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tuur en weg- en waterbouw. Dat is 

Urban Design. Een brede studie die 

begint in een gezamenlijk eerste jaar 

met Interieurarchitectuur. Je krijgt 

er de basis van de techniek in de vin-

gers, inzicht op creatief en kunstzin-

nig vlak, kennis van buitenconstruc-

ties en je gaat begrijpen hoe de mens 

reageert op ruimte. Ook zakelijk 

inzicht ontbreekt niet: wie met de 

openbare ruimte aan de slag gaat 

krijgt te maken met vele partijen. 

Jij weet hoe je communiceert met 

gebruiker, gemeente, kunstcommis-

sie en de meer technische mensen 

die jouw plan uiteindelijk moeten 

uitvoeren. 

‘ Het is een superleuke studie. Een 

frisse opleiding. We leren op grotere 

schaal werken en een grotere ruimte 

inrichten. 75 % van de studie is prak-

tijk. Je onderzoekt, maakt of bouwt 

objecten. Je leert kijken, de juiste 

verhoudingen te zien. Hoe groot 

moet een object op een groot plein 

zijn? Dat leer je aanvoelen.’

Daar vind je de studie Urban Design. 

Een praktische, frisse opleiding waar 

je met andere ogen leert kijken naar de 

wereld om je heen. 

‘Het leukste van deze studie vind ik 

dat je met mensen te maken hebt. Het 

gaat om het inrichten van de openbare 

ruimte, dus de ruimte waar iedereen 

mag komen. 

Van jong tot oud, van motorrijder tot 

klein kind. Je kunt in die ruimte gaan stu-

ren. Een looproute ontwikkelen. Zorgen 

dat mensen zich veilig en uitgenodigd 

voelen. Roept een groot, leeg plein ang-

sten op, plant er een boom en het wordt 

veel gemakkelijker om te betreden.´ 

CoMBi 
Een combi van kunst, vormgeving, 

Cultuurstudie, techniek, architec-

VerBreed Je horizon op 
CuLtureLe woensdAg
Bij de HKU is het elke week Culturele 

woensdag! Een dag waarop studenten 

Urban Design en Interieurarchitectuur 

hun horizon verbreden. Zij bezoeken die 

dag een museum, een bedrijf of stad. Kij-

ken naar pleinen, objecten, sculpturen. 

Neuzen rond in een bedrijf dat materi-

alen maakt die nodig zijn in de buiten-

ruimte. Een tegelfabriek, linoleumfa-

briek of glasblazerij. Een bouwbedrijf 

waar je leert de juiste verhoudingen te 

zien. Vanaf het eerste jaar ben je hierbij 

van de partij. 

‘Een plein moet functioneel en mooi 

zijn, een trekpleister. De mensen 

moeten er willen komen en blijven, het 

willen ervaren. Eigenlijk moet het een 

Media en design
Ben jij geboeid door mensen en kunst? Wil jij pleinen, straten en parken zo inrichten dat het 

een feest is om er te verblijven? Kom naar de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)!

‘ Het leukste van deze 
studie vind ik dat je met 
mensen te maken hebt..’

Algemeen

‘75% van de studie 
is praktijk. Je onder-

zoekt, maakt of 
bouwt objecten.’

Scan deze code met je ‘smartphone’ 
voor weergave van het volledige artikel!
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traktatie voor de ogen zijn. 

Dat mist Nederland. Er zijn wel leuke 

plekken maar we moeten veel beter 

over onze buitenruimte gaan naden-

ken. Nederland moet weer mooi wor-

den. Ik ben erg blij met deze studie. 

Het is de eerste studie die ik koos en ik 

zit er nog steeds aan vast.’ 

‘We hebben een klas van 5 mensen, 

allemaal even enthousiast. We zitten 

op onze plek en zijn blij met wat we 

doen. 

weetJes!
‘We hebben een 

klas van 5 mensen, 

allemaal even 

enthousiast. We 

zitten op onze plek 

en zijn blij met wat 

we doen. Dat moet 

ook wel. Het is een 

zware studie. De 

contacturen vallen 

mee maar tegen 

een beoordelings-

periode zit je van 8 

uur ´s morgens tot 

10 uur ‘s avonds op 

school. De op-

dracht moet af, het 

plein ingericht.’ 

bkk beroepskeuzekrant.nl

‘Maak jij Nederland 
weer mooi?’
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KLAAr Voor LAter
Studeren aan de afdeling Media van 

de HKU betekent: al tijdens je studie 

werken in de beroepspraktijk, verder 

kijken dan Nederland. Een netwerk en 

een portfolio opbouwen. Een scherp 

oog krijgen voor nieuwe ontwikkelin-

gen. Veel afgestudeerden vinden bin-

nen een jaar werk in hun vakgebied.

eén Been in het 
werKVeLd
De eerste twee jaar krijg je een brede 

en solide basis. Docenten, die zelf uit 

het werkveld komen, laten je kennis-

maken met verschillende vormgevings-

technieken en manieren van verhalen 

vertellen. Vervolgens ga je met je 

medestudenten werken aan real life-

opdrachten. Je ontwerpt bijvoorbeeld 

de vormgeving en regisseert items 

voor de televisie-uitzending van het 

festival Noorderslag of je reist door 

Europa om documentaires te maken 

over jongerencultuur. Je werkt voor 

het tv-programma Keuringsdienst van 

Waarde aan filmpjes voor de mobiele 

telefoon of je gaat naar Afrika om aan 

VerhALen in 
Bewegend BeeLd
Groen in de ruimste zin van het woord. 

Dat is Plattelandsvernieuwing. De 

groene inrichting van een provincie, het 

vormgeven van een tuin of het beheer 

van een sportpark…De communicatie-

kant, de beleidskant of de creatieve 

kant…, bij Plattelandsvernieuwing geef 

jij Groen zelf vorm. Vanaf het eerste 

jaar kies je uit drie studies: Stad en 

streekontwikkeling, Landscape Design 

en Tuin- en landschapsmanagement.

opLeiding tot MAKer
De media-opleidingen zijn toegepaste 

kunstopleidingen. Je wordt artistiek 

geschoold. Je leert hoe je met verschil-

lende media-uitingen een verhaal kunt 

vertellen en hoe je daarbij rekening 

houdt met je publiek. Ook leer je hoe je 

van een idee komt tot een eindproduct 

waar jij achter staat. Vanaf het begin 

wordt er gehamerd op zelfstandig 

en creatief denken. Waarom wil een 

opdrachtgever een promotiefilm? Is 

dat het juiste medium of past een hap-

pening beter bij het doel?

Wil jij je specialiseren in het maken van bewegend beeld? 

Verhalen leren vertellen via nieuwe media? Videoclips opnemen, 

commercials vormgeven of nieuwe iPad Apps bedenken?

interactieve animatiefilms te werken 

voor Unicef. Zo werk je tijdens je op-

leiding al voor opdrachtgevers buiten 

school en krijg je een goed beeld van 

wat je in de  toekomst kunt gaan doen. 

het werKVeLd
De Faculteit Kunst, Media & Techno-

logie (KMT) is in Hilversum. Je zit er 

midden in de wereld van omroepen 

en nieuwe media, waar je regelmatig 

opdrachten voor uitvoert. Behalve in 

Nederland heeft KMT contacten in 

Europa, Afrika, Azië en de VS.

Broeinest
Uitbundig, teruggetrokken, hip, 

behoudend? Bij KMT komt iedereen 

tot zijn recht. Zo ontstaat een sfeer 

waarin veel ruimte is voor nieuwe idee-

en. Je werkt veel samen met andere 

studenten. Niet alleen met studenten 

Media maar ook met studenten van de 

afdelingen Muziek en Games & Inter-

actie. Want om tot een goed eindpro-

duct te komen moet je gebruikmaken 

van elkaars talent. Later zul je dat in je 

‘Je zit midden in
de Wereld van

van omroepen en 
nieuwe Media’

Kunst & Media
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‘ Maak je creatieve  
ideeën waar bij  
kunst media  
& technologie’.

Meer weten?
Kom dan op zaterdag 27 

november naar de Open Dag. 

Studenten van alle studiejaren 

kunnen je alles vertellen over 

de opleiding en ze laten hun 

werk zien. Je hoort waar afge-

studeerden na hun opleiding 

zijn terechtgekomen. Ook kun 

je eigen werk meenemen. 

Scan nu gauw bovenstaande 

QR code met jouw ‘smart 

phone’! 

beroepskeuzekrant.nl

Ga dan kijken bij Kunst, Media & Technologie (KMT), een faculteit van de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Een uitnodigend broeinest van 
creativiteit waar alle ruimte is voor jouw passie. 

MOve Me!

werk ook doen. Zo krijg je een enorm 

netwerk waarvan je na je studie flink 

kunt profiteren. 

interesse?
Voor je aan de HKU kunt gaan stude-

ren moet je toelating doen. Je hoeft 

hiervoor geen speciaal vakkenpakket 

te hebben of een compleet portfolio. 

Je krijgt een toelatingsopdracht. 

Daarin moet je een zo goed mogelijk 

beeld geven van jezelf en je talenten. 

Aan de uitwerking van je opdracht 

moet de toelatingscommissie kunnen 

zien wat je kunt en wat je ideeën zijn. 

Zo’n opdracht kan bijvoorbeeld zijn: 

“Maak in vijf foto’s duidelijk hoe jouw 

vrienden hun vrije tijd doorbrengen.” 

Door je originele uitwerking laat je 

zien hoe jij naar de wereld kijkt. Als 

de toelatingscommissie je opdracht 

positief beoordeelt, volgt een gesprek. 

Dan moet blijken of je beschikt over 

genoeg mogelijkheden en talent om 

te worden toegelaten tot de opleiding 

van je keuze.



én studenten aanwezig om die vragen 

te beantwoorden. Aan het eind van de 

dag heb je een goede indruk gekregen 

van de opleiding die je wilt volgen, van 

de docenten, je medestudenten en 

uiteraard van je nieuwe studieplek. 

En als je twijfelt, zijn dit net die din-

gen die de doorslag geven.

BeKiJK progrAMMA 
zAterdAg 17 ApriL
Op www.opendag.hva.nl vind je twee 

weken voor de open dag het volledige 

programma. Handig om thuis vast te 

bekijken welke presentaties je die dag 

wilt bijwonen. 

Wat dacht je van een proefles Oefen-

therapie Mensendieck, een spreekuur 

bij de opleiding Ergotherapie, een 

workshop Verpleegkunde of een rond-

leiding bij Fysiotherapie? 

Kortom genoeg te doen op zaterdag 

17 april tussen 10.00 en 14.00 uur.

Dus zet ‘m vast in je agenda!

Je zieL en zALigheid
Mensen bewegingen laten maken 

die ze jarenlang niet konden maken. 

Het avondje theater of film van een 

patiënt als grote overwinning zien. 

Zorg bieden waar die hard nodig is. 

Het leven na een geestelijke of licha-

melijke ziekte weer draaglijk maken. 

Een gehandicapte weer volop laten 

meedraaien in het maatschappelijk 

leven ... Wil je een baan met verant-

woordelijkheid, maar ook met veel 

waardering, in de gezondheidszorg? 

Geeft het zorgen voor andere mensen 

je voldoening? Dan is een opleiding in 

de gezondheidszorg echt iets voor jou. 

proef de sfeer 
op de open dAg 
Echt sfeer proeven kun je natuurlijk 

alleen in levenden lijve. Daarom orga-

niseert de Hogeschool van Amsterdam 

een open dag op zaterdag 17 april. Tij-

dens een open dag kun je onder meer 

een rondleiding krijgen, een proefles 

volgen en alle vragen stellen die nog 

op je tong branden. Er zijn docenten 

Ligt jouw 

studeer dan voor 
een baan in 
Mensen bewegingen laten maken die ze jarenlang niet konden maken. Het avondje thea-

ter of film van een patiënt als grote overwinning zien. Zorg bieden waar die hard nodig is.
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‘wil je een baan 
met verantwoordelijk-

heid, maar ook 
met veel waarde-

ring, \in de gezond-
heidszorg?

‘Geeft het zorgen 
voor andere mensen 
je voldoening? 

Dan is een opleiding in 
de gezondheidszorg 

echt iets voor jou.’

weetJes!
De gezondheidszorg is als medische 

discipline een toegepaste weten-

schap die zich met de gezondheid 

van mensen bezighoudt. Onder de ge-

zondheidszorg wordt niet alleen het 

onderzoek, de studie en de kennis 

van gezondheid begrepen, maar ook 

de toepassing van deze kennis om de 

gezondheid van mensen te verhogen, 

infectieziekten te voorkomen 

Scan deze 
code met je 
‘smartphone’ 
voor weer-
gave van het 
volledige 
artikel!

Gezondheidzorg

ENTER THE CREATIVE WORLD

OPEN DAG
ZA 29 JAN 2011

> visual: compilatie van creatief werk gemaakt door studenten van het GLR
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