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Doelstelling 

Als muziekproducer/technicus help en begeleid je diverse artiesten tijdens het opnemen 

van hun muziek in de studio. Tijdens het eerste praktijkgerichte leertraject ga jij je 

voornamelijk bezig houden met de technische kant van het opnameproces.  

- Wat is het verschil tussen audio en midi informatie. 

- Mac Logic-Pro het digitale muziekopname programma; opnemen, editen, mixen, 

bouncen en masteren. 

We werken met een duidelijk stappenplan, waarin je overzichtelijk en helder kunt zien 

waar en hoe het er met jouw leertraject voor staat.  

Je leert en werkt in een (kleine) groep. En er volgen wekelijks individuele begeleiding 

momenten van 2-4 uur. 

 

Competentie/werkervaring 

Heb je al muziekstudio ervaring opgedaan?  

Bespeel je een instrument? 

Schrijf je song teksten? 

Kun je zelf zingen of rappen? Of ben je D.J.  

Het maakt niet uit hoeveel je al gedaan hebt. Wel is het een voordeel wanneer je een 

muzikaal oor en een ritme gevoel hebt, computer vaardigheden bezit en wanneer je 

goed kunt samenwerken. 



 

 

 

 

 

Jouw specifieke leertraject-wensen 

Geef duidelijk aan tijdens het intakegesprek wat jouw specifieke wensen zijn. Wil je 

naast het produceren ook zelf als artiest liedjes inzingen – of de achtergrond koortjes - 

of wil je zelf jouw eigen beats maken – misschien wil je op het toetsenbord 

instrumenten leren bespelen. Bij niveau 2 gaan we ons meer op het componeren en 

arrangeren richten. 

 

Duur leerwerktraject 

Voor het behalen van muziekproducer niveau 1 staat gemiddeld  3 tot 6 maanden.  

Afhankelijk van de wekelijkse aanwezigheids-indicatie, werktempo en niveau. 

Aanmelding 

Via de wijkcoach of begeleider kun je informatie aanvragen bij de mediaclub. Wij 

werken met WMO en WLZ cliënten en op PGB basis. 

  

Certificaat 

Het certificaat muziekproducer niveau 1 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.  

 

 

 

 

 

 

De Mediaclub 

info@demediaclub.nl 

 

www.demediaclub.nl 

06-33803426 
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