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Jij maakt het onmogelijke mogelijk. Je haalt voldoening uit het realiseren van creatieve
ideeën. Je bent ondernemend, flexibel en stressbestendig. Jij bent de onmisbare schakel
tussen het creatieve idee en de praktische uitvoering. “Nee dat kan niet” komt niet in jouw
vocabulaire voor. Je staat voor helder en concreet communiceren met alle betrokken
partijen. Je staat garant voor een fijne samenwerking die dankzij jou zo vlekkeloos verloopt.

Bij de opleiding Producent ontwikkel je je in drie jaar tijd tot productieleider, eventmanager
of beginnend zakelijk leider, In de opleiding krijg je te maken met alle facetten van het
producentschap. Je snapt het creatieve proces, je bent sparringpartner voor de regisseur en
bent door je kalme voorkomen de spil in het web die altijd het overzicht heeft. Je leert onder
andere hoe je projecten strak financiert, organiseert, plant en uitvoert. Na deze opleiding
kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of direct aan de slag gaan als beginnend
producent.

 
De kern van de opleiding tot producent bij de MBO Theaterschool bestaat uit
vakspecifieke lessen waarin de nadruk ligt op zakelijk ontwikkeling als ZZP’er en creatief
ondernemer, productie-, project- en stagemanagement en specifieke onderwerpen als
fondsenwerving, contracten en verzekeringen. Naast de vakspecifieke lessen is er
gedurende de hele opleiding veel aandacht voor de algemene vakken Nederlands,
Engels en Rekenvaardigheid. Met vakken als teamwork, persoonlijke
loopbaanbegeleiding en theateroriëntatie ontwikkel je jezelf als persoon en ontdek je
steeds meer jouw plek in de maatschappij.

De vakken

Je krijgt les in een omgeving waar constant aan theater en producties wordt gewerkt.
Er zijn lokalen en praktijkruimtes die aansluiten op de werkomgeving van acteurs,
vormgevers, producten en technici. Daarnaast krijg je veel lessen én maak je
voorstellingen in onze professioneel ingerichte theaterzalen.

“Ik zocht een uitdagende en praktijkgerichte opleiding. Het ging mij om het organiseren van verrassende
evenementen met oog voor detail”

Lesprogramma
Producent is een driejarige mbo-opleiding op niveau 4. In deze drie jaar wordt je
opgeleid tot productieleider, eventmanager of beginnend zakelijk leider. Binnen de
opleiding producent zijn er drie kernwaarden van waaruit alle lessen en projecten
worden georganiseerd: het organiseren van (theater)producties, de communicatie en
aansturing binnen een team en het realiseren van zakelijk aanbod.Op de MBO
Theaterschool ga je vijf dagen per week naar school, zijn er projecten in de
avonduren en loop je regelmatig stage. De school biedt 100% stagegarantie.



Meer informatie

Jouw toekomst

Productie, -leider, -assistent
Beginnend zakelijk leider
Projectleider / medewerker

Veel afgestudeerde studenten vinden meteen een baan in de culturele sector zoals
theaters, musea en festivals. Dat is mede te danken aan de goede connecties en
stageplaatsen van de school. Je kunt in één of meerdere van de volgende functies
terechtkomen:

Doorgroeien

Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Productie Podiumkunsten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Leisure & Event management aan de Hogeschool Rotterdam

Je kunt ervoor kiezen om je na de MBO Theaterschool verder te ontwikkelen aan een
hbo-opleiding. Er zijn aantal hbo-opleidingen die in het verlengde liggen van de
opleiding Producent:

Naast de vakspecifieke lessen is er gedurende de hele opleiding veel aandacht voor
de algemene vakken Nederlands, Engels en Rekenvaardigheid. Met vakken als
teamwork, persoonlijke loopbaanbegeleiding en theateroriëntatie ontwikkel je jezelf
als persoon en ontdek je steeds meer jouw plek in de maatschappij.Buiten alle lessen
en projecten om gaan we meerdere keren naar het buitenland op culturele reizen
waar we onder andere kunstvakscholen bezoeken, kennis op doen van andere
landen op historisch en cultureel gebied en waar de verschillende opleidingen nog
meer met elkaar samen laten komen.

Mocht je meer willen weten over de opleiding, welke docenten
er lesgeven of hoe de drie jaren ingedeeld zijn? 
Kijk dan op onze website: www/mbotheaterschool.nl/producent

Overige vakken

https://www.mbotheaterschool.nl/producent/

