
Fulltime
Start:  maart en september
Duur: Web Engineer: 8 maanden
 MultiMedia Engineer: 12 maanden
Lessen: maandag, dinsdag, woensdag

Parttime
Start: maart en september
Duur: Web Engineer: 12 maanden
 MultiMedia Engineer: 18 maanden
Lessen: twee avonden per week van 18:30 - 21:45 uur
 of zaterdag van 10:15 - 17:15 uur

Web Engineer / MultiMedia Engineer

Internet speelt een steeds grotere rol als integraal draagvlak voor onder 
andere televisie, radio, kranten en tijdschriften. Hierdoor is de vraag naar 
professioneel en breed opgeleide mensen nog steeds groot. Multimedia 
specialisten, zoals web- en interactiondesigners, hebben een brede en 
diepgaande kennis van mediaproductie en de toepassing ervan.

College of MultiMedia (CMM) leidt mensen op tot multimediaspecialist. In 
de afgelopen jaren zijn veel getalenteerde studenten afgestudeerd en met 
succes een carrière begonnen als ontwerper, ontwikkelaar of consultant op 
het gebied van multimedia. Velen zijn na hun opleiding als zelfstandige aan 
de slag gegaan. Anderen werken in dienstverband voor grote en kleine be-
drijven waaronder Amstel, SBS, NS, Hema en verschillende reclamebureau’s. 
Bespreek jouw carrièremogelijkheden tijdens een vrijblijvend intakegesprek.

De Opleiding Web Engineer
 
De opleiding Web Engineer bestaat uit twee samenhangende modules: Web 
Designer en Front-End Developer. De opleiding kan zowel fulltime als part-
time worden gevolgd. De fulltime opleiding behandeld de twee modules 
in 8 maanden. Als de opleiding parttime wordt gevolgd, duren de modules 
ieder 6 maanden. Het is mogelijk je voor een afzonderlijke module parttime 
of fulltime  in te schrijven. De modules worden dan ieder beschouwd als 
losstaande opleidingen. 

De opleiding Web Engineer heeft een veelomvattend lesprogramma waarin 
je diep ingaat op alle disciplines die nodig zijn voor professioneel web- en 
interactiondesign. Deze disciplines zijn: projectplanning (concepting), het 
ontwerpen van grafische gebruikersinterfaces (GUI design), audio- en video-
productie, het maken van graphics (digitale beelden) en web-authoring. Bij 
al deze onderwerpen leer je bovendien alles over bestandsformaten en com-
pressietechnieken. Daarnaast komen onder andere de volgende onderdelen 
aan bod: - interactieve animaties met behulp van Edge Animate & Flash 
- interactie met de scripttaal JavaScript - publiceren van streaming-video en  
audio en het produceren van 3D-modellen en animaties.
Web Engineer stelt je in staat om als professionele webmaster, webdesigner 
en interactiondesigner aan de slag te gaan!
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De Opleiding MultiMedia Engineer

Naast de onderwerpen die in de opleiding Web Engineer behandeld worden, 
komen tijdens de opleiding MultiMedia Engineer de meer geavanceerde 
zaken aan bod. Hierdoor ben je in staat na afronding van de opleiding niet 
alleen als webmaster, webdesigner en interactiondesigner te werken, maar 
ook beschik je over de vaardigheden en kennis om hoogwaardige dvd-rom 
of streaming producties te maken en op hoog niveau te programmeren.
De structuur van de opleiding integreert de essentiële onderwerpen: con-
ceptontwikkeling, web, audio, video, graphics en authoring. Conceptontwik-
keling betreft het volledige traject van brainstormsessie tot het maken van 
een storyboard. Het onderdeel audio behandeld opnametechniek, geluids-
montage en special effects. Ook leer je audio te publiceren voor het internet 
en op cd of dvd. Het onderwerp video leert je een productie streaming of 
nonstreaming te publiceren. Het produceren van digitale beeldcomposities 
wordt in het onderwerp graphics behandeld. Je leert o.a. user-interfaces 
ontwerpen en het modelleren en animeren van 3D-graphics. 
Tot slot staat of valt het produceren van interactieve media met de vaardig-
heden in authoring. Dit is het combineren van audiovisuele elementen tot 
een interactief product met behulp van software en programmeertalen. Je 
leert onder andere XHTML, HTML5, Flash, en professioneel programmeren 
en animaren in talen als JavaScript en ActionScript.

Carrièremogelijkheden

De mogelijkheden voor een student met het MultiMedia Engineer diploma 
zijn zeer breed en te verdelen in een aantal categorieën:

Designer/Ontwerper
Als designer ontwerp je met behulp van programma’s als Photoshop, Flash 
en Illustrator webpagina’s. Je bent de creatieve link tussen de developer en 
de klant en weet wat er technisch mogelijk is.

Developer/Ontwikkelaar
Als developer voel je je aangetrokken tot de meer technische kant van de 
opleiding. Met bijvoorbeeld Javascript, HTML, CSS en ActionScript bouw je 
de meest geavanceerde websites, animaties en applicaties.

Webmaster
De veelzijdige functie van webmaster bevat het technisch beheer, het 
installeren, programmeren en onderhouden van een website of webserver. 
Je bent naast de technische kant vaak ook verantwoordelijk voor de inhoud 
van een website.

Freelancer
De vrijheid van werken als freelancer is voor veel van onze studenten aan-
trekkelijk. Dit kan in allerlei verschillende functies, zoals hierboven genoemd. 
Je kunt je eigen weg kiezen en alle facetten van de opleiding met elkaar 
combineren of je juist specialiseren.

Consultant
Grote bedrijven hebben vaak hun eigen (multi)media afdeling. Als MME af-
gestudeerde kun  je een adviserende of sturende functie kunnen uitoefenen. 
Je weet wat mogelijk is binnen de multimedia en zorgt samen met een team 
voor optimale resultaten.

Staffordshire University

De opleiding MultiMedia Engineer en de daarbij behorende modules, zijn 
door Staffordshire University te Engeland geaccrediteerd als onderdeel voor 
hun Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) traject, waarmee je de 
mogelijkheid krijgt om in één jaar na onze opleiding dit diploma te behalen.

Door Apple, Adobe, Avid en Maxon 
geautoriseerde lessen

Gedurende de opleiding krijg je meerdere gecertificeerde trainingen vanuit 
onze partners Adobe, Apple, Avid en Maxon. Door het volgen van deze 
onderdelen wordt het je mogelijk gemaakt om ook de daarbij behorende 
certificerings examens te doen. Hiermee word je diploma nog meer waard 
als je eenmaal klaar bent met je studie. 

Deelname aan deze opleiding geeft je recht op 20% korting op alle cursus-
sen van CMM. 
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