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STUDENTEN AAN HET 
WOORD
Joop Akerboom, Damayanti 
Blankestijn en Sabine Geerlings 
(oud-studenten CMD) over project 
Promptus:

'Promptus is een smartphone applicatie 

die studenten helpt om hun tijd efficiënt te 

besteden tijdens schoolgerelateerd werk 

door notificaties uit te stellen om 

doelgericht te werken.‘

Bij CMD richt je je op het hele ontwerpproces; van het begrijpen 
van een ontwerpvraagstuk tot het maken van het eindproduct. Al 
vanaf het eerste jaar ga je als ontwerper aan de slag; je werkt aan 
projecten voor echte opdrachtgevers en leert om je creativiteit in 
te zetten voor een zo goed mogelijk product.

Vanaf jaar 2 heb je de basiskennis om keuzes te maken over jouw 
specialisatie. Je kunt zelf een programma samenstellen. Voor 
ambitieuze studenten die extra uitdaging willen, is er aanvullend 
onderwijs (honoursonderwijs). Het laatste jaar is gereserveerd 
voor het afstuderen. Daarna kun je aan de slag als digital 
designer in diverse (internationale) organisaties.

Bij CMD werken we intensief samen met (internationale) 
organisaties in en om Amsterdam via studentenprojecten en 
stages.

Heb jij een passie voor ontwerpen; van visuele en 
interactieve vormgeving tot technisch design? Ben 
je geïnteresseerd in multimedia en houdt jij van 
samenwerken, communicatie en interactie? Wil jij 
digital designer worden? Dan is de opleiding 
Communication and Multimedia Design (CMD) jouw 
studie.
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L VOOR WIE?
► Je bent nieuwsgierig en kritisch
► Je hebt affiniteit met multimedia producten
► Je bent betrokken bij datgene wat er in de 

maatschappij gebeurt
► Je kunt goed samenwerken

N BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Je wordt opgeleid tot ontwerper en maker van digitale 
interactieve producten; een digital designer. CMD is een 
opleiding met goede baankansen in de creatieve 
industrie. Er is veel vraag naar jonge ontwerpers met 
verstand van digital interactive design. Niet alleen bij 
ontwerpbureaus, maar ook in andere branches, zoals 
de gezondheidszorg, logistiek en de kunst- en 
cultuursector.

M BELANGRIJKE VAKKEN
► User Centred Design
► Visual Interface Design
► Front-end Development
► Ontwerponderzoek

B STUDIELAST
► 42 lesweken per jaar, gemiddeld 40 uur per week.
► De contacttijd bestaat uit o.a. werkgroepen en 

hoorcolleges.
► Er zijn 16 contacturen per week in het eerste jaar. 

Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.
► Verder besteed je ca. 24 uur alleen of met 

medestudenten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van 
lessen en tentamens).

► In het eerste jaar moet je bij de HvA 60 studiepunten 
halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft 
de HvA je een afwijzend bindend studieadvies.

► Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

A TOELATINGSEISEN
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.
Voor het havo-profiel Cultuur en Maatschappij geldt als 
eis dat je het vak wiskunde A of B hebt afgerond.

J INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je uiterlijk op 1 mei 2023 in via 
hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen van een 
DigiD duurt minimaal 3 werkdagen. Na inschrijving doe 
je mee aan de verplichte studiekeuzecheck en krijg je 
een studiekeuzeadvies. hva.nl/skc

H STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
► Open dagen 5/11, 10/12, 11/2 en 4/4

G MEER INFORMATIE
► hva.nl/cmd
► cmd-amsterdam.nl (ook studentenwerk)
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld
► studiekeuze123.nl

C SOCIAL MEDIA
► Instagram: @cmdamsterdam
► Facebook: CMD Amsterdam

I CONTACT
WhatsApp: 06 2853 3546 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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