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Droom je van een creatieve of technische job in 
de digitale wereld? Heb je al een diploma hoger 
onderwijs in informatica of grafisch design? Volg 
dan ons verkort traject Interactive Multimedia 
Design en maak je op voor een steile carrière.  
Afhankelijk van je vooropleiding en interesse kun je kiezen uit 
twee specialisatietrajecten: 
 - ‘interface design-development’ 
  Focus op de interactie tussen gebruikers en digitale 
  producten zoals websites en apps. 
 - ‘full stack web development’
  Focus op brede kennis als allround webontwikkelaar, 
  zowel front-end als back-end. 

Onze docenten staan klaar om je intensief te coachen. 
Individuele uitdagingen in de praktijk en persoonlijke 
feedback vormen het hart van de opleiding. 

DOELGROEP

• Bachelor of master in de informatica of het grafisch design
• Heb je een ander diploma hoger onderwijs? Dan bekijken 

we graag met jou hoe jouw individueel verkort traject eruit 
kan zien. 

UURROOSTER

Je volgt gemiddeld 1 jaar voltijds les. Wil je werken en stude-
ren combineren? Dan kan je het traject spreiden over 2 jaar. 

PROFESSIONELE BONUS

Apps en websites domineren ons - en jouw - leven. And 
we love it! Het is dan ook geen geheim dat de meeste 
van onze studenten al een jobaanbieding krijgen voor ze 
afgestudeerd zijn. Als Interactive Multimedia Designer 
ben je de brug tussen design en development. Je 
bedenkt, ontwerpt en bouwt digitale producten, altijd 
met hetzelfde doel voor ogen: een gebruiksvriendelijke 
en betrouwbare online tool bouwen. 

@WORK

Al tijdens je opleiding werk je aan concrete opdrachten 
in samenwerking met bedrijven die hip, hot and happe-
ning zijn. Nog een versnelling hoger schakelen? Dan kan 
je ook een vrijwillige stage volgen. Ons netwerk is groot!

CURRICULUMTABEL(LEN)

Op dit moment optimaliseren we het overzicht van vakken 
voor het verkort traject van 60 studiepunten. Check vanaf 
maart 2020 onze website.


