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• Wat leer je bij muziek producer/technicus niveau 3 

• Wat kan je er verder mee doen 

• Duur leertraject 

• Certificaat 

• aanmelden 

 

Als muziekproducer/technicus help en begeleid je diverse artiesten 

tijdens het opnemen van hun muziek in de studio.  

Bij niveau 2 heb je geleerd een eigen song op te nemen en kennis 

gemaakt met effecten bij de opnamen te maken. Verder heb je geleerd 

de Master te maken.  

 

Op het 3e niveau gaan we meer in op wat er bij een eind mix allemaal 

komt kijken. We gaan het proces perfectioneren en promoten. 

- Uitleg beheer van een label en bijhouden van je eigen muziek op 

spotify , ITunes en andere social Media. 

- Het maken van een artist page en biografie van jezelf of de artiest. 

- Maken van een fotocover en portfolio, artiestenprofiel. 

- Uitleg Buma/Stemra, Sena/Norma, muziekrechten en plichten. 

 

Ook hier werken we in kleine stapjes en evt. samen met een artiest. Je 

hebt hiervoor ongeveer 1-3 individuele uren per week nodig afhankelijk 

van je eigen leervermogen en werktempo. 

  

 



 

 

 

 

 

Wat kan je er verder mee doen 

Je kan nu jezelf verder profileren als producer of als artiest. Je weet 

alle ins en outs van een muziekproductie. Je kan eigen muziek 

produceren of als assistent technicus/producer werken in een 

muziekstudio. Evt kun je aansluiten via een reguliere opleiding. 

 

Duur leerwerktraject 

Voor het behalen van muziekproducer niveau 3 staat gemiddeld 4-6 

maanden Afhankelijk van de wekelijkse aanwezigheids-indicatie, je 

werktempo en niveau. 

  

Certificaat 

Het certificaat muziekproducer niveau 3 is een branche gerelateerd 

certificaat. Het certificaat is ondertekend namens De Mediaclub door 

de bekende producer Marco Roosink, die een groot aantal Europese 

hits op zijn naam heeft staan.  

 

Aanmelden  

Om in aanmerking te komen kan je bij het wijkteam van je gemeente een 

aanvraag indienen.  

Heb je een PGB dan kan je het ook als dagbesteding aanvragen vanuit 

WMO of WLZ. Je begeleider kan hierover altijd even contact opnemen 

met ons. 

 

 

 

 

De Mediaclub 

info@demediaclub.nl 

 

www.demediaclub.nl 

 

06-33803426 
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