Kunstvakopleidingen
• Academie Minerva | Hanze Minerva Art Academy | Frank Mohr Instituut
- Design (BA)
- Media, Art, Design and Technology (MA) (FMI)
• AHK – Academie voor Theater en Dans
- Scenography (BA)
- Design & Technologie (BA)
- Live Electronics (MA), alleen: digital art | electronic art
• AMFI – Hogeschool van Amsterdam
- Fashion & Design
- Fashion Enterprise Creation (MA)
• AKV | St Joost (Breda & ’s-Hertogenbosch) (Avans Hogeschool)
- New Design & Attitudes (BA)
- Ruimtelijk Ontwerp (BA)
- Graphic Design (BA)
- Illustrated & Animated Storytelling (BA)
- Photography, Film & The Digital (mits er sprake is van digitale/immersive
storytelling. niet: speelfilm, documentairefilm en fotografie) (BA)
- Ecology Futures (MA)
- Situated Design (MA)
- Animatie (MA)
• ArtEZ | AKI
- Animation Design (BA)
- Comic design (BA)
- Crossmedia Design (niet: Fotografie) (BA)
- Fashion Design (BA)
- Design Art Technology (BA)
- Graphic Design (BA)
- Illustration Design (BA)
- Interieurarchitectuur (BA)
- Fashion Design (MA), Practice Held in Common
- Moving Image (niet: speelfilm en documentairefilm) (BA)
- Product Design (BA)
- Architectuur (MA)
- Critical Fashion Practices (MA)
- Interieurarchitectuur (MA)
- Werkplaats Typografie (MA)
- The Sound of Innovation (MA), alleen: digital sound art | electronic art |  
sonologie
- Interieurarchitectuur (MA)
• Design Academy Eindhoven
- Alle opleidingen
• Gerrit Rietveld Academie | Sandberg Instituut
- Architectural Design (BA)
- Approaching language (MA) (met aantoning ontwerppraktijk in portfolio en cv)
- Keramiek (BA)
- DesignLAB (BA)
- Mode (BA)
- Grafisch Ontwerpen (BA)
- Jewellery – Linking Bodies (BA)
- TXT (Textiel) (BA)
- Dirty Art Department (MA)
- Studio for Immediate Spaces (MA)
- Design (MA)
Overzicht van opleidingen Talentontwikkeling 2022

1/4

stimuleringsfonds creatieve industrie

Overzicht van opleidingen

Overzicht van opleidingen Talentontwikkeling 2022

2/4

stimuleringsfonds creatieve industrie

- Fashion Matters (MA)
- Materialisation in Art and Design (niet: beeldende kunst)
- Master of Voice (niet: beeldende kunst; podium kunsten)
- Reinventing Daily Life (MA) (niet: beeldende kunst)
- Shadow Channel (MA) (niet: (niet: speelfilm en documentairefilm; fotografie;  
beeldende kunst)
- Radical Cut Up (MA)
- Challenging Jewellery (MA)
- The Commoners Society (MA)
• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
- Animatie (BA)
- Audio Design (BA)
- Audiovisual Media (niet: speelfilm en documentairefilm, fotografie) (BA)
- Composition Electronic Music (BA)
- Design for Change and Innovation (BA)
- Fashion Design (BA)
- Game Art (BA)
- Game Design (BA)
- Game Development (BA)
- Graphic Design (BA)
- Illustratie (BA)
- Image and Media Technology (BA)
- Interaction Design (BA)
- Interactive Performance Design (BA)
- Product Design (BA)
- Spatial Design (BA)
- Theatre Design (BA)
- Crossover Creativity (MA) (niet: beeldende kunst)
- Interior Architecture (MA)
- Music Design (MA)
- Scenography (MA)
• Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK)
- ArtScience (BA)
- ArtScience (MA)
- Fotografie (BA), alleen praktijken die zich verhouden tot digitale technologie,  
nieuwe media of games.
- Grafisch Ontwerpen (BA)
- Interactive/Media/Design (BA)
- Interieur- en Meubelontwerpen (BA)
- Industrial Design (MA)
- Interior Architecture (INSIDE) (MA)
- Master Artistic Research, alleen ontwerppraktijken. Dit moet zichtbaar zijn in  
je CV en portfolio
- Master Non Linear Narrative (niet: speelfilm en documentairefilm; fotografie;  
beeldende kunst)
- Textiel & Mode (BA)
- Type and Media (MA)
- Photography & Society (MA), alleen praktijken die zich verhouden tot digitale  
technologie, nieuwe media of games.
• Koninklijk Conservatorium Den Haag (KC)
- Sonologie (BA)
- ArtScience (MA)
- Sonologie (MA)
- Compositie (MA), alleen: digital sound art | electronic art | sonologie
- Art of Sound (MA), alleen: digital sound art | electronic art
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• Piet Zwart Institute
- Lens-based Media, alleen animatie
• Willem de Kooning Academie | Piet Zwart Academie
- Animatie (BA)
- Audiovisual Design (niet: speelfilm en documentairefilm; fotografie;  
beeldende kunst) (BA)
- Fashion Design (BA)
- Graphic Design (BA)
- Illustratie (BA)
- Lifestyle Transformation Design (BA)
- Product Design (BA)
- Spatial Design (BA)
- Design (MA)
- Interior Architecture: Research + Design (MA)
- Media Design: Experimential Publishing (MA)
Academies van Bouwkunst
• Academie van Bouwkunst Amsterdam
- Alle opleidingen
• Rotterdamse Academie van Bouwkunst
- Alle opleidingen
• ArtEZ Academie van Bouwkunst
- Alle opleidingen
• Academie van Bouwkunst Groningen – Hanzehogeschool
- Alle opleidingen
• Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw
- Alle opleidingen
• Academie Van Bouwkunst Maastricht / Hogeschool Zuyd
- Architectuur
Hogescholen
• Hogeschool van Amsterdam
- Engineering (alleen: Product Ontwerpen)
• Hogeschool Windesheim
- Bouwkunde (BA)
- Industrieel Product Ontwerpen
• De Haagse Hogeschool
- Industrieel Product ontwerpen
• Fontys Hogescholen Zuid-Nederland
- Industrieel Product ontwerpen
- Art Communication and Design (BA)
• HAN University of Applied Sciences
- Bouwkunde
- Industrieel Product ontwerpen
• HZ University of Applied Sciences
- Bouwkunde
• Maastricht Institute of Arts | Hogeschool Zuyd
- Communication and Multimedia Design (BA)
- Interdisciplinary Arts (BA)
- Vormgeving | Architectuur en Interieur (BA)
- Vormgeving | Design (BA)
- Vormgeving | Visuele Communicatie (BA)
- Vormgeving | Sieraden (BA)
- Architectuur (MA)
- Interieurarchitectuur (MA)
- Fine Art and Design | Scientific Illustration
• Saxion Hogescholen
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- Industrieel Product ontwerpen
- Fashion & Textiel Technologies
- Creative Media and Game Technologies
• Breda University of Applied Sciences
- Creative Media and Game Technologies
Universiteiten
• TU Delft
- Bouwkunde (BA)
- Industrieel Ontwerpen (BA)
- Landschapsarchitectuur (MA)
- Stedenbouw (MA)
- Berlage Insituut (MA)
- Architectuur (MA)
• TU Eindhoven
- Architecture, Urbanism and Building Sciences (BA)
- Industrial Design (BA)
- Architecture, Building and Planning (MA)
- Industrial Design (MA)
• Wageningen Universiteit
- Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (BA)
- Landschap Architecture and Planning (MA)
• Universiteit Leiden
- Media Technology (MA)
• Universiteit Twente
- Industrieel Ontwerpen (BA)
- Industrieel Ontwerpen (MA)
Heb jij een opleiding gevolgd in een van de (deel)disciplines van het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, maar staat jouw opleiding er niet bij? Neem dan contact op met het
fondsbureau. Wij ontvangen graag de naam van je opleiding, hogeschool/universiteit en
portfolio (dit mag ook een link zijn naar je website). In deze lijst zijn geen internationale
ontwerpopleidingen opgenomen. Heb jij de Nederlandse nationaliteit en een buitenlands
diploma? Ook dan kan je contact opnemen met het fondsbureau.
Kijk in de Regeling Talentontwikkeling (pdf) voor een overzicht van de disciplines.
Let op: Je moet aantoonbaar werkzaam binnen de ontwerpsector om voor subsidie van
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in aanmerking te komen. Het fondsbureau checkt
dit aan de hand van je portfolio/CV en opleiding. Beeldend kunstenaars, filmmakers (fictie
& documentair) en fotografen komen in principe niet in aanmerking, tenzij ze zich expliciet
verhouden tot het veld van digitale cultuur, vormgeving of architectuur. Met de term digitale
cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot
digitale technologie, nieuwe media of games. Bij het vormgeving- of architectuurveld gaat het
om bijvoorbeeld mode- of architectuurfotografie. Kijk in de Regeling Talentontwikkeling (pdf)
voor een compleet overzicht van de disciplines.
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