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Lees hieronder mijn verhaal

Mijn naam is Sybren, ik ben 23 jaar, en inmiddels alweer 
derdejaars CMD’er. Ik hou heel erg van muziek, ga “in de 
normale wereld” vaak naar concerten, speel een beetje 
gitaar, lees af en toe een boek, ga vaak naar musea, en hou 
van plantjes. Sinds kort woon ik op kamers in Amsterdam 
Zuid-Oost samen met twee andere CMD studenten.

Halverwege mijn MBO opleiding tot banketbakker kwam ik tot 
de conclusie dat dat werk eigenlijk niet echt iets voor mij was, en 
dat ik dat ook niet mijn hele leven wilde doen, en dus ging ik af 
en toe gewoon voor de lol naar open dagen van de HvA, omdat 
ik wist dat ik graag door wilde studeren op het HBO, na mijn 
MBO.  


De eerste open dag die ik bezocht was die van CMD. Mijn 
moeder had iets in de krant gelezen over CMD en dat er veel 
vraag was naar mensen die de studie hadden gedaan. Dat 
maakte me nieuwsgierig. 

Wat me in CMD trok was dat het een hele brede studie is en dat 
het alle facetten van multimedia design raakt. 



Zo zul je je tijdens de studie verdiepen in grafisch ontwerp, leer 
je om front-end te programmeren, en leer je over experience 
design (hoe je de beste app maakt voor je mogelijke gebruiker). 
Met name het laatste trok me in het eerste jaar heel erg, en 
daarom wilde ik hier meer over weten.


In de tweede helft van het tweede jaar kun je doormiddel 
van een keuzeblok kiezen welke van deze drie kanten 
(Front-End, Visual Design en Concepting) je op wilt. 



En niets is dan definitief, je kunt er dan altijd nog voor kiezen 
weer iets anders te gaan doen in een ander blok. Zo heb ik in 
het tweede jaar gekozen voor blok Tech (front-end 
development) en in het derde jaar ben ik een keuze blok 
Behavioural Design gaan doen (User Experience-Design).


In het eerste jaar ga je je algemeen ontwikkelen op het gebied 
van CMD, en moet je dus ook vakken volgen die je best 
moeilijk lijken, bijvoorbeeld inleiding programmeren en 
internet standaarden. 



Wat ik je graag wil vertellen is dat je daar niet bang voor hoeft 
te zijn, want CMD is ook een hele sociale studie, en als je 
iemand kent die iets meer over deze dingen weet, dan kun je 
altijd bij deze mensen terecht voor hulp. Dit vind ik een van de 
fijnste dingen aan CMD.



Zo ben ik ook de front-end vakken in het eerste jaar 
doorgekomen. 

Het is misschien een beetje lastig, maar als je op elkaar bouwt, 
en elkaar helpt, kom je er toch en maak je een super vet 
product waar je vervolgens heel trots op bent. Dit geeft je de 
kick om door te gaan, en je nog meer te verdiepen in 
programmeren. 

Daarom kan ik het ook echt aanraden om mee te gaan op 
het introweekend van onze studie vereniging, IAM Core. Dat 
is ten eerste echt een super leuk weekend, met allemaal 
feestjes en toffe activiteiten, maar daarnaast is het ook heel 
handig om binnen de opleiding wat vrienden te hebben, die 
je vragen kan stellen wanneer je iets niet begrijpt, of als je 
vastloopt in een bepaald vak.



Ik ben zelf ook best actief lid bij IAM Core, en heb door mijn 
contacten binnen de opleiding en de studievereniging nu 
een kamer in Amsterdam waar ik sinds kort woon. Ik volg de 
studie nu volledig vanuit mijn kamer, en dat bevalt me best 
goed.

Ik doe nu een minor in Virtual Reality, en heb het echt super 
erg naar mijn zin. We zijn met studenten van verschillende 
studies bij elkaar gekomen om een game te bouwen in Virtual 
Reality voor een echte klant. 



We maken een VR game voor in de Patta stores, die de klant 
van het merk moet vertellen wat Patta nu precies is en waar 
het voor staat.Ik heb van de HvA een Virtual reality bril en een 
goed PC kunnen lenen , waarop ik nu de vetste 3D models 
bouw (in Blender) voor in onze game. 



Ik vind dit echt supervet, en zou me graag nog verder willen 
verdiepen in de wereld van Virtual Reality na deze minor, 
omdat het groeiende is, en er een grote toekomst tegemoet 
gaat.



Ook merk ik dat in deze minor mijn CMD skills die ik tot nu toe 
opgebouwd heb, goed van pas komen, omdat ik nu heel veel 
weet van hoe je het beste concept voor de gebruiker opzet.



Zo zie ik dus dat de skills die ik opgebouwd heb binnen 
CMD inzetbaar zijn bij zoveel verschillende dingen, want 
VR zit bijvoorbeeld niet in het normale vakken pakket 
van CMD, maar het sluit wel goed aan bij onze stof.



Om deze redenen ben ik dus altijd heel tevreden 
geweest over mijn keuze voor CMD. 



Wanneer ik klaar ben met mijn opleiding zijn er heel veel 
wegen die ik met mijn skills zou kunnen bewandelen. 
Hier ben ik super blij mee. 

Ik hoop dat ik je een beetje enthousiast heb 
gemaakt over onze opleiding, en wie weet kom ik 
je nog wel eens tegen, hopelijk tot dan!



Sybren
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Mijn CMD-ervaring

Sybren Molenaar

00-00 min

Ervaring
van Sybren
door Sybren Molenaar 

Luister je liever?

Luister hier naar mijn CMD 

Ervaring op Youtube:


https://www.youtube.com/watch?v=B1Yg4jlAL4k

