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Studenten Leisure & Events Management 
helpen steden mooier te maken en mensen 
gelukkiger. Want op de Willem de Kooning 
Academie middenin Rotterdam, leer je door 
het creëren van belevenissen, meerdere 
uitdagingen in één keer te tackelen. Steden 
bloeien op met mobiele skateparken, 
kunstwerken in de openbare ruimte en 
inclusieve nachtclubs. In wijken waar buren 
elkaar haast niet meer kennen, organiseer 
je een buurtontbijt. Of je bedenkt een actie 
waardoor mensen met elkaar in gesprek gaan 
over taboes, zoals straatintimidatie. 

Op jouw manier draag je bij aan een 
samenleving waar écht iedereen meedoet. En 
dat doe je samen met andere creatieve makers 
die je in de wandelgangen van de academie 
ontmoet. Klaar voor een vrijetijdsstudie in de 
stad van doen?

@wdka_leisure
www.linkedin.com/
company/wdkaleisure

Vrije tijd wordt jouw studie

Vrije tijd gaat al lang niet meer over de tijd die je 
vrij bent (bijvoorbeeld van school of werk), maar 
ook over een kijk op het leven. Het gaat over vrije 
tijd inzetten voor zelfontplooiing, ontwikkelen van 
identiteit, ontspanning, mensen blij maken of je 
inzetten voor maatschappelijke veranderingen. 
Ook zegt vrije tijd iets over hoe we onze economie 
inrichten, hoe we kunst en cultuur waarderen 
en de manier waarop we samenleven. Allemaal 
onderwerpen die je samen met docenten onderzoekt 
waardoor je invloed uitoefent op de ontwikkeling van 
vrije tijd. En dat is een wereld die nooit verveelt. 

Studeren begint met jouw interesse en eindigt 
met impact maken

Vanaf het begin van de opleiding werk je samen 
met medestudenten aan verschillende projecten. Je 
begint met een onderwerp dat je fascineert en werkt 
vervolgens aan het ontwikkelen van een belevenis: 
van een Spoken Word-avond tot een interactief 
kunstwerk en van een podcast tot een activerende 
campagne of protest.

Ook leer je over psychologie, filosofie, sociologie en 
marketing waardoor je menselijk gedrag steeds beter 
gaat begrijpen. Dat komt goed van pas wanneer je 
de straat op gaat, experimenteert, je ideeën test, 
ze aanscherpt en je belevenis uiteindelijk ook écht 
uitvoert. Daarbij krijg je de vrijheid om je eigen ding 
te doen of juist uit te zoeken waar jouw hart sneller 
van gaat kloppen. Na elk project kijken we wat er 
goed ging en beter kan. Zo word je steeds meer een 
professionele en mensgerichte onderzoeker.

Inspirerende studenten en docenten

Jouw toekomstige medestudenten zijn open-minded, 
en hebben een goede mix van creatieve en zakelijke 
talenten, houden van een feestje en willen bijdragen 
aan grote en kleine veranderingen in de stad. Ze 
stappen maar al te graag het buurthuis in om mensen 
daar ‘t hemd van het lijf te vragen. En de docenten? 
Die denken graag met je mee en gebruiken daarvoor 
hun ervaring en een berg aan theoretische kennis.

Afstuderen en aan het werk

Afstuderen doe je op een plek waar je laat zien dat 
het anders kan. Ga je een nieuw publiek trekken 
voor Theater Rotterdam of help je de gemeente om 
jongeren te bereiken? Misschien ontwikkel je wel een 
project voor dementerenden of werk je mee aan de 
programmering van Poppodium Annabel. Eenmaal 
afgestudeerd, ga je aan de slag als producent, event 
manager, stadsprogrammeur, beleidsadviseur of 
zelfstandig ondernemer in een veld waar jouw eigen 
interesses liggen en waar jouw ideeën hard nodig 
zijn.



M I N OREN

In de laatste fase van je opleiding verdiep 
je je door middel van een minor in je 
vakgebied. Naast de minoren van de 
Hogeschool Rotterdam kun je ook kiezen 
voor het aanbod van Leisure & Events 
Management:

Citybranding
In de minor Citybranding leer je te kijken vanuit 
de identiteit van een stad of gebied en het 
perspectief van verschillende doelgroepen. 
We onderzoeken grootstedelijke vraagstukken 
waar je vervolgens mee aan de slag gaat door 
het vinden van creatieve oplossingen gericht op 
placemaking, positionering en programmering.

Event Strategic Design
Events of evenementen worden steeds vaker 
door organisaties en overheden ingezet als 
strategisch middel om bepaalde doelen te 
bereiken. Binnen deze minor leer je hoe je een 
sterk event-concept kunt ontwikkelen voor een 
opdrachtgever met een (complex) vraagstuk. 
Hiernaast leer je hoe je event-concepten kunt 
produceren, financieren en vermarkten. In kleine 
teams voer je praktijkopdrachten uit en ben je 
de spil in een zelf te organiseren Event Experi-
ence. De vele gastcolleges van professionals en 
fieldtrips naar het werkveld dragen hieraan bij.

Kunst - en Cultuur Management
Leer vanuit jouw culturele roots en fascinaties 
een actueel vraagstuk uit te diepen, om je 
daarmee te positioneren in het kunst en 
cultuurveld. Doel is vanuit een strategische, 
innovatieve en autonome houding het kunst en 
cultuurnetwerk rondom je vraagstuk vorm te 
geven, te beïnvloeden en zo impact te hebben 
in de sector. 

Je werkt bijvoorbeeld voor:
Cultuur Concreet, Theater 
Zuidplein, AIR, Weelde, de 
Kunsthal of de Rotterdam 
Festivals.

Je studeert af als Bachelor 
of Arts, waardoor je breed 
inzetbaar bent. Je kunt  
dan op uitvoerend of op 
strategisch niveau 
belevenissen ontwerpen  
en produceren voor diverse 
doelgroepen. 

Als Leisure producer kun je 
bijvoorbeeld aan de slag als:
• ondernemer in de creatieve 
en culturele industrie;
• marketeer van een theater;
• projectleider citybranding 
van een (grote) stad;
• programmeur van 
muziekpodia of festivals;
• eventmanager/
coördinator in de sport-, 
muziek- of cultuurbranche.

A ANMELDEN

Schrijf je in vóór 1 mei  
via wdka.nl/admissions  
en studielink.nl
Zodra je aanmelding verwerkt 
is, word je uitgenodigd voor 
de studiekeuzecheck en een
intake.

VRAGEN? Neem contact met 
ons op als je vragen hebt. Dat 
kan via: 

 wdka.admission@hr.nl 
+ 31 (0)10 794 4631.

WAT KUN JE 
ER MEE?

STU DI E OPB OU W

DRIE FASES

De opleiding aan de Willem de Kooning Academie is opgedeeld in drie fases van anderhalf jaar. Iedere fase 
sluit je af met een assessment. In iedere fase krijg je kennis aangereikt middels colleges, literatuur, workshops, 
bezoek aan het werkveld en video en je leert door zelf te doen middels stages en projecten. Jij geeft aan op 
welke gebieden jij je nog meer wilt ontwikkelen.

1 .  LEREN PRODU CEREN

In fase 1 leer je hoe er in het leisure domein geproduceerd wordt op kleine en grote schaal. 
Maak kennis met alle vaardigheden die je als leisure producer moet kunnen beheersen. Je verzamelt kennis 
over concept-ontwikkeling, branding, wetgeving en financiering. In ieder project werk je met een 
opdrachtgever uit het werkveld in kleine teams aan concrete opdrachten.

2 .  ZELFSTANDIG PRODU CEREN

In fase twee ga jij je verder ontwikkelen op het gebied van positioneren en manifesteren. Dit doe je  
o.a. door te experimenteren in de creatieve en/of culturele industrie. Je ontwikkelt je visie als creatieve geest  
in een internationale omgeving én tijdens een stage van 20 weken.

3. INNOVATIEF PRODU CEREN 

Tijdens de laatste fase leer je toekomstgericht te werk te gaan door te innoveren en te forecasten. 
Je kiest zelf een minor en studeert af middels een beroepsproduct. Dit heeft een autonome, sociale of 
commerciële inslag.

EXTRA AAN B OD

ELECTIVES

Wij bieden je de mogelijkheid om tijdens de 
Plusweken deel te nemen aan keuzevakken 
(electives) die speciaal door de opleidingen 
van de Willem de Kooning Academie zijn 
ontwikkeld voor haar studenten. Tijdens deze 
plusweken volg je een programma om jezelf te 
verdiepen in thema’s die jou interesseren als 
professional.

Daarnaast kun je in jaar één en twee kiezen 
uit zo’n driehonderd Hogeschool-brede 
keuzevakken. Grijp de kans om over de grenzen 
van je eigen opleiding heen te kijken en vul 
daarmee jouw specifieke leerbehoeften in. 

WERKEN IN STATI ON S

De Stations (creatieve werkplaatsen) zijn 
dé plek voor onderwijs en onderzoek: voor 
uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën met je 
medestudenten. Iedereen is welkom om daar te 
werken, ongeacht de opleiding die je binnen de 
WdKA volgt.

Stations: 

• Business Station 
• Drawing Station 
• Education Station
• Fabric Station
• Image & Sound Station
• Interaction Station
• Living Station
• Material Station
• Publication Station 
• Research Station



Een pandemie lijkt misschien niet het beste 
moment om een nieuw concept als FOMO te 
introduceren, een interdisciplinair concept 
dat de grenzen van het Rotterdamse 
uitgaansleven verlegt. De vijf drijvende 
krachten van FOMO denken daar anders 
over. Want naast beperkingen, heeft de 
pandemie volgens hen ook voor nieuwe 
mogelijkheden gezorgd. Tom Westerwoudt 
en Merlijn Mollinga zijn twee van de vijf 
initiatiefnemers van FOMO. Zij studeren 
allebei Leisure & Events Management

 

LEG UIT ? WAAROM FOMO? 

Tom: ‘FOMO staat voor ‘Fear Of Missing Out’. 
Een gevoel wat bekend is voor velen en een 
populaire term onder jongeren: de angst 
om iets te missen. De naam heeft in zekere 
zin een dubbele betekenis. Het is ontstaan 
vanuit ons eigen gevoel dat we iets misten 
in het Rotterdamse nachtleven. We wilden 
daarom zelf iets creëren dat zo goed was 
dat mensen het niet willen missen. Op elke 
plek waar FOMO neerdaalt, staat de beleving 
centraal. Daarbovenop investeert FOMO in 
samenwerkingen met de creatieve geesten uit 
de stad. Dit, omdat FOMO staat voor de kracht 
van community.’ 

FOMO VI ERDE OP 9  APRI L  202 2 
HET T WEEJARI G B ESTAAN .  HET 
IS  IN  KORTE TI JD EEN  B EGRI P 
GEWORDEN  I N  HET ROTTERDAM S E 
NACHTL EVEN .  HOE VERKL AREN 
JULLI E  DI T S U CCES ? 

Merlijn: ‘We hebben alle vijf een liefde voor 
het samenbrengen van mensen en een goed 
beeld van wat het nachtleven kan betekenen 
voor onze doelgroep. Je merkt dat mensen 
dat oppikken. Het is mooi om te zien dat 
FOMO, ondanks het feit dat we in de eerste 
jaren nog nooit een clubnacht hebben kunnen 
organiseren, zo goed is ontvangen.’ 

OP WEL KE M AN I ER HEEF T DE 
CORO N ACRI S I S  FOM O AL S 
ORGAN I SATI E  B EÏ N VLOEDT ? 

Tom: ‘Door de pandemie zijn we al sinds het 
begin gelimiteerd in het uitvoeren van onze 
ideeën. Dat heeft ervoor gezorgd dat we 
inmiddels heel wat nog niet gerealiseerde 
concepten hebben verzameld. Ook werden we 
door alle beperkingen gedwongen om echt te 
focussen op onze visie en concepten, in plaats 
van dat we feestje na feestje aan het plannen 
waren. Ik denk dat dat een positief effect heeft 
gehad op het imago van FOMO.’ 

OP WEL KE M AN I ER DRAAGT JULLIE 
OPL EI DI N G B I J  AAN  JU LLIE  WE R K 
AL S  ORGAN I SATOREN ? 

Merlijn: ‘Het fijne van LEM is dat de opleiding 
zich echt focust op Rotterdam; wat er speelt in 
de stad, wat het huidige culturele aanbod is en 
waar de gaten zitten. Dat zijn wel dingen die 
wij meenemen bij het organiseren van FOMO  
events. Ook wordt er binnen de opleiding veel 
aandacht besteed aan conceptontwikkeling. 
Hierbij gaan we in op vragen als: Wat voegt 
een event toe aan het huidige aanbod? Wat is 
de link met de stad? Wat betekent het voor de 
doelgroep? De Academie is daarnaast ook een 
fijne, creatieve en inspirerende omgeving om te 
studeren. Er lopen veel getalenteerde mensen 
rond. In de toekomst willen we ons daarom nog 
meer focussen op het tot stand brengen van 
samenwerkingen met studenten van andere 
opleidingen. Ik verwacht dat daar mooie dingen 
uit kunnen ontstaan.’  

FOMO is te vinden en volgen via Instagram (@fomo_
rotterdam) en Facebook (@FOMO.rotterdam) Ook zijn 
ze actief op Soundcloud waar naast DJ sets ook de 
radioshow FOMO FM (in samenwerking met Worm) 
beluisterd kan worden. Op Spotify, is het volgen van 
de playlist The Sound of FOMO een aanrader. 

“Het fijne van LEM 
is dat de opleiding 
zich echt focust 
op Rotterdam; 
wat er speelt in 
de stad, wat het 
huidige culturele 
aanbod is en 
waar de gaten 
zitten’’ 

Fotografie voorkant :
Iris van den Broek (Depot fiets en Skyline) &

Danielle van der Veeken (Pride foto)


