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Een studie moet je klaarstomen voor 
het echte leven. Maar dat echte, 
werkzame leven lijkt vaak in het 
geheel niet op de dagen die zich 

afspelen in collegebanken en bij practica. Alle 
vierentwintighonderd propedeusestudenten van 
HvA-domein Media, Creatie en Informatie wor-
den daarom een week lang in het diepe gegooid. 
Tijdens het project Students in Motion (SIM) 
ontwikkelen ze in teams van negen studenten 
van verschillende opleidingen een app die Am-
sterdam mooier, schoner, vriendelijker, veiliger 
of gezonder maakt. 
Later moeten ze immers ook samenwerken met 
mensen uit andere disciplines, aldus projectlei-
der Sander Hartog: ‘Een hip meisje van modeop-
leiding AMFI, dat hoedjes ontwerpt, wil haar 
ontwerpen op den duur ook in 3D modelleren. 
Daar heeft ze toch zo’n puisterige, cola-slurpen-
de informaticajongen bij nodig die de hele dag 
zit te gamen. Op de HvA zitten die opleidingen 
in gescheiden gebouwen en ook hun sociale 
leven speelt zich in verschillende werelden af. 

Maar nu moeten ze samenwerken en leren ze 
elkaars expertise waarderen.’ Vandaar ook de 
app als eindproduct, want daarin komen alle op-

leidingen van het domein samen: van ontwerp, 
tot communicatie, media en informatica. 

APP OM JE KAT TE VINDEN
Bart Klouwen (21) student media, informatie en 
communicatie, deed vorig jaar mee. Zijn groep 
bedacht een app voor het Zeeburgereiland, een 
braakliggend stuk grond waar een nieuwe wijk 
is gepland. De app maakt gebruik van aug-
mented reality: toekomstige bewoners kunnen 
ermee over het eiland lopen en zien de straten 

en huizen dan op hun telefoonscherm verrijzen. 
Klouwen: ‘Het leukste vond ik om mensen van 
andere opleidingen te leren kennen. Ik heb nog 
steeds contact met mijn groepsgenoten. De 
studenten van Communication & Multimedia 
Design waren technisch sterk en leerden me 
hoe ik snel een website kan bouwen, terwijl de 
AMFI-studenten juist creatief waren en out of 
the box dachten.’ De app van Klouwens groep 
eindigde in de top tien van 2013. 
Andere geslaagde apps van vorig jaar zijn Bhi-
ker, waar ritjes achter op de fiets door de stad 
worden aangeboden en gevraagd. Zo kunnen 
toeristen kennismaken met de Amsterdamse 
fietscultuur, ontstaan nieuwe contacten en 
wordt de Amsterdamse infrastructuur ontzien. 
Ook de app poespoes viel in de smaak bij de 
jury. Hiermee kunnen buurtgenoten foto’s van 
hun vermiste kat posten en matchen aan gevon-
den exemplaren die door anderen zijn gespot. 
Hoewel het aan creativiteit niet ontbrak, zijn de 
apps van vorig jaar niet daadwerkelijk gerea-
liseerd. Hartog: ‘Het zijn mooie ideeën die de 

Vierentwintighonderd HvA-studenten gaan bĳ het project Students in Motion  
een app voor de stad Amsterdam ontwerpen. tekst Marieke Buĳs / illustratie Pascal Tieman

‘Een hip meisje van 
AMFI heeft op den duur 
toch zo’n puisterige 
informaticajongen nodig’

Ontdek  
je appje



13Folia Magazine

stad kunnen 
helpen, 
maar het 
kost geld om 
ze te laten 
bouwen en 
dus moet 

het idee commercieel rendabel 
zijn. Dit jaar gaan we daar bij het 
beoordelen van de plannen meer 
op letten. De beste tien groepen 
gaan de week na SIM langs bij de 
Waag Society, een partnerinstituut 
dat technologische producten ont-
wikkelt, om te kijken welke apps 
gerealiseerd kunnen worden.’ 

GEEN KLAS OF KRĲTJE
Wat voor app ze ontwikkelen, 

staat de studenten vrij, mits ze data gebrui-
ken die vrij beschikbaar zijn via het CBS, 
Bureau Onderzoek en Statistiek Amster-
dam of uit wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast leveren studenten tijdens SIM 
zelf data aan onder meer mediatechnoloog 
Joey van der Bie (HvA), die de relatie tussen 
sport, gezondheid en emotie onderzoekt. 
De studenten leggen met een track-app 
rennend een opgegeven parcours af door 
de stad en geven voor aanvang en na afloop 
van het hardlopen aan hoe ze zich voelen. 
Van der Bie koppelt de opgegeven emotie 
aan de gemeten versnelling, oriëntatie en 
de lengte en het gewicht van de studenten. 

Hij hoopt zo te doorgronden hoe mensen ‘lek-
ker’ lopen en wanneer ze daar blij van worden. 
Hartog: ‘Met de city run maken we studenten 
bewust van open data. Zo realiseren ze zich dat 
die eindeloze hoeveelheid cijfertjes informatie 
vertegenwoordigt die niet vanzelf ontstaat, maar 
door mensen wordt aangeleverd.’ 
Ook zorgt het project voor verbinding tus-
sen studenten en de stad. Voor de eerstejaars 
HvA’ers, van wie zeventig tot tachtig procent 
niet in Amsterdam woont, vormt SIM een ken-
nismaking met de stad. 
Bovendien doet de HvA gaandeweg ervaring 
op met onderwijsvernieuwing. Inschrijving, in-

structies en planning loopt via de site van SIM, 
die via pc, tablet en smartphone bereikbaar is; er 
komt geen handleiding of reader aan te pas. De 
beoordeling van de duizenden studenten vindt 
plaats in een afsluitend gesprek met de coaches 
via Google Hangouts. En studenten spreken 
hun coach gedurende de week in cafés, bij Artis, 
in de OBA of waar dan ook, op tijden die hen 
het beste uitkomen. Hartog: ‘Onderwijs wordt 
steeds meer tijd- en plaats-onafhankelijk. Zo’n 
project inspireert ons daarbij. Lesgeven hoeft 
niet meer in een klaslokaal met een krijtje voor 
een schoolbord.’ \\\

‘Het idee voor de app 
moet wel commercieel 
rendabel zĳn’


