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Curriculum vitae  
 
Naam: Misja van Waterschoot 
Telefoonnummer: 06-55805952 
E-mail: misja@mvw-audio.nl 
Web: www.mvw-audio.nl 
Geboortedatum: 13 november  1974 
Woonplaats: Hilversum 
 
 
Opleidingen en Training: 
1996-1997 Sound Seminar Rotterdam (diploma behaald) 
1987-1993 Havo (diploma behaald) 
 
 
Relevante werkervaring: 
2011-heden mvw-audio – Sounddesigner / engineer / editor 
2001-2011:  dBmg –Senior Sound engineer 
1997-2001: Cinevideogroep  –  Senior Sound engineer 
1994-1996: Cinelux Hulst – ENG geluidstechniek 
 
Algemeen: 
- Ruim 15 jaar professionele ervaring in audio engineering, muziekregistratie en editing 
- Goed getraind muzikaal gehoor en goede kennis van geluidstheorie 
- Creatief en zelfstandig in het maken van montages 
- Brede facilitaire kennis 
- Passie voor geluid en sound design 

 
 
Ervaring: 
- Sounddesign / audio nabewerking voor film, video, presentatie, expositie 
- Audio nabewerking voor TV commercials  
- Muziekproductie, -opname en -mastering 
- Productie van promo’s voor radioprogramma’s 
- Opname, geluidsontwerp en montage van radio docudrama’s voor o.a. Radio1 en Radio 4. 
- Opname / montage van radioprogramma’s, documentaires, reportages en live verslaggeving op 

locatie 
- Muziekregistratie van festivals, studiosessies, theatervoorstellingen etc. voor (live)uitzending op radio 

en TV 
- Opname / uitzending van diverse radio- en televisieproducties: muziek, theater, amusement, 

evenementen, actualiteiten, sport 
- Locatie-uitzendingen met behulp van mobiele studio’s en reportagewagens 
- Facilitaire realisatie van evenementen en actualiteiten op locatie voor radio- en televisie-uitzending 
- Zaalversterking / monitoring tijdens studio en locatie-uitzendingen 
- Microfoons, karakteristieken, werking, toepassing 
- SNG 
- ENG geluid 
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- Zelfstandige, creatieve en nauwkeurige werkwijze 
- Gestructureerd denkvermogen 
- Grote mate van betrokkenheid 
- Goed inzicht in uitzend- en productieprocessen 
- Privé studio waarin eigen muziek wordt geproduceerd: www.meesha.nl 

 
 
Facilitair: 
 
- Montagesoftware:  Nuendo, Wavelab, Protools, Dalet,  
- Uitzendsystemen: Dalet, Radioman/Cursor, I-news 
- Analoge audio mixers: (Amek, Soundcraft, Studer, Yamaha, Midas, Mackie etc.) 
- Digitale audio mixers: (Yamaha, Studer, Digico, DHD, Lawo, Neve) 
- Randapparatuur: compressors, effecten, processing etc. 
- Multitrack recording: Tascam, Mackie, Alesis 
- Analoge Tape recorders: Studer, Telefunken, Teac 
- Microfoons, zendersystemen, inear 
- Verbindingen: ISDN, IP (comrex), HF, satelliet , mobilofoon 
- Intercomsystemen 
- PA, zaalversterking en monitoring 
- Analoge verbindingen en bekabeling 
- Digitale verbindingen: AES, SPDIF, ADAT, MADI, MIDI, MLan 
- Timecode en (digitale) synchronisatie 
 
 
Opdrachtgevers: 
 
- Alle landelijke publieke omroepen: NOS, NTR, KRO, NCRV, TROS, Wereld omroep, etc. 
- Cinevideogroup 
- United Broadcast Facilities 
- Pilot post - Amsterdam 
- Radio 1, 2, 3FM, 4, 5, 6, Ned 1, 2, 3 
- Omroep Gelderland, Omroep Brabant 
- Kink FM, Radio Veronica, Double2, Q-music, Noordzee FM 
- RTL, SBS6, Canal+, Talpa 
- Diverse video productiebedrijven en Film makers 
 
 
Hobby’s en interesse’s: 
 
- Muziek maken, componeren, opnemen 
- Geluid 
- Computers / internet / webdesign 
- Omroepgeschiedenis / hoorspelen 
- Film 
 
In bezit van: 
- Rijbewijs B/C 
- Privé studio, mogelijkheid om thuis te werken 
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