Vormgeving (ArtCoDe)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

De bachelor Vormgeving van de Academy of Art,
Communication and Design (ArtCoDe) leidt op tot
autonome allround ontwerpers en Experience
Designers. Voor Experience Designers staat de
beleving centraal in het ontwerpproces. Product,
ruimte en beeldende vormen van ontwerp worden
interdisciplinair ingezet en staan in het teken van
de gehele ervaring die het publiek of de doelgroep
ondergaat. Vanuit een brede praktische en
theoretische basis ontwikkelt de student zich in de
richting van een eigen voorkeur binnen het
designvakgebied. Persoonlijke, sociale en culturele
ontwerpersvraagstukken komen gedurende de
opleiding aan bod.

Als student van ArtCoDe leren we je conceptueel
denken, een eigen autonome beeldende visie
ontwikkelen en concepten te vertalen in visueel
sprekende beelden. Het beeldend kunstvak dient
als basis om een eigen beeldtaal te ontwikkelen
waarbij een eigenzinnige en unieke vormgeving het
doel is. Binnen (internationale) projecten leer je wat
(interdisciplinair) samenwerken betekent.
Daarnaast leer je werken met relevante media en
technieken en ontwikkel je binnen lessen en
projecten competenties en vaardigheden waarmee
je grondig wordt voorbereid op het beroepenveld.

Inhoud
Het onderwijs bestaat uit praktijk- en theorielessen
en een aantal (internationale) projecten. De
projecten zijn divers, beroepsgericht en worden
deels gevoed vanuit het werkveld. Binnen de
praktijkvakken onderzoek je verschillende wijzen
van ontwerpen. Binnen workshops ontwikkel je
techniek en ambacht. In het theoretische
component van de studie onderzoek je de werking
van beelden, leer je analyseren en kaderen en
onderzoek je de rol van communicatie,
gedragswetenschappen en ervaring/beleving.

Wat verwachten wij van jou?
ArtCoDe studenten vinden het fijn om over eigen
grenzen heen te kijken, samen te werken en
diversiteit te ondersteunen.ArtCoDe studenten zijn
nieuwsgierig, zij zijn kritisch op de wereld, zijn niet
bang voor techniek én niet bang voor vieze
handen.ArtCoDe studenten dromen groot, over wat
ze willen maken en vinden het fijn om de handen
uit de mouwen te steken.
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Het eerste jaar



Instroomprofiel

Van jaar 1 t/m 3 zijn er doorlopende leerlijnen per vak
vastgelegd. Ieder jaar verdiep je je meer en pas je je
verworven kennis toe in je lessen en essays.
Hoeveel uren per week ben je gemiddeld met je
studie bezig?



25 uur les
10uur praktijk
5uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

25%

Zelfstudie

25%

Praktijk

Havo

VWO

CM





EM





NG





NT







Studiekosten
50%

Een studiejaar bestaat uit 3 periodes van 15, 16 en 9
weken.

Over FHK
De 15 bachelor- en masteropleidingen van Fontys
Hogeschool voor de Kunsten (FHK) zijn
ondergebracht in verschillende academies en
nemen een aparte plaats in binnen Fontys. Alle
opleidingen zijn verzameld in een prachtig nieuw én
historisch gebouw in het centrum van Tilburg waar
het van maandag tot en met zaterdag bruist van
energie en creativiteit.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop etc.

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Het ontwikkelen van creatief talent staat centraal. Je
krijgt alle mogelijkheden om te excelleren in de
kunstdiscipline waar jij een grote passie voor hebt.
Je moet wel over je eigen grenzen heen durven
kijken. Je wordt uitgedaagd om bij de andere
academies en disciplines te gaan kijken, elkaar te
inspireren en de samenwerking op te zoeken. Met
het oog op de veranderende beroepspraktijk, word
jij zowel in de diepte als in de breedte opgeleid. Jij
wordt een professional die zelfstandig aan de slag
gaat en voor zichzelf en anderen een kunstzinnige
toekomst weet te creëren.
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Aanmelden



Aanmelden doe je via Studielink.
Info over audities en toelating vind
je op onze site.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. Alle
opleidingen van Fontys
Hogeschool voor de Kunsten zijn
zogenaamde selectieopleidingen
en voor deze opleidingen bestaat
de studiekeuzecheck uit een
toelatingsexamen/auditie.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

