Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling
Prachtige opleidingen met vele uitdagingen en mooie creatieve producten!

Een uitdagende baan in de creatieve industrie is er één van creativiteit,
doorzettingsvermogen, out of de box denken, initiatieven nemen en vooral
kunnen communiceren en samenwerken. Deze industrie bedenkt, ontwikkelt,
ontwerpt en creëert producten op grafisch gebied, animatie/audiovisueel gebied
of interactief gebied. Ontwerpen van logo’s en huisstijlen, van animatiefilmpjes,
reclamespots, een interactieve website, APP’s of een interactieve game? Of je
nu met stilstaande, bewegende beelden of met tekst werkt, creativiteit is bij al
deze opleidingen het sleutelwoord. Na een periode van intensieve lessen werk je
vaak aan projecten die door externe opdrachtgevers worden ingebracht.
Leerzame opleidingen met vele uitdagingen en mooie creatieve producten!
Naast de creatieve inbreng van de mediavormgeving ligt er een enorme
uitdaging voor studenten die graag willen puzzelen, doorzettingsvermogen en
geduld hebben. Programmeren, als game-, applicatie- of mediadeveloper is dan
een uitdaging, er zijn verschillende programmeertalen, te weten voor de
ontwikkeling van games en voor websites. Er wordt nauw samengewerkt met
disciplines vanuit de mediavormgeving. Onze visie is dat de Mediavormgevers
en Developers niet zonder elkaar kunnen en intensief met elkaar moeten
samenwerken. Een uitdagend beroep met mooie arbeidsperspectieven.
De diverse opleidingen werken nauw samen in het Productiehuis waarin
gezamenlijk aan het realiseren van presentaties en producten wordt gewerkt.
Dit geeft je de kans je ook breder te kunnen oriënteren dan alleen je eigen
discipline.

Applicatieontwikkelaar (bol 4)
Hieronder vallen de volgende
uitstroomrichtingen:
Gamedeveloper
Als gamedeveloper werk je bij een bedrijf dat
complete games of gameonderdelen ontwikkelt

voor de entertainment- of de simulatiemarkt. Ook kun je werkzaam zijn bij een
bedrijf dat totale mediaconcepten ontwikkelt.
Applicatie- en mediaontwikkelaar
Als applicatie- en mediaontwikkelaar ben je werkzaam bij bedrijven die software
en IT-media producten, domotica of robotica ontwikkelen of digitale of gedrukte
uitingen beheren. Jij hebt de technische kennis en vaardigheden om applicaties
en websites te gaan bouwen.

Mediavormgever (bol 4)
Een mediavormgever is klantgericht, sociaal vaardig, initiatiefrijk en
communicatief vaardig. Goed luisteren naar de opdrachtgever is essentieel om
diens wensen en verwachtingen goed te kunnen vertalen naar een
onderscheidende media-uiting. Voor het ontwikkelen van het concept en het
creëren van het ontwerp zijn creativiteit, technische kennis en vaardigheden
nodig.
Binnen deze opleiding wordt aandacht besteed aan de verschillende richtingen
die onder deze beroepsgroep vallen, te weten:
Animatie/audiovisuele vormgeving
De vormgever animatie/audiovisueel werkt met media waarin bewegend beeld
en geluid centraal staan. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan computeranimaties,
av-producties, documentaires, reclamespotjes en videopresentaties.
Game artist
Als game artist werk je in de creatieve industrie. Binnen de gamesector is
onderscheid tussen serious games en entertainment games. Serious games
hebben een educatief doel, entertainment- of casual games worden gemaakt
voor vermaak. Je kunt werken aan grote of kleine games.
Interactieve vormgeving

Heb jij de opleiding interactieve vormgeving afgerond dan kun je aan de slag bij
multimediabedrijven of bureaus voor webdesign, ontwerp- en reclamebureaus of
freelancer. Als interactief vormgever producer je nieuwe media zoals games en
websites, waarbij de gebruiker een actieve rol heeft.

Grafische vormgeving
Als grafisch vormgever ben je bezig met het vormgeven van media met beeld en
tekst. Je werkt bij een bedrijf dat zich bezighoudt met drukwerk en digitale
reclame, zoals webdesign, reclame, ontwerp en vormgeving, multimedia en
communicatie. Ook kun je aan de slag bij een drukkerij of uitgeverij, of als
zelfstandige.

Het Productiehuis
Het Productiehuis van de opleiding werkt als bureau met een keur aan
aankomend vormgevers, game artists en programmeurs. Het Productiehuis is zo
opgezet, dat het leerproces wordt gestuurd door opdrachten die men krijgt en de
vragen/problemen die daarbij ontstaan. Opdrachten worden onder andere
ingebracht door KTiMpress, maar ook rechtstreeks bij:
productiehuis@kunstmultimedia.nl
Noorderpoort Kunst & Multimedia
Verzetsstrijderslaan 2, Groningen
Postbus 281, 9700 AG Groningen
T (050) 520 55 00
noorderpoort.nl

