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Zit je in de laatste fase van het mbo-ni-
veau 4 en wil je meer eigenheid en 
creativiteit toevoegen aan je techni-
sche kwaliteiten? Op deze tweejarige 
hbo-opleiding kun je je conceptuele, 
creatieve en industriële vaardigheden 
verdiepen en uitbreiden. Deze opleiding 
helpt je een specifieke rol als ontwerper 
binnen jouw toekomstige werkveld in 
te nemen en stelt je in staat producten 
met jouw eigen signatuur te creëren.  
De ontwikkeling van zelfgeformuleerde 
concepten, je eigen handschrift en een 
maatschappijgerichte denkwijze staan 
bij Arts & Crafts voorop. In twee jaar 
word je opgeleid tot vormgever in één 
van de volgende studierichtingen: Mode, 
Product, Interieur, Verpakking, Sieraad of 
Lifestyle.

Programma
Binnen het programma van Arts & Crafts 
ga je je dus focussen op de ontwikkeling 
van jouw conceptuele en ontwerpende 
vaardigheden met een ondernemende 
houding. Met kernprojecten (visionair 
design), vaktheorie en vakklassen 
verdiep je jouw creativiteit, onderzoe-
kende- en vakspecifieke vaardigheden. 
Je neemt deel aan nationale en inter-
nationale projecten. Ook leer je unieke, 
herkenbare producten te ontwerpen 
met relevantie voor jouw doelgroepen 
en ambities.

De focus op een ondernemende hou-
ding zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in 
jouw positie binnen het werkveld. Je leert 
pro-actief en professioneel te denken, 
functioneren en presenteren. Je bezoekt 
exposities en voert praktijkgelinkte 
opdrachten uit. Je leert, in aansluiting 
op het werkveld van de kunsten, alle 
facetten van design toe te passen.

Professionele diversiteit staat centraal; 
we stimuleren je om jouw specifieke 
discipline een nieuwe invulling te geven 
met zelfgeïnitieerde projecten, keuze-
vakken en het open aanbod. Wij helpen 
je een zelfbepaalde rol en positie te 
vinden binnen het dynamische werkveld.

Vakken
Het curriculum van Arts & Crafts is uniek 
vanwege het interdisciplinaire, vakover-
stijgende en zelfsturende kunstonderwijs.
Tijdens de opleiding volg je, naast je 
vakspecialisatie, een groot aantal 
vakken zoals Kunst- en cultuurtheorie, 
Beroepsprofilering, Software-instructie 
en Kernproject. Deze vakken zijn allemaal 
onderdeel van het vaardighedenpalet 
van een ontwerper. Je neemt deel aan 
projectweken, krijgt gastlessen en hebt 
een persoonlijke studieloopbaancoach.
De tweejarige opleiding bestaat uit vier 
periodes van twintig weken, ofwel twee 
semesters per jaar. In het eerste jaar 
verbreden we je blik en in het tweede 
jaar ga je op zoek naar jouw toegevoeg-
de waarde binnen het werkveld. 
In elk semester staat een thema 
centraal. Periode 1 richt zich op oriëntatie 
van de artistieke context, periode 2 op 
de maatschappelijke context, periode 3 
op jezelf profileren en periode 4 op het 
manifesteren & exposure van jezelf als 
ontwerper. Op basis van jouw ontwer-
perschap, kwaliteiten en ambities volg je 
zelfstandig per periode de nodige aan-
vullende keuzevakken en station skills en 
werk je aan vakken die aansluiten bij het 
betreffende thema en jouw projecten.
Je kunt tijdens je studie gebruik maken 
van het unieke zelfsturende station 
systeem. Voor deze stations (advanced 
work spaces) kun je je inschrijven voor 
open aanbod (station skills) en/of 

zelfstandig experimenteren en werken. 
De instructeurdocenten kunnen je op 
afspraak helpen met het verder ontwik-
kelen van je technische vaardigheden 
of ondersteunen bij jouw beeldende 
designonderzoek.

Keuze- en bijspijkervakken
In beide jaren van je studie kun je kiezen 
uit keuzevakken die binnen de gehele 
hogeschool worden aangeboden. Dit 
biedt je de kans om over de grenzen 
van je eigen opleiding heen te kijken en 
invulling te geven aan jouw specifieke 
leerbehoeften.

Selectieprocedure
Voor deze opleiding geldt een se-
lectieprocedure. Via deze procedure 
onderzoekt de opleiding Arts & Crafts of 
je geschikt bent voor het kunstonderwijs 
en voor een professionele carrière 
daarna. Kijk voor meer informatie op
hogeschoolrotterdam.nl/artsandcrafts

Beroepen
Na het afronden van deze Associate 
degree ben je een uitvoerend specialist 
in jouw vakgebied en ben je in staat om 
concepten te formuleren en innovatieve 
producten met een eigen handschrift te 
ontwerpen. Mogelijke beroepen zijn;

Productontwerper  (van Meubel 
/Interieur en Lifestyle producten)
Als productontwerper met een diploma 
van de studie Arts & Crafts ontwerp je 
en maak je je eigen producten. Deze 
kunnen variëren van een meubelstuk 
tot een vaas of het ontwerpen van een 
tent. Je zoekt vanuit je eigen signatuur 
naar oplossingen voor hedendaagse 
vraagstukken, zoals de gebruikersfunctie, 
innovatieve materialen, het gebruik 

CONCEPTUELE 
CREATIVITEIT
Arts & Crafts is een 2-jarige hbo-opleiding waarbij concept, de ontwikkeling van 
een eigen signatuur en creativiteit centraal staan.



van nieuwe technieken en duurzame 
marktontwikkeling.

Modeontwerper
Op basis van individuele eigenheid en 
oorspronkelijkheid en met een analyti-
sche blik op de maatschappij ontwikkel 
je jouw eigen denkmodellen. Vanuit deze 
concepten en door artistieke research 
ontwikkel je modecollecties.
Dit doe je door, vanuit je zelf geformu-
leerde concept, eigen design methodie-
ken te ontwikkelen en in te zetten. Je zet 
je technische vaardigheden in om een 
totaalbeeld in vorm, kleur, materiaal en 
conceptuele inhoud te creëren.
Je zoekt verdieping en verbreding in 
bijvoorbeeld ontwerpen met 3D software. 
Daarnaast kun je gebruik maken van 
geavanceerde technieken zoals bijvoor-
beeld laser cutten en 3D printing. Visuals 
zoals fotografie, video en styling zijn 
belangrijke onderdelen om je concepten 
sterk beeldend te communiceren. Al deze 
elementen komen daarom ook aan bod 
in de mode meetings. Door ontwikkeling 
van kritisch en analytisch denken ben je 
in staat de actuele en toekomstige markt 
in kaart te brengen. Door o.a. forecasten 
kun je de behoeftes van consumenten in 
concrete beelden en relevante collecties 
vertalen. De opleiding richt zich op het 
volledige werkveld Mode en helpt jou je 
strategisch te positioneren in je rol als 
ontwerper binnen dit domein.

Verpakkingsontwerper  
(Branding, Packaging & Instore 
Experiences Design)
Verpakkingsontwerpers van Arts & Crafts 
combineren hun grafische kennis en 
technieken met inhoudelijke en ambach-
telijke verdieping. Deze opleiding biedt 
een hoogwaardig creatieve aanpak in 
evenwicht met merkentheorie (bran-
ding). Met als doel op een oorspronkelijke 
en eigen manier tot nieuwe soorten ver-
pakkingsontwerpen te komen. De focus 
ligt op het verwerven en versterken van 
competenties om analytische concep-
ten te bedenken en deze om te zetten in 
concrete oplossingen voor verpakkingen.

Lifestyleontwerper
Een afgestudeerde student van Lifestyle 
moet vooral in staat kunnen zijn om 
strategieën en concepten te imple-
menteren in werkprocessen binnen 
bedrijven die zich bezighouden met het 
bedenken, ontwerpen en visualiseren 

van (beeldende) concepten. Het be-
roepsprofiel is namelijk gepositioneerd 
daar waar het daadwerkelijk ontwerpen 
niet meer aan bod komt. De activiteiten 
vinden plaats ofwel voordat producten 
of diensten worden ontwikkeld ofwel 
nadat de producten of diensten zijn 
gerealiseerd. Een Lifestyleontwerper 
moet vooral beschikken van een onmis-
kenbaar gevoel voor wat in de toekomst 
van belang of van waarde zou kunnen 
zijn in de markt en de maatschappij. Dit 
anticiperend vermogen om uit de actu-
ele stand van zaken relevante voorstel-
lingen te maken voor wat de mens als 
consument als wens in de toekomst zou 
kunnen hebben (future thinking).

Interieurontwerper  (Ruimtelijke Vorm-
geving & Ruimtelijke Communicatie)
Interieurvormgevers bedenken, creë-
ren en realiseren binnenruimtes met 
verschillende functies, betekenissen en 
belevingen, zoals woon- en werkruimtes, 
retail, horeca, openbare ruimtes en ten-
toonstellingen. Daarnaast ga je verdie-
ping zoeken in bouwkundig inzicht, kennis 
op het gebied van architectuur, markt-
gericht denken en een ondernemende 
houding. Met deze kennis en vaardig-
heden, versterkt door je beroepsmatige 
en artistieke ontwikkeling, kun je na deze 
opleiding (binnen)ruimtes ontwerpen, zo-
wel in functionele als esthetische zin, als 
effectieve verlengstukken van individuen, 
merken, ondernemingen en activiteiten.

Sieradenontwerper
Studenten van de richting 
Sieradenvormgeving werken vanuit 
proces/ideeontwikkeling en materiaal- 
onderzoek naar een eigen collectie  
sieraden toe. Deze collectie bestaat uit 
enkele authentieke pronkstukken en een 
daarvan afgeleide serie. De studenten 
onderzoeken vanuit hun aangeleerde 
ontwerpvaardigheden de raakvlakken 
met andere disciplines zoals mode en 
productontwerp en komen zo tot een 
eigen herkenbare vormgeving. Het 
materialenonderzoek is breed, er wordt 
veel aandacht gegeven aan actuele 
productieprocessen maar ook aan oude 
technieken als galvano-, was-, ets- en 
giettechnieken. Studenten met een 
vooropleiding Goudsmeden verrijken 
vanuit hun ambachtelijke kennis en 
vaardigheden hun ontwerpkwaliteiten en 
ontwikkelen hun eigen signatuur. 

“Wat uniek is aan de kwaliteit van 
de studenten van Arts & Crafts is 

hun in-between rol. Leren denken 
als een ontwerper en het concept 

toepassen met de beoefening van 
het artisanaal werken. Hiermee 

springen ze in een gat binnen 
de actuele culturele economie, 
wat veel kansen biedt voor een 

toekomst waarin kwaliteit en 
herwaardering van het product 

weer terrein veroverd.”

- Judith ter Haar, ondernemer en 
lecturer forecasting & concept
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Rotterdam Academy  
is onderdeel van

DE OPLEIDING
Locatie
Rotterdam Academy
Burgemeester S’ jacobplein 1
3015 CA Rotterdam

Locatie Uitvoering Praktijkwerkzaamheden
Willem de Kooning Academie
Blaak 10
3011 TA Rotterdam

Toelating
Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden, een eventueel advies over 
te volgen (bijspijker)vakken en de mogelijkheden van een verkorte of versnelde 
route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/artsandcrafts

Aanmelden
Voor het toelatingonderzoek kun je je eenvoudig aanmelden via www.studielink.  
Meld je tijdig aan (zeker voor 1 mei 2023) voor de selectieprocedure;  
late aanmelders lopen het risico dat er geen lesplaatsen meer beschikbaar zijn.  
Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD?  
Vraag deze dan tijdig aan via www.DigiD.nl

Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op  
hogeschoolrotterdam.nl/artsandcrafts

Kosten
Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastge-
steld. Het collegegeld voor 2023-2024 vind je vanaf april 2023 op  
hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Voor de aanschaf van materialen, boeken, readers en dergelijke, moet je rekenen 
op € 750,- tot € 1.250,- per jaar, afhankelijk van de studierichting die je kiest. Houd 
ook rekening met kosten van een eventuele (buitenlandse) excursie.

Meer weten?
• Open dagen en avonden: hogeschoolrotterdam.nl/open-dag
• Studievoorlichting: hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op  
hogeschoolrotterdam.nl/artsandcrafts

Wil je meer informatie over studeren aan Rotterdam Academy? 
Kijk dan op: rotterdamacademy.nl

  @rotterdamacademy    @rdamacademy    rotterdam academy

Officiële opleidingsnaam  
Ad Arts & Crafts

Taal onderwijs  
Nederlands

 Studiebelasting  
Naast de ingeroosterde uren,  

moet je ook aandacht besteden 
aan zelfstudie. Houd rekening met 

een totale studiebelasting van 
ca. 40 uur per week.

Titel na afstuderen  
Associate degree (Ad)

Doorstromen naar een  
bacheloropleiding 

Met een Associate degree- 
diploma ben je toelaatbaar 

tot onze bacheloropleidingen. 
Normaal gesproken is de  

studieduur van een  
bacheloropleiding vier jaar, maar 

met een Associate degree- 
diploma van de Rotterdam 

Academy kun je in een aantal 
gevallen een snellere route volgen 

bij een bacheloropleiding van 
Hogeschool Rotterdam. Bekijk 

alle doorstroommogelijkheden 
op hogeschoolrotterdam.nl/

van-ad-naar-bachelor




