
Creative Business

Creative Business:
Media en Entertainment Management

hét lerende netwerk voor de creative-businessleider van 
morgen



De branche
Op scherp achter de schermen…………

De opleiding Creative Business: Media en Entertainment Management leidt 

professionals op die creatieve mediatoepassingen kunnen bedenken, 

uitvoeren en in de markt zetten voor bedrijven uit de creatieve industrie maar 

ook voor andere bedrijven die zich willen profileren in een steeds 

veranderende samenleving.

Bijvoorbeeld

q Audiovisuele producties, film & digitale televisie

q Nieuwe business modellen voor de muziekindustrie

q Live-evenementen, B2B evenementen, 

q Crossmedia concepten, web- en appdesign & games.
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Profiel van dé student in de Creatieve Industrie

q Stressbestendig
q Geen 9 tot 5 mentaliteit
q Goede contactuele én commerciële eigenschappen
q Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht
q Gewend zelfstandig te werken
q Pro-actieve werkhouding
q Out-of-the-box kunnen denken
q Creatief en openstaan voor nieuwe ideeën
q Flexibel en oplossingsgericht
q Klantgericht 
q Goed in economie en interesse in marketing
q Goede beheersing van Engels in woord en geschrift in taal en 

geschrift



Onderwijsprogramma

q Je werkt aan projecten met een team van studenten
q Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.  
q Elke periode staat een opdracht centraal
q In één studiejaar kun je 60 EC (European Credits) 

behalen 
q In je eerste jaar moet je minimaal 50 EC behalen om door 

te mogen studeren.

Elk jaar staat er een studieloopbaanbegeleider voor je klaar 
om je vragen te beantwoorden en je te helpen met je studie.
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Leerresultaten  Jaar 1 CB-MEM  2017-2018 
Projecten, trainingen en colleges: 

q Creëren van kansrijke media-concepten

q Produceren van creatieve media-uitingen

q Managen en organiseren van events

q Marketing en Sales van mediaproducten

q Onderzoek en analyseren van interactieve vraagstukken
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Studieprogramma jaar 2

Verschillende projecten met het werkveld 
Bijvoorbeeld: Leerbedrijf Rookie Entertainment 
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Tekst over één kolom

Een goed verhaal
Naast de gebruikelijke ‘bullet list’ kan soms een
stukje tekst ook prettig werken. Maak teksten nooit
te lang. Lange teksten zijn moeilijk te lezen en uw
publiek kom vooral om naar u te luisteren. De
presentatie is een ondersteuning bij uw verhaal.
Tekst typt u in Niveau twee (Bodytekst)
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Studieprogramma jaar 3 en jaar 4
Jaar 3 en jaar 4

In het derde jaar kun je stage lopen in het werkveld bij een digitaal mediabedrijf, 
content productiebedrijf of andere bedrijven in de creatieve industrie en 
daarbuiten. 

Daarnaast ga je je verdiepen in een keuzevak/minor bijvoorbeeld in de 
evenementen of muziekindustrie of audiovisuele/digitale producties.  

Ook kun je kiezen of je meer wilt specialiseren op conceptontwikkeling, marketing 
en distributie of ondernemerschap.

Er zijn verschillende mogelijkheden om in het buitenland te studeren!

Jaar 4 staat in het teken van je afstudeeronderzoek. 

Als je dat hebt afgerond kun je je Bachelor of Arts noemen!
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Aanmelden en inschrijven

In principe toelaatbaar met elk 
profiel:

HAVO, VWO en MBO-4

Voorkeur:  M&O, ECO 
en Wiskunde
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Kom Proefstuderen
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Donderdag – 8 maart – 19 april
09.00 – 13.00 uur
Schrijf je in www.inholland.nl/proefstuderen



Wat is de Studiekeuzecheck?

Als je gaat studeren krijg je te maken met de Studiekeuzecheck. De 
Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of de opleiding ook echt bij je past. Niet 
alleen omdat je dan met meer plezier je opleiding volgt, maar ook omdat de 
kans groter is dat je de opleiding met succes afrondt. 

Kijk voor meer informatie op: www.inholland.nl/studiekeuzecheck.
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http://www.inholland.nl/studiekeuzecheck


MEM op FACEBOOK

Media en Entertainment Management (FB)

Media & Entertainment MEM (Instagram)
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q Inspirerende gastcolleges
q Gezellige en nuttige netwerk-

borrels
q Bedrijfsbezoeken
q Workshops (hoe maak ik een 

goed LinkedIn profiel/ Photoshop 
cursus/CV maken)

q Op de hoogte worden gehouden 
van branche- gerelateerde 
beurzen en evenementen

q Collectieve kortingen

Studievereniging van de MEM
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