
Studenten uit vijf landen op bezoek in Velp 

“Ieder onderwijssysteem is anders. Het is erg interessant te zien hoe andere foto-opleidingen zijn en 
kennis te maken met studenten uit andere landen”, zegt Julie (22), student op het 
Arteveldehogeschool Graphic & Digital Media in Gent in België. Zij is een van de 25 deelnemers aan 
het Erasmus+Photo Project dat van maandag 8 tot en met vrijdag 12 oktober op het Astrum College 
is gehouden.  
Aan het project deden, naast de Arteveldeschool uit België, studenten mee van het Astrum College, 
het Dulon College & Technova College uit Ede, de Stredna odborna skola in Handlova in Slowakije, 
Tallinna Polütehnikum in Tallinn in Estland en de Riga School & Design and Art in Riga in Letland. 
Eliza (17) en Vita (19) volgen de opleiding Design And Art in Riga. Beiden zijn na afloop ook 
ontzettend positief over de studiereis, die geheel is betaald vanuit het Europese Erasmusfonds. “Zo’n 
reis is een goede gelegenheid om meer te leren van andere landen in Europa”, zegt Vita. Net zoals 
haar medestudenten Eliza, Matús (17) uit Slowakije en Merit (23) uit Estland wil ze in contact blijven 
met de andere deelnemers aan het project. “Met sociale media als Facebook en Instagram is het 
goed te doen om contact te houden.” 
Matús was onder de indruk van het Astrum College. “Ik vond de school er interessant. Mooi en groot 
met goede voorzieningen voor de studenten.” Ook het bezoek aan drukkerij Lukkien vond hij erg 
boeiend. “Ik heb nog niet eerder gezien hoe een groot bedrijf als dit opereert. We hebben daar 
kunnen zien wat ze doen en hoe dat gebeurt.” 
Eliza vond de sfeer van de projectweek erg prettig. “We voelden ons op school echt welkom. 
Iedereen was erg vriendelijk en bereid te helpen als we iets nodig hadden of wilden weten.” 
Ze hebben veel opgestoken van de workshops en opdrachten. De meesten hebben voor het eerst 
met Photoshop Première gewerkt voor videobewerking. “Je kunt er geweldige effecten mee krijgen”, 
zegt Julie. “Ik ga hier vaker mee werken. Hier kun je mooie dingen mee doen.” 
Tijdens de projectweek werd een druk programma afgewerkt met tal van workshops, uitstapjes en 
opdrachten. Kevin Wassink gaf in At-Lab een videoworkshop over de fotograaf in een veranderende 
wereld. Op het Technova College in Ede waren enkele workshops in samenwerking met enkele 
vierdejaarsstudenten en er werd een bezoek gebracht aan Lukkien.  
In het Modez hotel in Arnhem maakten de deelnemers een protretfoto in Rembrandtstijl  en in 
Amsterdam werd na het bezoek van het fotromuseum Foam een fotoreportage geschoten over 
Nederlandse architectuur en healthy lifestylen.  
De afsluiting was vrijdag met de prijsuitreiking van de mooiste foto’s die tijdens de projectweek zijn 
gemaakt en de beste film die ze voorafgaand aan de projectweek op hun eigen school hebben 
gemaakt.  
Het totale project bestaat uit vijf studiereizen naar de vijf deelnemende scholen. Dit was de derde 
projectweek. De vorige waren in België en in Slowakije. Het zijn steeds groepjes van vijf studenten 
die per school worden begeleid door een docent en een projectleider. De volgende reis gaat naar 
Letland. Het project wordt afgesloten in Estland.  
Jan van Kraaij en Thomas Ubachs kijken terug op een geslaagde week. “De sfeer was geweldig. Dit is 
precies wat het Erasmusproject beoogd: samen dingen ontdekken en doen. Ik weet zeker dat deze 
jongeren een stuk Europeser zijn geworden.” 


