brengen we technieken bij die je 

helpen om jouw eigen creativiteit te ontdekken 

en verder te ontwikkelen. Zodat je een grotere 

rol kunt spelen in het zelfstandig ontwikkelen van 

succesvolle formats en vragen van klanten kunt 

vertalen naar creatieve werkvormen. Uiteraard 

komt ook de haalbaarheid van een idee of format 

aan bod en de bijbehorende productionele 

aspecten.

† Mediatraining altijd maatwerk
Hoe kun je jouw verhaal zo goed mogelijk vertellen 

en hoe ga je om met de verschillende media? Hoe 

zorg je ervoor dat je onder mediadruk toch jezelf 

kunt blijven en ontspannen je verhaal kunt doen? 

Kortom, hoe blijf je regisseur  van jouw verhaal? 

De kunst is om een boodschap of verhaal zodanig 

te vertellen dat het overkomt en impact heeft. Dat 

vraagt kennis, inzicht en vaardigheid. Bij Media 

Academie leer je vaardigheden die leiden tot een 

professionele omgang met vertegenwoordigers 

van radio, televisie en schrijvende pers. Een 

intensieve training die we geheel op maat 

verzorgen en afstemmen op de door jou gevraagde 

leerdoelen. Veelal bestaat de training uit een 

combinatie van mediatraining, presentatietraining 

en interviewtraining. Een mediatraining is bij 

uitstek geschikt voor iedereen:

 † die professioneel te maken heeft of te maken kan 

krijgen met externe media

 † die moeite heeft met het bewaken en promoten 

van z’n  goede naam of dat van de organisatie 

 † die zeker wil zijn over z’n eigen verhaal of dat van 

de organisatie.

“Het werken met mensen die gepokt en gemazeld zijn 

in de praktijk is heel goed!”

“Ik ben me meer bewust geworden van m’n eigen 

blinde vlekken, hoe kom ik over, non-verbaal, etc.”

“Duidelijke en krachtige training”

“Diepgravend, confronterend, indrukwekkend en 

professioneel”
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† TV in one day
TV in one day is een vorm van teambuilding in 

Studio Heideheuvel en laat zien wat TV maken 

betekent. Onder deskundige leiding kruipen 

de deelnemers in de  huid van een cameraman, 

opnameleider, regisseur, schakeltechnicus, 

etc. Je krijgt een representatief beeld 

van wat er allemaal bij het maken van een 

televisieprogramma komt kijken. Ook de 

noodzaak van opereren in teamverband wordt 

aangetoond. De programma’s die kunnen worden 

gemaakt variëren van een talkshow, zoals ‘De 

Wereld Draait Door’ tot een interviewprogramma 

als ‘Pauw’ en een spelshow, als ‘Hints’. Alles 

wordt met professionele apparatuur opgenomen 

en aan het einde van de dag krijgt iedereen een 

DVD mee naar huis. Om ervoor te zorgen dat 

alle deelnemers een keer een rol in de productie 

hebben wordt er regelmatig van rol gewisseld.

Iets voor jouw team? Bel 035 - 646 62 62 en 
informeer naar de mogelijkheden!

† Videoproductie op smartphone of tablet
Praktische workshop waarin je leert om met je 

eigen smartphone of tablet een eenvoudige 

maar professionele film te maken.  Naast de 

bediening van de camera-app leer je aan welke 

voorwaarden een mooie opname moet voldoen, 

hoe je een eenvoudig interview afneemt en 

hoe je opnames kunt monteren. Tevens leren 

we je de basisbeginselen voor het vertellen van 

beeldverhalen en hoe je jouw beeldverhaal  kunt 

publiceren en op welk platform. 

 

“Iedereen was positief verrast door de kwaliteit van 

het filmpje. En dat na 1 dag workshop!”

“Nuttige training want ik heb geleerd om met weinig 

middelen snel een video te maken”

“Praktische training die direct toe te passen is.”

† Journalistieke kunst
Wie regelmatig onder tijdsdruk moet schrijven, 

vervalt al snel in routineuze teksten. Schrijven 

wordt dan een kunstje in plaats van een kunst. 

Met de inspirerende, journalistieke trainingen 

van Media Academie krijg je een uitgekiende 

combinatie van literaire en journalistieke 

technieken in handen, puur gericht op toepassing 

ervan in de praktijk. Je leert hoe je jouw stijl kunt 

aanpassen voor verschillende media, lezers en 

doeleinden. Je draait je hand niet meer om voor het 

schrijven van een column, een wervende brief of 

internettekst. Met een journalistieke training van 

Media Academie krijg je weer plezier in schrijven!
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