
Opleiding/beroep Leerweg Niveau
Aangeboden door 
onderwijsinstelling Link naar opleiding

Startdatum 
opleiding

Link naar 
beroepsprofiel

Link naar 
leerbedrijven Regio Crebo Kans op stage Kans op leerbaan Kans op werk

AV-specialist bol 4

ROC Kunst, Cultuur en 
Media en De Rooi Pannen, 
Koning Willem I College 's 
Hertogenbosch, Summa 
Business Eindhoven, ROC 
de Leijgraaf Veghel, 
SintLucas Eindhoven

https://www.roctilburg.nl/Mbo-
scholen-en-
Vavo/studiezoeker/studie-
detail/sound-vision-av-specialist 
https://www.kw1c.
nl/opleiding/25194o10/av-
specialist-filmmaker-bol

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/av-
specialist

https://www.s-bb.
nl/kans//midden-
brabant Midden-Brabant 25194 Matig

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Fotograaf bol 4

Willem I College 's 
Hertogenbosch, SintLucas 
Eindhoven

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25195o10/fotograa
f-bol

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/fotograaf

https://www.s-bb.
nl/kans//midden-
brabant Midden-Brabant 25195 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Voldoende

Allround DTP-er bol/bbl 3 SintLucas Eindhoven Midden-Brabant 25197 Voldoende
Geen uitspraak 
mogelijk Voldoende

Mediamanager bol 4 SintLucas Eindhoven (bbl) Midden-Brabant 25199 Voldoende
Geen uitspraak 
mogelijk Ruim voldoende

Mediaredactiemedewerker bol 4
Willem I College 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25200o10/mediare
dactiemedewerker-bol

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/mediaredac
tiemedewerker

https://www.s-bb.
nl/kans/mediaredact
iemedewerker/midd
en-brabant Midden-Brabant 25200 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Goed

Mediavormgever bol/bbl 4

Willem I College 's 
Hertogenbosch, SintLucas 
Eindhoven (bbl)

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25201o10/mediavo
rmgever-bol

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/mediavorm
gever

https://www.s-bb.
nl/kans/mediavormg
ever/midden-
brabant Midden-Brabant 25201 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Gering

Medewerker Podium- en 
evenemententechniek bol 3.

ROC Kunst, Cultuur en 
Media en De Rooi Pannen

https://www.roctilburg.nl/Mbo-
scholen-en-
Vavo/studiezoeker/studie-
detail/sound-vision-niveau-3-
bol-3-jaar https://www.
roctilburg.nl/Mbo-scholen-en-
Vavo/studiezoeker/studie-
detail/podium-en-
evenemententechniek-niveau-4

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/medewerke
r-podium-en-
evenemententechniek

https://www.s-bb.
nl/kans/medewerker
-podium-en-
evenemententechni
ek/midden-brabant Midden-Brabant 25202 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk

Geen uitspraak 
mogelijk

Medewerker 
productpresentatie bol 2 De Rooi Pannen Tilburg

https://www.derooipannen.
nl/opleidingen-en-
inschrijven/mbo-
vormgeving/medewerker-
productpresentatie

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/medewerke
r-productpresentatie

https://www.s-bb.
nl/kans/medewerker
-
productpresentatie/
midden-brabant Midden-Brabant 25211 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Ruimtelijk vormgever bol 4
De Rooi Pannen Tilburg, 
SintLucas Eindhoven (bbl)

https://www.derooipannen.
nl/opleidingen-en-
inschrijven/mbo-
vormgeving/ruimtelijk-
vormgever

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/ruimtelijk-
vormgever

https://www.s-bb.
nl/kans/ruimtelijk-
vormgever/midden-
brabant Midden-Brabant 25212 Ruim voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Gering

Allround signmaker bol/bbl 3
De Rooi Pannen Tilburg, 
SintLucas Eindhoven (bbl)

(doorstroom opleiding) https:
//www.derooipannen.
nl/opleidingen-en-
inschrijven/mbo-
vormgeving/allround-signmaker

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/allround-
signmaker

https://www.s-bb.
nl/kans/allround-
signmaker/midden-
brabant Midden-Brabant 25213 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk

Geen uitspraak 
mogelijk

Medewerker sign bol/bbl 2
De Rooi Pannen Tilburg, 
SintLucas Eindhoven (bbl)

https://www.derooipannen.
nl/opleidingen-en-
inschrijven/mbo-
vormgeving/medewerker-sign

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/medewerke
r-sign

https://www.s-bb.
nl/kans/medewerker
-sign/midden-
brabant Midden-Brabant 25214 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Gering

Signspecialist bol/bbl 4 de Rooi Pannen Tilburg

https://www.derooipannen.
nl/opleidingen-en-
inschrijven/mbo-
vormgeving/signspecialist

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/signspeciali
st

https://www.s-bb.
nl/kans/signspecialis
t/midden-brabant Midden-Brabant 25215 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk

Geen uitspraak 
mogelijk
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Muzikant (Metal Factory of 
Rock City Institute) bol 4 Summa College Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/metal-factory-(bol) https:
//www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-detail/rock-
city-institute-(bol)

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/muzikant

https://www.s-bb.
nl/kans/muzikant/mi
dden-brabant Midden-Brabant 25497 Gering

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Creatief vakman bol 4
Willem I College 's 
Hertogenbosch

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25548o10/ontwerp
end-meubelmaker-creatief-
vakman-bol

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/creatief-
vakman

https://www.s-bb.
nl/kans/creatief-
vakman/midden-
brabant Midden-Brabant 25548 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Voldoende

Grafisch Vormgever bol 4 ROC Tilburg ICT en Mediatechnologie, SintLucas Eindhoven (bbl)

https://www.roctilburg.nl/Mbo-
scholen-en-
Vavo/studiezoeker/studie-
detail/grafisch-vormgever-
niveau-4-bol-4-jaar

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/grafisch-
vormgever https://www.s-bb.nl/kans/grafisch-vormgever/midden-brabant

Artiest Zang bol 4 ROC Tilburg Kunst, Cultuur en Media

https://www.roctilburg.nl/Mbo-
scholen-en-
Vavo/studiezoeker/studie-
detail/artiest-zang

Artiest Theater bol 4 ROC Tilburg Kunst, Cultuur en Media

https://www.roctilburg.nl/Mbo-
scholen-en-
Vavo/studiezoeker/studie-
detail/artiest

Game-artist bbl 4 SintLucas Eindhoven 93220

Interactieve vormgeving bbl 4 SintLucas Eindhoven 90414

Mediadeveloper bbl 4 SintLucas Eindhoven 95313

Projectleider bbl 4 SintLucas Eindhoven 94525

Hoedenmaker bbl 4 SintLucas Eindhoven 93684

Lederwarenmaker bbl 4 SintLucas Eindhoven 93685

Stand-, winkel- en
decorvormgever bbl 4 SintLucas Eindhoven 91541

Vormgever en 
Productpresentatie bbl 4 SintLucas Eindhoven 91542
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