


CREATOPRAAT #6 
Aan alles komt een eind! Of je het nu jammer vindt of niet, Creatopraat #6 is het allerlaatste 
nummer. Verderop in dit nummer lees je waarom en waarom dat dat misschien niet zo 
heel erg is. Hoe dan ook: hasta la vista, baby! Just stay creative! En vergeet niet dit laatste 
nummer in je verzamelband te stoppen!  Hoewel, dit laatste nummer leest het lekkerst op je 
iPad. Enjoy! 



MISSION ACCOMPLISHED
In goed overleg met het MT van FEHT stopt het Creatoraat ermee aan het einde van dit studiejaar. Hoewel het best een dingetje kan zijn om te stoppen met iets waarin je 
zoveel passie en energie hebt gestoken, kunnen wij daar prima mee leven. Qua creativiteit is FEHT namelijk de pioniersfase voorbij. Was creativiteit drie jaar geleden nog 
een vies woord en een synoniem voor zweverigheid en onzin, we constateren dat vandaag de dag creativiteit een meer dan volwaardige component is bij het ontwikkelen en 
bediscussiëren van ons onderwijs. Hoewel we denken dat er nog een boel stappen gezet kunnen worden op het gebied van  creativiteit, denken we tegelijkertijd net zo goed 
dat de pioniersfase er opzit. Het Creatoraat in zijn huidige opzet heeft een mooie steen in de vijver gegooid, voor het verder uitgraven van die vijver is het misschien minder 
geschikt. Kortom, wij vonden het een mooie tijd, danken eenieder voor zijn danwel haar enthousiasme en kijken met een gerust hart naar de toekomst. 

Ciao! 



FACK.TV
Mede dankzij het Creatoraat beschikt FEHT tegenwoordig over een strakke 
studio! Na intensief testen en een boel upgrades van de leverancier is de boel 
nu al een paar weken up and running. Leuk hoor! Zelf waren we de afgelopen 
maanden druk met het bedenken en produceren van Fack.TV. Op dit online 
videokanaal kan iedereen zijn vraag over communicatie stellen, zodat er 
uiteindelijk een mooie bieb van Frequently Asked Communication Kwestions 
(FACK) ontstaat. Online college dus, maar dan anders. Onze studenten en het 
werkveld vinden het leuk, hopelijk jij ook! 



ONDERWIJSVISIE 
In de afgelopen maanden dachten we mede namens het Creatoraat mee met de commissie 
Onderwijsvisie. Kijken we met plezier op terug! Er is een nieuwe visie uitgerold waarvan wij 
zeker menen te weten dat deze de creativiteit van onze studenten én onze medewerkers 
ten goede zal komen. We voorzien een nabije toekomst waarin iets plaats zal vinden dat 
tegelijkertijd voelt als een evolutie en een revolutie. En jij mag meedoen! Sterker nog, als je 
slim bent pak je de bollen erbij en ga je aan het roer staan. Veranderen is namelijk best leuk, 
veranderd worden niet echt.



FEHTEX DAYS
Zo aan het einde van het Creatoraat kijken wij graag eens achterom. En, als we dat doen, zijn wij best wel 
tevreden hoor. Wist je bijvoorbeeld dat wij al met meer dan 1.000 studenten onze Fehtex Days creativity 
game hebben gespeeld? Vinden wij toch al best wel een flink aantal.

Inmiddels hebben ook alle opleidingen binnen ons instituut de game gespeeld. Vinden wij mooi. Dank 
nogmaals aan Bas, Eric, Dewy en Yvette voor twee gave SPECO sportmarketing & management dagen. Bij 
IMM hebben wij bovendien afgelopen 6 en 7 juni een nieuwe variant gespeeld. Van scratch af aan een merk 
bouwen bleek ook gewoon te lukken in tien levels. 

Buiten FEHT zijn er Fehtex Days gespeeld op de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool voor 
Journalistiek. But, we also went abroad. In Noorwegen weten ze inmiddels ook wat de game inhoudt en 
zijn ze erg enthousiast. Bij onze partneruniversiteit in Volda gaan wij in september tussen de fjorden door 
nogmaals de game spelen.  



TOUCHPOINT 
Onze eigen scriptie is af! Misschien herinner je het je nog. Samen met Linda en Berend Jan 
deden we zelf een ontwerponderzoek. We dachten zo uit te kunnen vinden waar studenten 
en docenten tegenaan zullen lopen als ze op die manier af willen studeren. Mocht je de 
betreffende scriptie willen lezen, trek even bij ons aan de bel. Hij staat namelijk verstopt 
in een Google Doc en wacht nog op de laatste vormgevingsronde. Hopelijk vinden we 
daar nog een keertje tijd voor. Ondertussen hebben we er enorm veel van geleerd. Echte 
ontwerponderzoeken zien we inmiddels bij onze studenten nog niet, maar wel heel veel 
interessante hybridevormen tussen oud en nieuw denken. Kan ook! Big step forward! 





MAAKSHIT
Vanaf het najaar hebben we als vervolg op de FEHT Maker Week ontzettend mooi maakmateriaal 
gekregen. Een plotter die superscherp snijdt en een 3D printer bijvoorbeeld. Gaaf vinden wij. We 
zien ook dat steeds meer collega’s en studenten deze maakmiddelen weten te vinden en er mee 
aan de slag gaan. Leukleuk. En, het mag nog meer hoor. Schroom niet. Is leuk om te doen. Kijk hier 
eens naar collega Floor, mooi shirt gemaakt! Was een cadeautje dat hoorde bij een studiereis naar 
Barcelona. Onze Spaanse vrienden waren er hartstikke blij mee! 



BOEK
Tsjonge, wat hebben wij in twee jaar veel 
geleerd zeg. Deze kennis en ervaringen 
laten wij niet zomaar verloren gaan. Tuurlijk, 
op het blog gaven wij al veel mee. Maar, 
de diepte in, dat doen wij in ons boek. 
Voor het Boekenweekgeschenk kwamen 
wij helaas niet in aanmerking. Geeft niet, 
met een beetje tegenslag kunnen wij best 
omgaan. Daarom pennen wij vrolijk door en 
leggen wij alle kennis vast. Het begint echt 
al wat te worden hoor vinden wij zelf. En 
ja, respect voor de collega’s voor ons die 
een boek hebben geschreven. Da’s best 
een pittige kluif. En, wanneer is het eigenlijk 
af voor je gevoel? Enfin, wij gaan door. 
Deadline is toch echt wel dit jaar!



OPT OUT?
Vijf nummers lang deed niemand een opt out. Of dat nu uit 
beleefdheid was of niet, we zijn er trots op! Maar misschien was je het 
wel gewoon vergeten en wil je nu alsnog aangeven dat je niet langer 
prijs stelt op het ontvangen van de Creatopraat. Wij zeggen: bespaar 
jezelf de moeite, dit was de laatste. 




