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Jasper Koenen

Algemene informatie over de
studie & open dag.

CMD

Een stukje over mij en wat ik
doe.

We gaan samen in gesprek over de 
studie en jullie kunnen vragen stellen

Vragen & Gesprek
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Hey!
Voetbal & Fitness
Gitaar
Presenteren & Voice-overs
ZZP | jasperkoenen.nl
MOBO-box | mobobox.nl
Student CMD
21 jaar oud
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“Onze studenten ontwerpen en 
realiseren digitale interactieve 
oplossingen die optimaal aansluiten 
bij de behoeften van de gebruikers.”
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—CMD Amsterdam



In de kern van de opleiding zit interaction 
design, visual design en techniek (met 
name front-end development). 

Onze vakdocenten hebben een goed 
netwerk en vertalen continu recente 
ontwikkelingen naar het gehele 
onderwijsprogramma. Afgestudeerde 
studenten zijn daarmee van grote waarde in 
het huidige werkveld. Daar zijn wij trots op!

CMD

https://www.cmd-amsterdam.nl/



CMD draait veel om 
samenwerken…
Je kiest je eigen pad 
maar...



Welke drie hoofdrichtingen kies je binnen CMD?
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VISUAL
Ontwikkel huisstijlen en 

branding, zorg ervoor dat een 
website er prachtig uitziet. Doe 

stijlonderzoek en kom tot 
prachtige visuele uitingen. 

INTERACTION
Doe onderzoek naar de 

gebruiker. Bekijk hoe een 
probleem door design 
opgelost kan worden. 

Ontwerp hoe iemand een 
interactie aangaat met een 

product, app, website of 
systeem.

TECH
Bouw concepten die visual & 

interaction designers 
ontwerpen. Samen staan we 

sterker. 



Hoe zien de vakken er uit?

Jaar 1
PROPEDEUSE
Algemene kennis

&
Inleiding coderen/ 

programmeren

Jaar 2
KEUZE + STAGE

Jaar 3
KEUZE + MINOR

Keuze Project
Korte stage van 10 

weken

4 projecten om uit te 
kiezen + minor

Jaar 4
Afstudeer stage (6 maanden) + Afstudeer project



PROJECTEN
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- Bij CMD word je vooral getoetst aan de 
hand van projecten en concepten die je 
maakt. Je bent dus altijd iets aan het 
doen of maken. 

- In het eerste jaar heb je wel tentamens 
waar je voor moet leren.

- In het tweede jaar een aantal grote 
projecten en korte stage.

- In het derde jaar een groot project & 
minor. 

- In het vierde jaar een lange stage & 
afstudeerproject



Responsive Design
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Wat is het en waarom is het belangrijk?



Desktop Software & 
Websites
Je gaat een uitgebreide taak 
doen, je bent een presentatie 
aan het maken bijvoorbeeld



Tablet App: Relaxt 
aan het bladeren
Je zit rustig op de bank
Je wilt kunnen swipen, scrollen, 
pinchen



Mobile Web: 
snel informatie in je 

broekzak
- Veel gebruik met één hand

- Kleiner scherm
- Je wilt snel informatie opzoeken



TOOLS

VISUAL TOOLS CODE TOOLS

Adobe XD Illustrator Photoshop HTML5 CSS3 JAVASCRIPT

Lijkt CMD je leuk? Leer nu al de tools! 
Je leert namelijk niet hoe je de VISUAL TOOLS moet besturen 
(* één uitzondering)

De TECH tools leer je wel bij CMD
Iedereen leert de basis kennis. Dit is zodat als je later werkt in een 
bedrijf je goed snapt wat de ‘developers’ gaan doen met je design en 
je beter met hen samen kunt werken! Of jij bent later natuurlijk zelf 
een developer!



Wat staat centraal bij CMD?
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LEREN DOOR TE MAKEN & TE DOEN

Bij CMD werk je dus vooral met 
projecten. Je doet bijvoorbeeld 

opdrachten voor ANWB, OBA, NIKE, 
HEINEKEN, NIBUD. Je presenteert 
uiteindelijk je concepten richting 

docenten of opdrachtgevers

DESIGN met een GEDACHTE

Je ontwerpt niet zomaar iets moois. 
Maar ook iets dat écht goed en fijn 

werkt. Je ontwerpt digitale 
ervaringen & maakt de wereld een 

stukje mooier. Je doet later werk dat 
uitdagend is en waar je goed je 

creativiteit en skills in kwijt kunt.



Je besteed nu meer tijd 
aan het opmaken en 
mooi maken van je 
presentatie dan de 
inhoud

Je wilt creatief bezig 
zijn en problemen 
oplossen. Of dit nou 
groot of klein is; we 
ontwerpen er een 
oplossing voor

Je vind het leuk om te 
schetsen. Tekenen vond 
je een leuk vak.

Ook ICT en computers 
spreken je aan. Je 
bent goed in puzzels 
oplossen en nadenken 
hoe je een probleem 
visueel kunt oplossen.
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Wanneer is CMD 
iets voor jou?



3. We gaan in gesprek!

Zijn er vragen? Wat willen jullie 
weten?



Contact informatie / Verdere vragen?

contact@jasperkoenen.nl
+31 6 81 744 791
jasperkoenen.nl

Bedankt!

https://jasperkoenen.nl/over-cmd/


