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PLAATSEN 
STAND VAN ZAKEN 

VORMGEVEN & AMBACHT 80   

    

De opleiding Vormgeven en ambacht heeft het maximaal aantal 
aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan 
op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

RUIMTELIJK VORMGEVEN  272   

    

De opleiding Ruimtelijk vormgeven heeft het maximaal aantal 
aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan 
op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

MEDIAVORMGEVEN 

188 

De opleiding Mediavormgeven heeft het maximaal aantal 
aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan 
op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

    
 

AUDIOVISUEEL SPECIALIST 51 

De opleiding Audiovisueel specialist heeft het maximaal aantal 
aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan 
op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

FOTOGRAFIE 29 

De opleiding Fotografie heeft het maximaal aantal aanmeldingen 
bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan op een 
wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

SOFTWARE DEVELOPMENT 57 
De opleiding Software development heeft het maximaal aantal 
aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan 



op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

SOFTWARE DEVELOPMENT TWEETALIG 
INSTROOM IN 2E JAAR (vanaf januari 2021 is 
aanmelden mogelijk) 7 

 

 

ALLROUND MEDIAMAKER 26  

    

De opleiding Allround mediamaker heeft het maximaal aantal 
aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en komt dan 
op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve plaatsingen, 
ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

MEDIA- & EVENEMENTENMANAGEMENT 88  

     

PODIUM- & EVENEMENTENTECHNIEK              31  

    

De opleiding Podium- en evenemententechniek heeft het maximaal 
aantal aanmeldingen bereikt. Je kunt nog steeds aanmelden en 
komt dan op een wachtlijst. Afhankelijk van het aantal definitieve 
plaatsingen, ontvang je een oproep voor de toelatingsprocedure. 

 


