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ARTESIS PLANTIJN  
HOGESCHOOL ANTWERPEN

MODELTRAJECT - JAAR 2

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

MODELTRAJECT - JAAR 3

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten - **Semester 1 of semester 2 - ***1 week.

CROSSMEDIA-
ONTWERP  

BACHELOR  
GRAFISCHE EN 
DIGITALE MEDIA

C R O S S M E D I A - O N T W E R P M1 M2 SP* M3 M4 SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN                  U/WEEK

PROJECT

Kernproject 3 3 6

Internationaal project *** 3

Stage** 3 3 3 3 15

Bachelorproef ** 3 3 3 3 15

STRATEGIE

Anderstalige communicatie 1,5 1,5 3

CREATIE

Grafisch design 3 3 3

Crossmedia experiment 1,5 1,5 3

PRODUCTIE

Webmediaproductie 3 3 3

Crossmediaproductie 3 3 3

COACHING

Professionalisering 1,5 1,5 3

Keuzevak 4,5 3

In semester 5 kan je kiezen uit 8 
keuzevakken zodat je kan specialiseren in:
- Advanced 3D modeling
- Advanced front-end coding
- Advanced illustration techniques
- Advanced photo editing
- Advanced video capturing & editing
- Animation & motion graphics
- Design & photography
- Design & typography

ALG
EM

ENE
 INF

O

NIEUW

NIEUW: KEUZEVAKKEN!

FOCUS ON DIGITAL DESIGN

INFOMOMENTEN 
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Spoor Noord - Ellermanstraat, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u 
campus Spoor Noord - Ellermanstraat, Antwerpen

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecreta-

riaat van campus Spoor Noord - Ellermanstraat en 
vervolledig je je dossier. Dat kan vanaf 27 juni 2018.

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/gdm
E  WT@ap.be                                         
T  +32 3 220 33 00

TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een diploma hoger 
secundair onderwijs hebt. Er is geen 
toelatingsproef.

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en 
lopen tot eind mei. Je krijgt les volgens 
een 4 modulesysteem dat vervat zit in een 
semestersysteem. Zo combineer je de 
voordelen van beide systemen. Na een 6-tal 
weken leg je examen af van een beperkt 
aantal vakken. De andere examens volgen 
op het einde van het semester. Zo spreid je 
het aantal examens en de leerstof, en krijg je 
bovendien snel feedback.

BUITENLAND
Als student grafische en digitale media kun 
je in je derde jaar deelnemen aan het 
Erasmusprogramma. Dan volg je een half 
jaar of een jaar les in het buitenland (Duits-
land, Nederland, VK,...). Je kunt ook stage 
lopen bij een buitenlandse onderneming.

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een geslaagde stage 
en een bachelorproef. Die laatste bestaat uit 
een scriptie waarbij je naar nieuwe techno-
logieën onderzoek doet, systemen vergelijkt, 
specifieke cases bestudeert, een product 
aflevert,... Het thema van die scriptie bepaal 
je in overleg met je stagecoördinator.

De jobdienst van de opleiding houdt 
interessante vacatures voor je in de gaten en 
geeft je de kans om snel te solliciteren.

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe 
campus Spoor Noord - Ellermanstraat. Op 
deze toplocatie vind je praktijklokalen en een 
zelfstudieruimte die volledig zijn afgestemd 
op de opleidingsbehoeften van de studenten.

C R O S S M E D I A - O N T W E R P M1 M2 SP* M3 M4 SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN                  U/WEEK

PROJECT

Onderzoeksproject 3 3

Kernproject 4 3 9

STRATEGIE

Marketing management 1,5 1,5 3

Anderstalige communicatie 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3

Bedrijfsbeleid 3 3

CREATIE

Grafisch design 4,5 3 3 3 3

Crossmedia experiment 4,5 3 3 3

Crossmediasoftware 6 3

TECHNISCH

Informatietechnologie 1,5 3 3

Crossmediatechnologie 3 1,5 3 4,5 3

PRODUCTIE

Webmediaproductie 1,5 3 3

Usability and interaction design 4,5 1,5 3

COACHING

Professionalisering 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3

NIEUWE CAMPUS
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Stages bij topbedrijven. Tijdens het kernproject in 
jaar twee, en de lange stage in jaar drie, is het écht 
aan jou. Je draait mee in een professioneel bedrijf 
en past er al je kennis toe. Je leert ook nog heel veel 
van de specialisten met wie je samenwerkt. Zo kan jij 
uitgroeien tot een klepper in je vakgebied.

Omdat de markt je met open armen ontvangt, als je 
technische bagage koppelt aan commercieel inzicht. 
De internetsector is booming business, een trend die 
nog jaren doorgaat. Met jouw sterke basiskennis, 
creatieve geest en realistische kijk kun je zo aan de 
slag als grafisch vormgever of interactieve ontwerper, 
als account of content manager. Zijn multimedia je 
ding? Dan bouw jij straks online animaties in een 
reclamebureau. Of je gaat aan de slag als zelfstandig 
specialist!

Je ziet het verschil tussen een professionele opmaak 
en een lucky shot van een amateur. Je wilt grafische 
software in je vingers krijgen. Waken over elke 
vierkante centimeter van de lay-out. Zélf een rol spelen 
in de ketting van idee tot publicatie: van creatief 
ontwerper tot commercieel vertegenwoordiger, van 
content- tot productiemanager.

Omdat wij keihard geloven in het web en in moderne 
communicatiemiddelen zoals smartphones en tablets. 
De mediawereld staat op zijn kop: consumenten 
en lezers hebben de macht in handen. Merken en 
bedrijven moeten zich inspannen om steeds creatiever 
en relevanter uit de hoek te komen. Daarom leren we 
je tijdens je opleiding ook kritisch nadenken. Je voert 
je ideeën ook écht uit zodat je ziet wat je creaties in de 
praktijk losweken.

Omdat je opleiding de vinger aan de pols van de echte 
wereld houdt. Je krijgt hier les over de technologie 
van vandaag. Maar, wij kijken ook naar wat morgen 
relevant en interessant is. En leren je werken in een 
context die snel verandert en waarin je voortdurend 
moet bijsturen.

In het eerste jaar verdiep je je in technologische 
informatie en de basisprincipes van visuele 
communicatie. Je leert werken met de belangrijkste 
software voor de ontwikkeling van web- en 
printgerichte media. Je onderzoekt ook hoe je met 
grafisch ontwerp jouw boodschap kracht bij zet. Van 
bij de start oefen je je managementvaardigheden om 
teamwerk om te zetten tot knappe resultaten.

In jaar twee en drie verdiep je je in de belangrijkste 
media voor online communicatie. Bij webontwerp 
gaan we dieper in op zaken als gebruiksvriendelijk 
design, interactieve effecten en content management 
systemen ter promotie en ondersteuning van 
producten, handelszaken en diverse organisaties. Je 
leert hoe je met professionele foto- en video opnames 
en animatietechnieken, producten en diensten in 
de kijker kan zetten. Natuurlijk krijg je nog heel veel 
basisvaardigheden aangereikt zoals professionele 
communicatie in andere talen en verkoops- en 
marketingtechnieken.

Nooit theorie zonder praktijk. Dat is ons motto, drie 
jaar lang. We laten je zoveel mogelijk bedenken, visuali-
seren en creëren in diverse media. 

KIES VOOR CROSSMEDIA-ONTWERP…
Omdat jij het web begrijpt. En tablets. En al die 
andere moderne technologieën. Je weet hoe blogs 
en websites in elkaar zitten. Je snapt dat op internet 
alles met elkaar verweven is: sociale media, filmpjes, 
3D-animaties, statische content, ... Je voelt ook met je 
ellebogen aan dat online communicatie de toekomst 
beheerst. Daarom wil je in dat boeiende wereldje een 
rol spelen.Mee aan de wieg staan van spraakmakende 
online projecten, en creatief meedenken over het 
ontwerp en de ontwikkeling.

Je ideale opleiding kiezen 
uit het ruime aanbod aan 
onze hogeschool, is niet 
gemakkelijk. Waarop moet je 
letten? De vakken? Lectoren? 
Carrièremogelijkheden?           
Deze brochure helpt je om       
juist te kiezen. 

Wil je meer weten? Neem dan 
zeker een kijkje op www.ap.be    
of mail naar WT@ap.be.

MODELTRAJECT - JAAR 1

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

CROSSMEDIA-ONTWERP*

BACHELOR GRAFISCHE 
EN DIGITALE MEDIA

Jij bent zoals Tina, 19 jaar, 
uit Antwerpen 

‘Helemaal gek van online 
winkelen, de nieuwste apps 

en Twitter. Gaat elke maand 
naar het GirlGeek Diner 

om met haar Facebook 
vrienden face2face te 

chatten. Kranten leest ze 
dankzij de iPad, nooit nog 

op papier en via haar blog 
deelt ze haar nieuwste 

muziekvondsten.’

ARTESIS PLANTIJN  
HOGESCHOOL ANTWERPEN
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E Je volgt les op de nieuwe campus Spoor Noord 
- Ellermanstraat

CROSSMED IA -ONTWERP
ELLERMANSTRAAT  33 

2060  ANTWERPEN

T   +32  3  220  33  00

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool

APHogeschool
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GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA

C R O S S M E D I A - O N T W E R P M1 M2 SP* M3 M4 SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN                  U/WEEK

PROJECT

Basisproject 3 3

Oriënterend project 3 3 3

STRATEGIE

Marketing management 1,5 1,5 3

Anderstalige communicatie 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3

Onderzoeksmethodologie 3 1,5 3

Bedrijfsbeheer 3 1,5 3

CREATIE

Software 6 6 3 3 3 3

Publishing 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3

Grafisch design 2 2 3 2 1,5 3

TECHNISCH

Informatietechnologie 6 3 4,5 3 3

Mediatechnologie 3 1,5 3 3 3

PRODUCTIE

Workflow  4,5 3

COACHING

Professionalisering 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3

* Crossmedia-ontwerp is een afstudeerrichting van de bachelor Grafische en Digitale Media

Vanaf begin 
2018 kan je met de 
tram naar Campus 

Spoor Noord. Kijk op 
www.Noorderlijn.be 

voor meer info.


