
DE JOB VAN JE LEVEN

Benieuwd welke vacatures jij na drie jaar
zoal zal kunnen invullen? Wat dacht je
van deze?

Creative producer
Digital content creator
Digital creative
Digital marketeer
Online storyteller
Content creator
Mediamanager
Videographer
Branded entertainment expert
Business developer

MEB opent deuren. Dat bewijzen onze
alumni elke dag.

Professionele bachelor Media en Entertainment Business > Mechelen

CREATIEF EN ZOT VAN MEDIA? WORD MEB'ER!
Media maken … Bijna iedereen doet het, maar jij was de eerste! Foto’s, video’s en verhalen
creëren met je smartphone. Because everything is a story. Nu moet je dat nog zien te
verkopen. Lucky you! Hier komt MEB om de hoek kijken. MEB? Da’s Media en
Entertainment Business, de meest ondernemende mediaopleiding in Vlaanderen.
Media- en entertainmentconcepten ontwikkelen die je dan koppelt aan bestaande én
nieuwe businessmodellen? De fijnste formats voor tv-zenders én streamingdiensten uit de
grond stampen? Podcasts met pit maken? Ja hoor, bij MEB moet je zijn.
Bedenk je liever innovatieve en entertainende producten en diensten? En wil je weten hoe
je die ook buiten de mediasector kan maken? Yes, ook dan is MEB een goed idee.
Vanaf dag één sta je met beide voeten in de praktijk. In het eerste jaar werk je aan je eigen
tv-programma in de Format Factory. In het tweede jaar kom je in de Business Factory te
weten welke mediaproducten geld opbrengen. En als derdejaars ga je als business
developer aan de slag voor een coole opdrachtgever.
Je krijgt les van heel wat media-experts zoals Felice Dekens en Roos Van Acker. Say what?
Come to MEB!

Media en Entertainment Business

FEEL THE FACTORY

Denken én doen: dat is MEB. De
theorie die je krijgt in het 1e semester
pas je toe in de factory's van het 2e
semester. Onze ervaren experts en
docenten reiken je tips & tricks aan die
je op weg helpen naar een knaller van
een mediaproduct. Iets leren,
samenwerken én je amuseren? Dat
doe jij in onze factory's, die een
beleving op zich zijn.

MAKE THE STORY STICK

Leve Instagram en YouTube! Je kent de
digitale do’s-and-don’ts en gebruikt
interactieve en innoverende manieren
om je verhaal te vertellen. Als online
storyteller goochel je met video,
beeld en tekst. Je wordt een
mediawizard, die nieuwe
communicatiemiddelen en
technologieën inzet. Zo maak jij
verhalen die blijven plakken.

CONTENT IS KING

Heb jij een knap scenario voor een
kortfilm in elkaar gebokst? Dat kan je
die misschien verfilmen met een échte
ploeg en acteurs in Hollywood. Ons
Hollywood Bootcamp is one of a kind
en uniek in Vlaanderen. Wie weet val
jij straks in de prijzen, net zoals enkele
deelnemers van de vorige edities.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-meb-me

Kristin Fauconnier
Opleidingsmanager
+32 15 68 83 27
kristin.fauconnier@thomasmore.be

fb.com/MEB.ThomasMoreBE/

Campus De Ham
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/deham

https://www.canva.com/design/DADX2sLupGw/qW0_GsDvN_2-zhr6_imkOw/edit#1
https://www.canva.com/design/DADX2sLupGw/qW0_GsDvN_2-zhr6_imkOw/edit#1
http://www.thomasmore.be/ba-meb-me
https://www.facebook.com/MEB.ThomasMoreBE/
http://thomasmore.be/deham


OPBOUW

Fase 1 | Het eerste jaar draait om creatie. Je ontwikkelt een mediaformat in het vak creatie, concept en format en managet je projecten met
Design Thinking en Scrum. Bij Business for Creatives krijg je voeling met de zakelijke kant van de media. In de vakken fotografie, camera, regie en
montage groei je uit tot mediamaker. Je bedenkt ook een nieuw tv-format tijdens de Format Factory.
Fase 2 | Where’s the money? In het tweede jaar kom je in de Business Factory te weten welke mediaproducten geld in het laatje brengen. Het is
immers de bedoeling dat je later in je job beloond wordt voor jouw mediatalent. Better come prepared ...
Fase 3 | In het derde jaar staat praktijk voorop. In The Company bedenk jij als volwaardige mediaondernemer media-innovaties voor grote
opdrachtgevers. En in The Studio maak je geweldige audiovisuele content, van idee tot complete uitwerking. Je loopt minstens 16 weken stage
in twee mediabedrijven. En onze bonus? Je kan je ook nog eens specialiseren in Fashion, Music, Sports of Music Entertainment.

Fase 1 2 3

WE EXPLORE

Consumentenpsychologie 3

Moving Media Industry 3

Deskresearch 3

Mediarecht 3

Critical Thinking Skills 3

Entertainment & Experience 3

Fieldresearch 3

Media-ethiek 3

WE CREATE

Camera, regie en montage 3

Creatie, concept en format 3

Online mediatools 3

Beeldtaal 3

Fotografie 3

Digitale beeldvorming 3

Storytelling 3

Studio, online video en productie 3

Responsive webdesign 5

WE MANAGE

Business for Creatives 6

Project- en Innovatiemanagement 3

Spelling en stijl 3

Excel 3

Media English 3

Pitch en presentatie 3

Copywriting 3

Business Modeling 6

Fase 1 2 3

Next Level English 5

WE MARKET

Marketing 4

Marketingcommunicatie 3

Crowdsourcing 3

Online marketing 3

Branding 3

WE WORK

Format Factory 5

Business Factory 5

The Company 14

The Studio 10

Stage 30

WE GROW

Kies 10 studiepunten!

Adobe Creative Cloud 3

Creatieve fotografie 3

Mediatraining 3

Playground 3

Tv-studioproductie 3

Film and Media Genres 3

Korte zomerstage 3

Media Tech of the Future 3

Podcasting 3

Studiereis MEB 3

Portfolio 3

International Project 3

Masterclasses Fashion, Gaming, Music, Sports 6

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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