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ROC Midden Nederland

Automotive College

Beauty College

Bouw & Interieur College

Business & Administration College

Creative College
Gezondheidszorg College

Horeca & Toerisme College

ICT College

Media, ICT & Design College (Amersfoort)

Sport College

Tech College

Veiligheid & Defensie College

Welzijn College



In de creatieve sector draait het om 

talent, creativiteit, ondernemerschap 

doorzettingsvermogen en techniek.



Onze richtingen

▪ De Dansopleiding (Hip Hop Dance: 
Breaking, Urban Contemporary, Standup)

▪ Academie voor Theaterperformance (ACT)

▪ Audiovisuele Productie N3 + N4

▪ Podium- en Evenemententechniek Licht & 
Geluid

▪ Evenementenorganisatie Creative College 
geeft vorm aan 
je talent



De Dansopleiding

Binnen Hiphop Dance kan jij je specialiseren in één van de drie 
richtingen: 

Stand-up
Urban Contemporary 
Breaking 

- Specialiseren in verschillende dansstijlen

- Organiseren van events en activiteiten, zoals bv. dancebattles

- Maken van eigen producties  (choreografie)

- Ondernemen en netwerken

- Samenwerken met de Theateropleiding; keuzedeel Dance & 
Theatre

Creative College Performing Arts is hét grootste 
mbo-dans platform in hiphop!



De Dans opleiding

Breaking: nieuw!

Jur “Jurskee” Bouterse en Raymond 
den Uijl

de freestyle/performanceskills van 
de Breaker. We verdelen dit in drie 
verschillende gebieden, namelijk: als 
entertainer, in het theater of 
competitief bij battles

Topsportregeling mogelijk (OS 2024)



Academie voor 
Theaterperformance (ACT)

Je leert onder andere:
Maken en produceren  van 
voorstellingen/optredens
Bedenken en maken van acts
Theaterlessen geven
Ondernemen en netwerken
Keuzedeel Dance & Theatre

‘Schuilt er een acteur in jou? Iemand die in het theater of 
op festivals mensen vermaakt of ontroert? Kies dan voor 
ACT!’



Academie voor 
Theaterperformance 
(ACT) - Stages

studenten lopen stage bij professionele 
gezelschappen (o.a. ITA, De Gasten, Het 
Zuidelijk Toneel)

gerenommeerde professionals of 
gezelschappen werken samen met onze 
studenten in lessen of workshops (TG 
Bambi, TG Bonte Hondt, Jacob Ahlbom, 
De Ashton Brothers, Michael Diederich, 
Joke Tjalsma), ontwikkeling leerlijn Show-
en Entertainment met Aniba



Aanvullende toelatingseisen 
voor de artiestenopleidingen

Motivatiebrief en auditie (selectie)
Sportkeuring voor De Dansopleiding en 
Theater Performance
Let op! Er is een beperkt aantal plekken 
bij de artiestenopleidingen

Dance & Theatre uniek in samenwerking 
en de enige in de regio groot Utrecht!

Performing Arts: jouw toekomst!



Audiovisuele Productie

‘Denk jij in beelden en wil je videoproducties maken? 

Kies dan voor Audiovisuele Productie!’

Je leert onder andere:

Videoproducties maken (eigen werk/opdrachtgevers)

Met diverse professionele camera’s filmen
Alles over Editen leren (Adobe software)
Keuzedelen zoals Fotografie en Drone-toepassingen

Twee niveaus:
Audiovisueel Specialist  (bol, niv 4)
Allround Audiovisuele Medewerker (bol, niv 3)



Podium- en 
Evenemententechniek

Je leert met professionele geluids- en lichtapparatuur te 
werken. Programmeren Licht / Geluid in leerjaar 2 / 3. En 
natuurlijk ook hoe je een werkplan moet maken, de studio 
in moet richten en apparatuur veilig vervoert.

Twee opleidingen
Podium- en Evenemententechnicus Geluid (bol, niv 4)

Podium- en Evenemententechnicus Licht (bol, niv 4)

Let op: in jaar 1 doe je Licht + Geluid.

‘Werk je graag op het podium en achter de schermen? 
Bv. op festivals, bij podia, evenementen, theaters en 

beurzen? Kies dan voor Podium- en 
evenemententechniek!’



Evenementenorganisatie

‘Je wil graag evenementen organiseren en alles tot in de 
puntjes regelen? Kies dan voor 

evenementenorganisatie!’

Je leert onder andere:

(Meehelpen bij) creëren en organiseren van 
evenementen, festivals, congressen of shows
Concrete oplossingen te bedenken om alles
soepel te laten verlopen
Zelf kleinere evenementen bedenken
Concepten omzetten in praktische en uitvoerbare
taken en werkzaamheden
Meewerken bij Eventory: hét ROCMN 
Eventbureau



Keuzedelen

Algemeen:

➢Fotografie

➢Drone – toepassingen

➢DJ-ing

➢ Internationaal I

➢Spaans

➢Projectleiding events

Diverse opleidingen hebben vaste 
keuzedelen in het onderwijsprogramma.



Internationaal

Diverse internationale projecten/stage:

Etoile (Italië)

Tour du ALS (Frankrijk)

AV-uitwisseling (Spanje)

ADE (Amsterdam)

Stage buitenland



Opbouw opleiding

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3

Sept t/m jan School Stage School

Feb t/m 
juni/juli

School School Stage



Docententeam

➢ Docenten algemene vakken

➢ Docenten praktijkvakken (allemaal uit het werkveld)

➢ Loopbaanbegeleider/mentor/studiecoach per klas

➢ Stagecoördinator BPV

➢ Stagebegeleider vanuit school

➢ Supportteam (verwijst naar Expertisecentrum leren & 
gedrag, ambulant zorg, schoolmaatschappelijk werk)



Toelatingseisen Creative 
College

Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, 
gemengde of theoretische leerweg

Overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4

Diploma op mbo-niveau 2 / 3

Met HAVO-diploma versnelde trajecten 
mogelijk



Je bent welkom!

Snelle plaatsing

Juiste opleiding, juiste niveau

Kennismakingsgesprek bij twijfel studiekeuze of 
begeleiding en bij aanmelding niveau 2

Kennismakingsbijeenkomst bevestiging studiekeuze

Goede voorbereiding op hbo (bijvoorbeeld via 
Keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’)

Aanmelding en 
plaatsing



Van aanmelding tot opleiding



Vragen?                    
Wij staan online voor je klaar

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.00u.

06 - 54 98 74 89

Bel naar 

088 2333 444
Whatsapp



Social media / meer info

Facebook Creative College

Instagram 
@rocmn_creative

Youtube

https://www.youtube.com/
user/creativecollegerocmn/
videos

Diverse filmpjes gebouw, 
opleidingen

https://creative.rocmn.nl/
maak-online-kennis-met-
het-creative-college

https://creative.rocmn.nl/maak-online-kennis-met-het-creative-college


Zijn er nog vragen?


