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webdesigner, grafi sch ontwerper, multimediavormgever, communicatiemedewerker, drukker, nabewerker, 
webdeveloper, art director, traffi cmanager, motion graphic designer, gamedeveloper, gamedesigner, 
illustrator, dtp’er, ordermanager, contentbeheerder, beeldredacteur, marketingmedewerker of baas van je 
eigen grafi mediabedrijf, kom je verbazen over je mogelijkheden...

Wij zijn de grootste game-
opleiding van Nederland op 
mbo-niveau. Je kunt bij ons 
kiezen voor Game Artist of 
Gamedeveloper. 
Een Game Artist ontwikkelt 
de spelomgeving en de 
visuals. 
De Gamedeveloper zorgt 
ervoor dat de engine werkt 
en programmeert de game.
 
Met onze opleidingen 
Interactive Design en Media-
developer kun je ook aan de 
slag in de game-industrie.
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 (Grafisch Lyceum rotterdam)
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16. De eerste, De beste
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18.  “Mijn stuDie”
 (hoGeschooL arnhem nijmeGen)

breek Door!
van hobby naar beroep
Gamen is de ultieme hobby. je kruipt in de huid van de grootste held of 
de zwaarste crimineel, je beleeft grootse avonturen of wint de World cup 
voetbal. je zit midden in een smerige oorlog of vecht je dwars door een 
horde bloeddorstige zombies. je laat je hersens kraken of geeft ze juist 
vrijaf. Wat je ook wil, met gamen kan het. 

maar games hoeven niet alleen je hobby te zijn. je kunt er je werk van 
maken! ook in nederland zijn duizenden mensen werkzaam in de games-
industrie. mensen zoals jij die van hun hobby hun werk hebben gemaakt 
en nu dus zelf de vetste spellen maken. 

Wil jij dat ook, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? je hebt het 
antwoord in handen. in deze control studiespecial krijg je een voorproefje 
van wat er in nederland mogelijk is op het gebied van gamesonderwijs. de 
opleidingen op dit gebied zijn al even divers als het vak van games maken 
zelf. van technisch, naar creatief, naar commercieel. voor iedereen is er iets 
te doen in de gamesindustrie. 

duik dus in de wereld van gamesonderwijs en breek door als game developer!

ps: control is het vakblad voor de nederlandse gamesindustrie, dus wie 
weet: tot ziens!



Quiz: ‘oranje boven?’Quiz: ‘oranje boven?’

1. killzone

2. overlorD

8. gta iv6. De blob

7. gatling gears

4. Deus ex: human revoLution

5. toMb raiDer: underWorLd

1.
killzone
Killzone, een 
van de belang-
rijkste shoo-
ters voor de 
playstation is 
een op en top 
nederlandse 
serie, gemaakt 
door de 
amsterdams 
studio Guer-
rilla Games.

2.
overlorD
overlord i 
en ii komen 
uit de koker 
van delftse-
gamemaker 
triumph 
studios. de 
serie verkocht 
miljoenen 
exemplaren 
wereldwijd.

3.
angry birDs
de oorspron-
kelijke makers, 
rovio, zitten in 
finland, maar 
de versie voor 
de playstation 
3 en de psp is 
gemaakt door 
het brabantse 
abstraction 
Games.

4.
Deus ex: 
human 
revoLution
de ps3 en 
Xbox360-
versie is 
ontwikkeld 
in canada, 
de pc-versie 
(met diverse 
extra’s) is 
gemaakt in 
utrecht.

5.
toMb raiDer:
underWorLd
het oorspron-
kelijke spel 
is gemaakt in 
engeland, de 
playstation 
3-versie is van 
nederlandse 
hand.

6.
De blob
dit spel is 
bedacht door 
een groep 
nederlandse 
studenten en 
werd later een 
grote hit op 
de nintendo 
Wii.

7.
gatling 
gears
uitgegeven 
door zwaar-
gewicht ea, 
maar ontwik-
keld door het 
nederlandse 
vanguard 
Games.

8.
gta iv
Gta iv is een 
van de best 
verkochte 
games aller 
tijden en is 
ontwikkeld in 
schotland. de 
belangrijkste 
programmeur 
is echter een 
nederlander.

welke gaMes koMen uit neDerlanD?
3. angry birDs
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Wij zijn de grootste game-
opleiding van Nederland op 
mbo-niveau. Je kunt bij ons 
kiezen voor Game Artist of 
Gamedeveloper. 
Een Game Artist ontwikkelt 
de spelomgeving en de 
visuals. 
De Gamedeveloper zorgt 
ervoor dat de engine werkt 
en programmeert de game.
 
Met onze opleidingen 
Interactive Design en Media-
developer kun je ook aan de 
slag in de game-industrie.
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developers van morgen

marries van de Hoef 
(22)
Universiteit Utrecht, master game 
& media technology
vooropleiding: Bachelor 
informatica aan de Universiteit 
Utrecht.

ik wilde graag een opleiding op 
wetenschappelijk niveau doen omdat 
daarbij de focus ligt op het bedenken 
van nieuwe technieken in plaats van het 
begrijpen van bestaande technieken. de 
master Game & Media technology is de 
enige technologische Master in games 
op WO niveau in Nederland, dus de 
keuze was snel gemaakt!

Voor alle onderdelen van gamesdeve-
lopment is veel creativiteit nodig, ook 
voor het technische deel. Omdat ik 
graag zowel technisch als creatief bezig 
ben, is dit de perfecte combinatie. tech-
nische creativiteit gaat over zoeken naar 
de beste technieken om te gebruiken in 
jouw game. Omdat games nog een re-
latief nieuw gebied zijn, valt er nog een 
hele hoop te ontdekken en verbeteren.” 

ik ben er nog niet helemaal uit wat ik la-
ter ga doen. Misschien ga ik in een heel 
klein team creatieve games maken. Of 
misschien werk ik later wel bij een grote 
gamestudio als game engine developer. 
Het hangt meer van mij af of dit gaat luk-
ken dan van de opleiding. in het algemeen 
bieden universitaire opleidingen je een 
platform waarop je jezelf kan ontwikke-
len. als je het minimale doet wat nodig is 
om de opleiding te voltooien dan is het 
erg moeilijk om later precies te doen je 
wilt. Maar als je meer je best doet en naast 
de opleiding ook games maakt, dan kan je 
later in  principe alles doen!

3 studenten over hun gamesopleiding

rami ismail (22)
Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, game design & 
development
vooropleiding: vWo e&m

Games kunnen iets dat alle 
andere media niet kunnen. Waar John 
Mcclane de terrorist uit een wolken-
krabber gooit, Frodo de ring draagt 
en anakin naar de dark side bekeert, 
stopte juist ik Metal Gear Rex in Metal 
Gear solid, verzamelde ik 171 kratjes  in 
super crate Box en red ik de wereld 
van enorme mieren en robots in earth 
defense Force. dat heeft me altijd ge-
fascineerd.

Het maakte me niet zoveel uit naar 
welke opleiding ik ging, als het maar ga-
me-gerelateerd was. daarom heb ik me 
zowel bij de HKu als de NHtV inge-
schreven, maar de mensen die ik leerde 
kennen op de toelatingsdagen waren op 
de HKu meer mijn type mens. ik stu-
deer nu op de HKu Game design & 
development.

de toelatingseisen waren redelijk 
streng, inclusief een toelatingsopdracht, 
het tonen van je portfolio en een ge-
sprek. Mijn grootste voordeel was een 
lange geschiedenis binnen gamedevelop-
ment, denk ik. Maar ik herinner me al te 
goed hoezeer het panel een pokerface 
ophield tijdens het gesprek en hoe ze-
nuwachtig ik naar huis ging.

eigenlijk wil ik momenteel gewoon mijn 
eigen ding doen. Nu ben ik erg veel be-
zig met experimentele, minimalistische 
games en het kijken naar hoe je daar van 
kan leven.

Joyce ploKKer (20)
Grafisch Lyceum Rotterdam,
game design
vooropleiding: Havo

ik ben altijd al creatief geweest 
en een echte gamer. Zodra ik wist dat 
het Grafisch Lyceum Rotterdam de op-
leiding Game design aanbood, wilde ik 
naar deze school toe. de kans om mee 
te werken aan spellen waarmee miljoe-
nen mensen gaan spelen en de mogelijk-
heid je eigen visie tot leven te wekken 
in-game trekt mij aan in gamesdevelop-
ment.

Om op het Grafisch Lyceum Rotterdam 
aangenomen te worden moest ik een 
aantal opdrachten maken, zowel thuis 
als op school. Voor de richting Game 
design is er een keuzemodule waarin je 
een level moet maken in 2d of 3d. uit-
eindelijk wil ik natuurlijk aan het werk 
in de gamesindustrie. Zo creëer ik graag 
concept art en modelleer ik personages 
en omgevingen. al deze skills worden 
behandeld binnen de opleiding Game 
design.

Het Grafisch Lyceum is een goed uit-
gangspunt. als je de school afmaakt heb 
je een prima basis en voldoende kennis 
om ergens aan de slag te gaan. Waar-
schijnlijk ga ik hierna nog wel illustratie 
studeren. Over tien jaar hoop ik een 
redelijk bekende freelancer te zijn met 
een breed aanbod in 3d, illustratie en 
concept art.“
“

“
“ “ “

vmBo mBo HBo Universitair cUrsUssen



Gaming is jouw leven. Jij sluit jezelf vrijwillig op met de nieuwste Halo 
en speelt graag een potje Angry Birds. En je zit liever achter Call of 
Duty of Super Mario dan dat je je huiswerk maakt. Logisch! Maar... heb 
je wel eens nagedacht over een toekomst in de game-industrie?

SeriouS buSineSS!
Wist je dat er in de game-industrie meer geld omgaat dan in de film- en 
muziekwereld? Wereldwijd groeit het aantal gamebedrijven. Ook in Ne-
derland worden steeds meer games ontwikkeld. Entertainment- en recla-
megames, maar ook serious games: games die gemaakt worden om de 
gebruikers iets te leren. Zoals een simulatieprogramma voor de luchtvaart 
of een game die chirurgen in opleiding traint in het opereren. Geen twee 
projecten zijn hetzelfde. De game-industrie is altijd in ontwikke-
ling. Als game-developer of -designer kun jij je mee-ontwikkelen 
en blijven groeien. 

KieS jouw opleiding
Lijkt dat je wel wat? Kijk dan eens op www.game-education.nl 
Daarop vind je een overzicht van de tientallen opleidingen op 
mbo, hbo en universitair niveau die er inmiddels zijn. Je kunt er ook een 
selectie maken van opleidingen op basis van jouw interesse: tekenen, schrij-
ven, programmeren of techniek. Zo zie je precies waar voor jou geschikte 
opleidingen zitten.

maaK KenniS met de game-
induStrie Via leVelup!
Zit jij dag-in-dag-uit met je neus in 
de boeken in de schoolbanken? 
Kan jouw school wel wat game 
skills gebruiken? Vraag je mentor 
om een kennismakingsles van Le-
velUp! aan te vragen.  In LevelUp 
werken game-opleidingen en de 
game-industrie samen om mid-
delbare scholieren enthousiast te 
maken voor een loopbaan in de 
game-development of –design. 
Een  kennismakingsles duurt twee 
uur en geeft je aan de hand van 
korte filmpjes en interactieve op-
drachten  een kijkje in de keuken 
van de game-industrie:  van tech-
niek tot vormgeving en van een-
voudige spellen ontwerpen tot het 
bouwen van zeer geavanceerde 
games.

geef je op Voor een maKe a game day!
Als je serieus overweegt om een game-

opleiding te gaan doen, kun je je opgeven 

voor een ‘Make a Game Day’. Je oefent 

dan zelf met het maken van een game.

Kijk voor meer informatie over de lessen 

en Make-a-game-day op: www.lvlup.nl 

Level Up! is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Hogeschool Utrecht, het ROC ASA, het Grafisch 
Lyceum Rotterdam, de stichting Nederlandse GameDagen (NLGD Festival of Games), de Dutch Game Garden, Real Games en de Taskforce Innovatie Regio Utrecht. 
Level Up! wordt ondersteund door de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht, en het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

gamemaKing...

 miSSCHien jÓuw toeKomSt?
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2. De Programmeur

er zijn diverse rollen voor een programmeur binnen een team game 
developers. op de eerste plaats moet een zogenaamde engine wor-
den gemaakt, de motor waarop de game draait en die er voor zorgt 

dat alle beelden op het scherm komen.

Maar programmeurs doen nog veel meer voor een game. Zo moeten ze het gedrag 
van de mee- en tegenstanders programmeren, de regels die de game designers be-
denken werkend krijgen in het spel, zorgen dat alle onderdelen van een game met 
elkaar kunnen communiceren: beeld, geluid, muziek, de input van de speler en bij 
een online-game de connectie met de gameserver.

tenslotte maken programmeurs tools voor hun collega’s. Handige programma’s 
waardoor de anderen sneller kunnen werken en de game (hopelijk) op tijd afkomt.

1. De game Designer

Wat zijn de spelregels van 
een game? Hoe reageert 
de game op de inbreng 

van een speler? een game designer 
bedenkt en bewaakt de essentie van 
een game, namelijk de gameplay. Hij 
bedenkt creatieve oplossingen voor 
technische problemen en zorgt dat 
iedereen in de studio weet waar de 
game over gaat.

Nikki Kuppens is senior Game designer 
bij Vanguard Games, makers van de onlangs 
verschenen psN-, XBla- en pc game Gat-
ling Gears. Hij benadrukt het belang van 
een goede samenwerking tussen de ver-
schillende afdelingen in een ontwikkelteam: 
“als designer werk je veel samen met an-
dere disciplines, vooral met programmeurs 
en artiesten. programmeurs moeten tot in 
het kleinste detail weten hoe alle onder-
delen werken in de game, want zij zorgen 
ervoor het ook daadwerkelijk zo werkt.” 
Met behulp van tools en editors kunnen 
designers veel zelf implementeren en daar-
op verder ontwikkelen, waar nodig in sa-
menwerking met programmeurs, artiesten 
en sound designers. de game blijft zo in 
beweging helemaal tot het einde. “Op die 
manier blijven we de game constant ver-
beteren en zorgen we dat alles goed op 
elkaar is afgestemd”, aldus Kuppens.

13 BOeieNde GaMe BerOepeN

“Door Hun ogen te laten 
gloeien, WerDen ze 
intimiDerenDer Dan ooit”

“oP Die manier blijven 
We De game constant 
verbeteren”

“en uiteraarD 
mag De sPeler niet 
gefrustreerD raken”
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3. De art Director

Hoe ziet de gamewereld 
eruit? De natuur? De ste-
den en de gebouwen? Wat 

hebben de mensen aan? of de 
aliens? is de lucht blauw? groen? 
geel? kortom alles dat je ziet in 
een game is bedacht door een art 
Director en zijn team. 

Jan-Bart van Beek is art director bij 
Guerrilla Games en dus verantwoor-
delijk voor het uiterlijk van Killzone. 
Over de beslissing om de Helghast 
oranje gloeiende ogen te geven -en zo 
een van de meest herkenbare game- 
figuren te creëren- zegt Van Beek: 
“Voor de playstation 2 was het onmo-
gelijk om de vijand veel verschillende 
gezichten te geven, dus bedachten 
we als oplossing de gasmaskers. Maar 
daarmee raakten de Helghast ook hun 
persoonlijkheid kwijt. door hun ogen 
te laten gloeien, werden ze intimide-
render dan ooit.” 

13 BOeieNde GaMe BerOepeN

7. De ProDucer
Zorgt ervoor dat iedereen weet wat 
ie doen moet en dat de game op tijd 
afkomt.

8. De tecHnical Director
de baas van alle programmeurs.

9. De auDio-Designer 
Maakt de geluidseffecten en zorgt er-
voor dat deze passen bij het spel en zijn 
afgestemd met de muziek en andersom.

10. De animator
Maakt de animaties.

11. De 3D moDeller
Ontwerpt de 3d-modellen die uitein-
delijk in de game terecht komen.

12. De Qa tester
test de game om te zien of er bugs in 
zitten, maar ook of het allemaal wel lo-
gisch werkt.

13. De scriPt scHrijver
schrijft het verhaal en de dialogen voor 
de game.

lees verder op de volgende pagina:

5. De concePt artist

6. De comPonist

4. levelDesigner

van de aankleding van een 
wereld tot de plaatsing van 
de vijanden en de inhoud 

van missies. een level designer is 
een duizendpoot met een duide-
lijke inbreng in een spel. Hij (of zij 
natuurlijk) zorgt voor een groot 
gedeelte voor de flow van een spel, 
door te bepalen waar een speler 
rust krijgt en waar in het level hij 
moet vechten voor zijn leven.

Blake politeski is level designer bij Guer-
rilla Games en heeft onder meer ge-
werkt aan Killzone 3. Hij zegt over zijn 
werk: “eigenlijk vertelt ieder level een 
eigen verhaal, maar past het ook in het 
grotere geheel. Voor een spel als Kill- 
zone 3  is het belangrijk om het ritme 
van actie en rust in de gaten te hou-
den. elk level moet zijn eigen thema en 
unieke moment hebben zodat het op 
een positieve manier opvalt tussen de 
andere levels. en uiteraard mag de spe-
ler niet gefrustreerd raken, hij moet het 
gevoel van controle hebben en weten 
wat er aan de hand is.” 

“Door Hun ogen te laten 
gloeien, WerDen ze 
intimiDerenDer Dan ooit”

“en uiteraarD 
mag De sPeler niet 
gefrustreerD raken”



6. De comPonist

muziek versterkt de sfeer in 
een spel. Het helpt de an-
dere onderdelen de juiste 

emotie bij de speler op te roe-
pen. muziek componeren voor een 
game is anders dan voor bijvoor-
beeld een film. De componist weet 
immers nooit precies wat de speler 
gaat doen.

Nederland kent een aantal sterke 
gamescomponisten. de bekendste is Jo-
ris de Man die de muziek heeft geschre-
ven voor de Killzone-serie. de Man 
won daar een paar belangrijke internati-
onale awards voor. de menumuziek die 
hij componeerde voor  Killzone 3 werd 
een hit op internet.

“als maker zijn dit soort reacties erg 
leuk”, zegt de Man daarover. “Zo zeker 
ben ik niet van mezelf. Je kunt zoiets 
ook niet van te voren bepalen. Je hebt 
niet in de hand hoe je carrière loopt.”

5. De concePt artist

De grootte van het team en de stijl van een game bepalen mede de 
werkzaamheden van een concept artist. kern van zijn werk is het 
uitbeelden van de wereld die is bedacht door de game Designer en 

de art Director. Door middel van sfeerimpressies -vaak in de vorm van 
schilderijen- toont de concept artist het hele team wat de visuele stijl van 
de wereld is, met alle personages, voertuigen en allerlei andere soorten ob-
jecten die daar in voorkomen. artwork dat je ziet in advertenties en op de 
voorkant van de doosjes is ook vaak van hem. 

Gerrit Willemse heeft lange tijd als concept artist gewerkt aan games als Fairytale 
Fights, eyepet en onlangs speedrunner.Vrijwel niets van al die honderden tekeningen 
die hij voor de verschillende games heeft gemaakt zie je direct terug in de game: 

“de beloning voor een concept artist is zien hoe de wereld tot stand is gekomen zo-
als hij hem in eerste instantie heeft gevisualiseerd.” level designers en (3d) Modellers 
bouwen de uiteindelijke objecten zoals ze in de game te zien zijn. 

Bedenk en bouw de game van morgen. 
Begin met Game Development, een richting 
binnen de opleiding Informatica. Ontdek de 
mogelijkheden op www.hva.nl/gd.

CREATING TOMORROW

HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

GAMES SPELEN IS LEUK. 
GAMES MAKEN VEREIST

  CREATIVITEIT.
WWW.HVA.NL/GD
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oProeP

MaaK Je eiGeN GaMe...
 ...eN WiN!

ben jij een fanatieke gamer? maak er Werk van en ontWerP je 

eigen game. Doe mee met De creative game cHallenge!

mbo Hbo universitair

Je kunt in je eentje meedoen, samen met je vrienden of met een aan-
tal klasgenoten, met of zonder hulp van je leraar.  alles is mogelijk. 

Je moet wel in het voortgezet onderwijs zitten en een game ontwer-
pen binnen het thema BOtsiNGeN.

de beste games maken kans op een geldprijs. Het totale prijzengeld 
bedraagt 7500 euro, de hoofdprijs 1500 euro!

Je hoeft niet te kunnen programmeren, want met het programma 
GameMaker wordt dat je makkelijk gemaakt. Ga naar de site en 
download gratis dit programma waar je meteen mee aan de slag kunt.

Ga de uitdaging aan en schrijf je in op:
WWW.creativegamecHallenge.nl

De Creative Game Challenge is een initiatief van de Universiteit Utrecht.

NHtV
internationaal hoger onderwijs Breda

international game arcHitecture 
anD Design, Hbo-bacHeloroPleiDing in 4 jaar

Met de hbo-bacheloropleiding international Game architecture 
and design van NHtV kun je programmer of visual artist worden. 
Je kunt ook kiezen voor de specialisatie design & production of 
indie Game development. de opleiding richt zich op de ontwik-
keling van computer, video, tablet en smartphone games. tijdens 
je studie werk je wekelijks in het Game lab dat bestaat uit een 
volledig ingerichte ontwikkelstudio. Na je studie kun je binnen 
de game-industrie doorgroeien naar functies als conceptontwik-
kelaar, lead designer, lead programmer, art director of producer.

toelatingseisen
deze opleiding hanteert een selectieprocedure en laat per studie-
jaar 240 studenten toe. Kijk op www.nhtv.nl voor meer informatie.

Waar aanmelDen?
Kijk voor aanmelden op www.nhtv.nl

contact
anouck storms
Marketing & Communication Office
e. storms.a@nhtv.nl
t. 076-5332207
w. www.nhtv.nl

aDres
postbus 3917
4800 dX Breda

OVerZicHt 
GaMesOpleidiNGeN
oP mbo, Hbo en universitair niveau 

op de komende pagina’s vind je een over-
zicht van gamesopleidingen. mocht je geïn-
teresseerd zijn in een gamesstudie, dan is 

dit dé plaats om je zoektocht naar de juiste studie 
te beginnen.

Zoals je op de voorgaande pagina’s hebt kunnen lezen 
bestaan er binnen game development veel verschillende 
beroepen, van programmeur tot concept artist en van 
game designer tot animator. Kijk dus goed welke opleiding 
het beste past bij hetgeen jij uiteindelijk wil worden.

Bij alle opleidingen staat de website vermeld waar meer 
informatie over de studie te vinden is.

Voor (nog) meer informatie over studies en beroepen bin-
nen de gamesindustrie, kijk ook op:
WWW.WerkeninDegamesinDustrie.nl & 
WWW.game-eDucation.nl
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Grafisch lyceum rotterdam
opleidingen game art en game developer (mbo-niveau 4)

in de opleiding Game art leer je verras-
sende spelsituaties bedenken, spelkarak-
ters ontwikkelen en verschillende wapens 
en voertuigen creëren. als gamedeveloper 
werk je aan de techniek: het programme-
ren van een game. in beide richtingen leer 
je wat er allemaal komt kijken bij het maken 
van 2d- en 3d-games.

toelatingseisen
minimaal vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. Voor zowel Game 
art als Game developer is er een intakeprocedure in de vorm van 
een opdracht of gesprek. 

Waar aanmelden?
Je kunt je aanmelden via www.glr.nl. de aanmelding sluit op 31 
maart 2012. 

contact
afdeling communicatie
e. info@glr.nl
t. 010 880 25 00
w. www.glr.nl

adres
heer Bokelweg 255
3032 ad rotterdam

uniVersiteit utrecht
richting gametechnologie binnen bachelor
informatica en master game and media technology

Wil jij nieuwe technologie 
ontwikkelen voor de games 
van de toekomst? utrecht is 
de enige universiteit die een 
richting gametechnologie aanbiedt. de master Game and media 
technology sluit hier perfect op aan. 

toelatingseisen
Voor de richting gametechnologie heb je VWo met wiskunde B 
nodig. met een bachelor informatica, informatiekunde, kunstma-
tige intelligentie of wiskunde kun je de master Gmt volgen. 

Waar aanmelden?
aanmelden via studielink voor de bachelor informatica aan 
de universiteit utrecht / aanmelden voor de master gmt via 
www.uu.nl/programmes/gmt

contact
e. info@gametechnologie.nl
w. www.gametechnologie.nl

hoGeschool Voor de 
Kunsten utrecht (hKu)
hbo, ma, phd

de hKu heeft het groot-
ste aanbod van gamestu-
dies in nederland. Bovendien heeft de hKu de oudste (sinds 
1991) en meest gerenommeerde studie tot interaction designer 
van europa. een aanzienlijk deel van de huidige nederlandse game-
industrie heeft zijn roots binnen de hKu. Zie website www.hku.nl

toelatingseisen
havo of mBo-4 diploma

Waar aanmelden?
aanmelden via studielink:
www.hku.nl/aanmelden

contact
studenten service centrum /
studentenvoorlichting
e. info@ssc.hku.nl
t. 030-2349440
w. http://sscweb.hku.nl

adres
postbus 1520
3500 Bm utrecht

hoGeschool utrecht
mediatechnologie: hbo opleiding  met
verschillende specialisaties (minor/major)

Bij de opleiding mediatechno-
logie leer je crossmediale toe-
passingen ontwerpen, plannen 
en maken. daarvoor heb je 
kennis en vaardigheden nodig op het gebied van hardware, soft-
ware, vormgeving en interactie. het is die combinatie en integratie 
van techniek, vormgeving en communicatie die de mediatechnoloog 
typeert.
mediatechnologie richt zich onder andere op Game technologie, de 
specialisatie waar een student leert om een 3d game te ontwikke-
len. aanbod komen game programming, 3d modelling, game physics, 
Graphic & sound design, artifcial intelligence en network technology.

toelatingseisen
Zie: http://www.bachelors.hu.nl/los/techniek%20en%20design/
instroomeisen/mediatechnologie.aspx

Waar aanmelden?
Zie: www.bachelors.hu.nl/alle%20bacheloropleidingen/
mediatechnologie.aspx

contact
t. +31 (0)88 481 8283
w. www.mediatechnologie.nl/
aankomend-student/specialisatie/

adres
hu mediatechnologie 
oudenoord 700
3513 eX utrecht
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Qantm colleGe amsterdam
bachelor of arts (honours) degree in interactive 
animation

Qantm college is van origine een austra-
lische onderneming en sinds 2004 onder-
deel van sae institute, het internationale 
netwerk van creatieve media scholen. Qantm is een privé onder-
wijsinstelling met praktijk- en beroepsgerichte opleidingen op het 
gebied van 3d design en interactieve animatie, met vestigingen in 
amsterdam, Berlijn, parijs, sydney, Wenen en singapore.

toelatingseisen
minimum 18 jaar, haVo, toelatingsgesprek

Waar aanmelden
nieuwe studenten kunnen het gratis brochure packet opvragen 
via www.amsterdam.sae.edu. daarin vindt men het inschrijffor-
mulier en de betalingsmogelijkheden. een uitnodiging voor een 
intakegesprek volgt.

contact
tom smeyers, career advisor
e. tom.smeyers@qantm.nl
t. 020-6228790
w. www.amsterdam.sae.edu

adres
Johan van hasseltweg 31
1021 Kn amsterdam

hoGeschool Van arnhem
en niJmeGen (han)
hbo-bacheloropleidingen:
communication & multimedia design, business it &
management, informatica en technische informatica

Jij wilt inspirerend onderwijs op 
het raakvlak van informatica, media en communicatie. met persoon-
lijke begeleiding en ervaren docenten in een innovatieve leeromge-
ving. Jouw talenten krijgen volop de ruimte! tijdens je opleiding kun 
je je op het gebied van ict, media en communicatie in verschillende 
richtingen ontwikkelen en professionaliseren.

toelatingseisen
Kijk voor de meest recente toelatingseisen op www.han.nl bij de 
opleiding van jouw keuze.

Waar aanmelden?
meld je aan via studielink op www.han.nl/aanmelden. daar vind je 
ook een handleiding en overige informatie over aanmelden.

contact
han Voorlichtingscentrum
e. info@han.nl
t. (024) 353 05 00
w. www.han.nl

adres
postbus 6960
6503 Gl nijmegen

hoGeschool rotterdam
InstItuut voor CommunICatIe, medIa en InformatIeteChnologIe

mediatechnologie, voltijd hbo-bachelor opleiding,
voor mobile en game development

onze game developer ontwikkelt met 
een gebruikersgerichte blik. Van het 
idee en het bouwen van de game tot het testen en het op de markt 
brengen van de game. Je komt in aanraking met verschillende ontwik-
kelframeworks (psp, XBox 360). Je kunt meedraaien in een ontwik-
kelteam als level-designer / game developer. Je werkveld is voorna-
melijk gericht op de kleinere tot middelgrote games (web of mobile). 

toelatingseisen
informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op
hogeschoolrotterdam.nl/mediatechnologie

Waar aanmelden?
Je kunt je online aanmelden via studielink.
Kijk voor de aanmeldprocedure op
hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

contact
r.slootweg, onderwijsmanager
e. r.slootweg@hr.nl 
t. 010-7946534
w. hogeschoolrotterdam.nl/mediatechnologie

adres
Pieter de Hoochweg 129 • 3024 BG • Rotterdam

mediacolleGe amsterdam
mbo-opleidingen voor o.a. game artist,
media- en gamedeveloper 

deze opleiding Game artist richt zich op het 
vormgeven van characters, environment en inter-
faces van games. Je bent verantwoordelijk voor de 
‘look and feel’. Je hebt aanleg nodig voor tekenen/
visualiseren. dit is de basis voor alles wat we doen, 
naast audio, programmeren, 3-d en beeldbewer-
king. de opleiding media- en gamedeveloper is ge-
richt op de technologische kant van het maken van games.

toelatingseisen
Je hebt minimaal een vmbo diploma kb, gl of tl nodig voor toelating. 
een overgangsbewijs van havo / vwo 3 naar 4 is ook voldoende. 

Waar aanmelden?
aanmelden kan na 1 januari 2012 op ma-web.nl

contact
fred Wolleswinkel, decaan
e. f.wolleswinkel@ma-web.nl
t. 020 850 94 30
w. ma-web.nl

adres
contactweg 36
014 an amsterdam
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Games ontwikkelen

wie mooie en spannende Games wil leren maken, is op het Grafisch 
lyceum rotterdam (Glr) aan het juiste adres. op de rotterdamse 
vakschool vind je de Game artists en developers van de toekomst! 

leer je op het Grafisch lyceum rotterdam
Open dag: zaterdaG 28 januari 2012
van 09.30 tot 16.00 uur. www.glr.nl

‘het Grafisch Lyceum Rot-
terdam is al heel wat 
jaren bezig met oplei-

dingen op het gebied van games’, 
vertelt Fulko Bogerd, docent 
Games. ‘We waren de eerste mbo-
school die met games aan de slag 
ging, samen met nog twee andere 
scholen. Inmiddels hebben we het 
ontwikkelen van games opgesplitst 
in twee opleidingen: Game Art en 
Game Development.’

grappige vOrmgeving      
Ook marco Zielhuis is docent games 
op het glr. Hij vertelt: ‘er worden in 
nederland veel games gemaakt voor in-
ternet, social media, iphones en andere 
mobiele media. Opvallend is dat veel 
nederlandse gamebedrijven een unieke, 
eigen, grappige vormgeving ontwikke-
len. daar besteden we op onze school 
veel aandacht aan. net als aan ‘serious 
games’, want ook daar worden er in ons 
land veel van ontwikkeld.’

samenwerken met bedrijven
Het glr werkt veel samen met bedrijven 
uit de game-industrie, zoals met vertigo 
games, codeglue, paladin en guerrilla. 
marco: ‘studenten lopen daar stage en be-
drijven komen naar onze school om gast-
lessen te geven. daarnaast werken we sa-
men met veel andere scholen, zoals met de 
Hogeschool voor de kunsten in utrecht, 
de Hogeschool rotterdam en de Haagse 
Hogeschool. we zorgen dat onze studen-
ten goed worden voorbereid op een ver-
volgstudie op het hbo.’

gOede faciliteiten
Het Grafisch Lyceum Rotterdam staat be-
kend om zijn goede faciliteiten. Zo is er een 
motion capture suit aanwezig (om game-ka-
rakters vloeiend te laten bewegen) en is er 
een professionele geluidsstudio. daarnaast 
heeft het glr ruim 3000 snelle pc’s en mac’s 
waar de studenten op werken. ‘en niet te 
vergeten: op het glr heerst altijd een goede 
sfeer’, sluit fulko af. ‘dus wie het wil maken 
in de game-industrie, moet zeker een kijkje 
komen nemen bij ons!’

art en develOpment
bij game art leer je verrassende spel-
situaties bedenken, spelkarakters ont-
wikkelen en verschillende wapens en 
voertuigen creëren. je leert wat er al-
lemaal komt kijken bij het maken van 
art voor 2d- en 3d-games. als game-
developer werk je aan de techniek: het 
programmeren van een game. de artists 
en de developers werken op het glr 
veel samen in projecten. vaak zijn daar 
ook studenten van andere opleidingen 
bij betrokken, bijvoorbeeld studenten 
sound design of animatie.



> visual Caroline M
um
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Noteer ook alvast onze open dag in je agenda. Die vindt plaats op zaterdag 28 januari 2012, 
van 09.30 tot 16.00 uur.

Wil jij het later maken in de game-wereld? Dan ben je op het Grafisch Lyceum Rotterdam 
aan het juiste adres. Het GLR is één van de weinige scholen waar je op hoog niveau games 
leert ontwikkelen. Je kunt kiezen voor de creatieve studierichting Game Art of de tech- 
nische richting  Game Developer. Kijk op onze website www.glr.nl voor alle informatie of 
vraag onze uitgebreide brochure aan via info@glr.nl / 010-880 25 00.
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‘de mooiste game 
van mijn leven’
adriana conceição santos is tweedejaars student game artist op het 
mediacollege amsterdam. we vroegen haar hierover iets te vertellen.

adriana met een glimlach: 
“iedereen wil natuurlijk 
iets worden waar ie goed in 

is, aanleg voor heeft, je wilt name-
lijk worden wat je zelf al bent. voor 
mij is dat game artist.

“Daarom ben ik deze creatieve beelden-
de opleiding begonnen. Er zijn in deze 
opleiding verschillende uitdagingen voor 
mij. Het bedenken van een gameplay 
aan de ene kant, centraal het maken van 
graphics, models en textures en aan de 
andere kant de techniek, het ontwikke-
len van scripts. Het is een vrij pittige op-
leiding waarin de lat nogal hoog gelegd 
wordt. Natuurlijk denk ik wel eens dat 
ik het niet aankan, maar weet je, het gaat 
gewoon stapje voor stapje, gedoseerd 
dus. Ook het lesprogramma wordt rus-
tig opgebouwd.”
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“ik zie elke stap in mijn 
loopbaan, als een level in 
de game van m’n leven…”

“ik wil na mijn opleiding als werknemer 
bij een klein gamebedrijf starten en dan 
langzaam groeien naar iets groots.  Mijn 
uiteindelijke droom is te gaan werken 
in de Verenigde staten als 3D artist, het 
liefst bij Ea Games, daar maken ze van 

die mooie games. Maar de reis naar mijn 
einddoel is nu eigenlijk belangrijker, het 
nù dus. Daar geniet ik echt van. ik speel 
nu namelijk mee in de mooiste game van 
m’n leven door het volgen van deze op-
leiding. later in de game-industrie speel ik 
dit spel verder, maar dan in het volgende 
level. Natuurlijk moet je je einddoel wel 
in je achterhoofd houden, maar vergeet 
daarbij niet dat je nu je levensgame speelt, 
anders vergeet je van het nù te genieten.”

“De sfeer in de opleiding is goed, we 
hebben docenten uit de praktijk en cre-
ativiteit staat hier bovenaan elk lijstje. Je 
moet hard werken en dat doe ik graag. 
Momenteel verdiep ik me in computer 
Graphics waarin ik met cinema 4D leer 
3D-vormgeven en animeren, straks duik 
ik ook in het 3D-pakket Maya. Dus er 
valt op het Mediacollege nog genoeg te 
beleven en te leren.”

Ron Hartman, hoofddocent: “Van het 
Mediacollege amsterdam komen Game 
artists van een goed niveau, dat merken 
we omdat we van klankbordgroepen uit 
de game-industrie heel positieve gelui-
den horen en niet in de laatste plaats 
zijn er de goede reacties van de stage-
bedrijven.” 



Worden
wat
je bent

Je bent nooit te jong om je droom te realiseren. Ben je bijvoorbeeld gek op games, kijk dan op 
onze site ma-web.nl naar de opleiding Game artist of Gamedeveloper. Goede kans dat je straks 
zo beroemd bent dat we je terugzien in dit blad.

Mediacollege Amsterdam. De skills van morgen.
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de eerste en de beste 

de eerste, de beste. Zo Zou je de 
gamesopleidingen aan de hKu Kunnen 
beschrijven. maar neem het dan wel 
letterlijK, want we waren echt de eerste 
en Zijn nog steeds de beste.

hogeschool voor de kunsten utrecht

al in 1991 startte de hKu de 
opleiding interaction de-
sign (als eerste in de wereld) 

en sinds 1999 bieden we dedicated 
gamesopleidingen. geen andere op-
leiding kan bogen op zoveel ervaring 
en dat zie je terug in de successen van 
onze studenten. en daarvoor hoeven 
we helemaal niet zo ver terug.

sterker nog, daarvoor blijven we gewoon in 
2011. in san Francisco worden jaarlijks de 
belangrijkste prijzen uitgereikt voor onaf-
hankelijke gamedevelopers, de iGF awards. 

en in 2011 zijn maar liefst drie games van 
(oud-)HKu’ers genomineerd (zie kader). 
dat is een ongekend hoog aantal en wat 
ons betreft een groot compliment aan 
onze opleidingen. daarbij komt dat in de 
jaren daarvoor ook al een paar studenten-
teams van de HKu zijn genomineerd.

de leden van één van die teams besloten 
samen een gamestudio op te zetten: Roni-
mo Games. Zij hebben inmiddels een game 
uit op de Wii, de playstation3, pc en ipad & 
iphone en haalden wereldwijd hoge scores 
voor hun ‘swords & soldiers’.

HKu GaMes opleidinGen:
de HKu heeft het grootste aanbod 
gamesopleidingen in nederland. Boven-
dien heeft de HKu de oudste (sinds 1991) 
en meest gerenommeerde studie tot in-
teraction designer van europa. een aan-
zienlijk deel van de huidige nederlandse 
game-industrie heeft zijn roots binnen de 
HKu. lees meer op www.hku.nl.

GaMe desiGn and developMent
leidt op voor verschillende functies bin-
nen de gamesindustrie, met name game-
designer en game developer. de focus ligt 
op het bedenken en maken van vernieu-
wende games.

GaMe aRt
Leidt op tot grafisch ontwerper voor 
games (game–artist). de nadruk ligt op de 
(interactieve) visuele aspecten van games 
binnen gamedesign en development.

inteRaction desiGn
leidt op tot ontwerper van interactieve 
tools, interfaces, services en play. de nadruk 
ligt op het ontwikkelen van nieuwe vormen 
van interactie tussen mensen en technologie.

inteRactive peRFoRMance desiGn & GaMes
leidt op tot ontwerper van ervaringen. 
de aandacht ligt op het gebied tussen 
games en theater, waar games kunst wor-
den en theater interactief wordt. daarom 
is deze opleiding ondergebracht bij de Fa-
culteit theater.

nieuW: inteRactive toy desiGn
de afstudeerrichting  interactive toy de-
sign gaat september 2012 van start. Meer 
informatie over deze nieuwe studie volgt 
dit najaar.

papeRcaKes
igF-nominatie in 2010

een HKu-team bedacht 
in opdracht van tablet-
fabrikant Wacom een 
origineel spel dat direct 
de mogelijkheden van 
de hardware van Wa-
com liet zien.

de BloB
igF-nominatie in 2007

een spel gemaakt door 
HKu-studenten in op-
dracht van de Gemeente 
utrecht. Het concept 
wat zo leuk dat een 
grote uitgever het kocht 
en er een Wii-game van 
maakte die inmiddels 
zelfs een vervolg kreeg.

supeR cRate Box
igF-nominatie in 2011

de gamesstudio van twee 
HKu-studenten maakte 
een moeilijk maar vrese-
lijk verslavend platform-
spel. door de grootste 
gamessite ter wereld 
(iGn.com) uitgeroepen 
tot beste Free-to-play pc 
game van 2010.

dinneR date
igF-nominatie in 2011

oud-HKu’er Jeroen 
stout ontwikkelde een 
game gebaseerd op een 
mislukte date. een zeer 
originele invalshoek 
voor een knap uitge-
werkte game.

BoHM
igF-nominatie in 2011

Monobanda, het be-
drijf van vijf voorma-
lige HKu-studenten, be-
dacht een game die de 
speler eens een keertje 
niet opjaagt, maar juist 
tot rust brengt. de 
gameplay? een boom la-
ten groeien.

(oud) hKu-studenten succesvol op independent games Festival in san Francisco

de succesvolle studentengame “de blob”
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‘mijn studie’
edward is derdejaarsstudent informatica bij de hogeschool van arnhem en 
nijmegen. hij vertelt over zijn opleiding en zijn project game.

“tijdens het eerste 
studie jaar, de prope-
deuse, kwamen veel 

verschillende onderwerpen aan bod, 
waardoor ik goed wist waarop ik mij 
in de hoofdfase wilde gaan richten. 
in het eerste keuzesemester koos 
ik uit de vele mogelijkheden het se-
mester game. meewerken aan een 
groot gameproject leek me een te 
grote kans om te laten liggen. 

Dé game: Darkflame
Voorafgaand aan het project deed ik, 
tijdens de courses game Development 
en gameplay, veel kennis op over de 
Unreal Development kit. Dat is een 
krachtige en professionele tool om 
games mee te creëren. Hierdoor kon 
ik tijdens het project meteen in de 
leuke en interessante gedeeltes duiken, 
zoals Level Design, Physics en Artificiële 
Intelligentie. Binnen acht weken had ik 
de UDk  ‘getemd’ en begon ik met veel 
enthousiasme als projectleider van het 
“Programming Team”; een deelgroep 
binnen het totale project.

Het GAME-project heette Darkflame: Rise 
of keanu, een 3D-sidescroller waarin je de 
jonge vampier keanu speelt, die door zijn 
ouders naar de mensenwereld is verbannen. 
Door schaduwen te gebruiken maak je 
mensen bang en word je steeds krachtiger.  
als programmeur creëer je de achterliggende 
werking van het spel. De speler ziet hier 
natuurlijk niets van en verwacht dat alles 
gewoon werkt. als Programming Team 
gebruikten we Unrealscript, een Java-
achtige programmeertaal, om snel gedrag 
en gameplaymechanics aan het spel toe te 
voegen. mijn taak was onder andere om 
geluiden te verbinden aan de animaties van 
alle personages en het maken van de vele 
vaardigheden van keanu, zoals teleportatie 
en levitatie. 

Samenwerken
Door het semester game heb ik 
ontdekt hoe belangrijk het is om met 
verschillende mensen in een project 
goed samen te werken. De projectleiders 
van de deelgroepen vormden het 
managementteam. Ik was verantwoordelijk 
voor de communicatie tussen Informatica- 
en Communicatiestudenten. Zo besliste 
ik welke gameplay-elementen we uit het 
opgestelde plan gingen gebruiken, want 
niet alle creatieve ideeën waren in acht 
weken haalbaar. Dankzij hoge motivatie, 
discipline en hard werken was er na acht 
weken een product waar iedereen trots 
op kon zijn. Toen ik de eerste speelbare 
versie van Darkflame speelde, voelde dat 
als een ware overwinning.

elk halfjaar kijk ik met grote interesse uit 
naar de andere games die op de Han 
worden gemaakt. Het blijft indrukwek-
kend om te zien wat er elke keer wordt 
bereikt!
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Games 
ontwikkelen 
Geen 
kinderspel

www.han.nl/imc

• Communication & 
Multimedia Design

• Informatica
• Technische Informatica

• Business IT & Management

@!

Kies voor een studie Informatica Media 
en Communicatie bij de HAN!

We zien je graag op een Open Dag!
arnhem   
nijmegen

19 nov | 10 mrt | 23 jun
26 nov | 03 mrt | 16 jun
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Ook voor 
de opleiding 

Gaming!

Kijk voor meer informatie over de opleiding Gaming en onze andere 
opleidingen op www.deltion.nl of bel 038 850 30 00.
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