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1. Inleiding  

1.1 Waarom deze Ad? 

  
Wat speelt er?  
De opkomst van slimme (informatie)systemen, waaronder kunstmatige intelligentie, machine learning en 
natural processing, heeft een forse impact op het werk van hen die tekstuele en visuele content maken. In 
de nabije toekomst wordt content steeds meer door deze slimme systemen gegenereerd, waarmee de rol 
van de makers aanzienlijk verandert. Zij zullen moeten begrijpen hoe slimme systemen werken en waar ze 
wel (en vooral ook niet) van toegevoegde waarde zijn voor onze informatie-voorziening.  
 
Deze veranderingen zijn al zichtbaar, maar afgaande op onderzoeken en geluiden uit het werkveld nemen ze 
op korte termijn een grote vlucht. Deze ontwikkeling is belangrijk voor het wetenschappelijk onderwijs, maar 
zeker ook voor het hbo onderwijs. Innovaties moeten ten slotte niet alleen bedacht worden, ze moeten ook 
worden toegepast, gedistribueerd en gemonitord.  
  
Welke bijdrage wil de Hogeschool van Amsterdam leveren?  
De Hogeschool van Amsterdam wil een voltijd Associate degree-opleiding aanbieden die toekomstige 
professionals opleidt op het snijvlak van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en contentproductie.  
 
In de Ad Smart Media Production (SMP) leren studenten met behulp van slimme technologieën (denk aan 
Artificial Intelligence - AI) content op een verantwoorde wijze produceren, distribueren en monitoren. De 
opleiding is een crossover van 60% ‘ICT’ en 40% ‘contentproductie’. We verwachten hiermee te voldoen aan 
een behoefte vanuit het werkveld van contentprofessionals [kennis slimme systemen], studenten 
[aanvullende kennis en betere arbeidsmarktpositie] en maatschappij [adequate, betrouwbare 
informatievoorziening].  
 
De Ad Smart Media Production leidt op voor beroepen van de toekomst. Dit blijkt uit:  

• de behoeften en trends genoemd in werkveldgesprekken en onderzoeken binnen de Creatieve 
Industrie  

• de huidige arbeidsmarktcijfers en -indelingscategorieën die laten zien dat de markt verandert 
richting de door ons geschetste trends.  

 
Om een goede beschrijving te geven van het beroeps- en opleidingsprofiel van de Ad SMP wordt terminologie 
gebruikt van twee werelden, namelijk ICT en Creatieve Industrie. Zo spreken we bijvoorbeeld over ‘ICT’ 
omdat dit past bij de huidige terminologie van onder meer Hogescholen en ROA, maar hebben we het ook 
over ‘slimme systemen’ omdat dit de technologieën typeert waar het werkveld zich naartoe beweegt. 
Eenzelfde situatie zien we terug in functienamen. Om de terminologie zo overzichtelijk mogelijk te maken 
hebben we daarom de functiebenamingen waarvoor de Ad SMP opleidt in Figuur 1 gezet. Hiermee hopen 
we duidelijk te maken waar de opleiding SMP zich bevindt tussen ICT en Creatieve Industrie.  



 
Figuur 1 functiebenamingen AD Smart Media Production  
Het onderscheid Communicatie & Journalistiek en Informatica, en de bijbehorende functiebenamingen is gemaakt op basis 
van ROA-beschrijvingen.  

1.2 Betrokkenen bij de totstandkoming van het profiel?  

We hebben werkveldbijeenkomsten georganiseerd en diepte-interviews afgekomen met bedrijven1 die 
representatief zijn voor het werkveld en waarin Ad’ers SMP terecht kunnen komen. De opgehaalde data 
waren de basis voor het formuleren van de meest belangrijke kenmerken van een de SMP-professional. Deze 
hebben wij vervolgens vertaald in het beroeps- en opleidingsprofiel. Bedrijven gaven aan vooral op zoek te 
zijn naar een combinatie van hard skills en soft skills. Data-gedreven organisaties zien ‘tech savvy’ 
werknemers als waardevol wanneer ze zich kunnen redden in een snel veranderende wereld. Ze moeten zich 
snel nieuwe tools eigen kunnen maken, maar vooral ook kunnen plannen, organiseren, contacten 
onderhouden, werken in teamverband en resultaatgericht kunnen werken.  
Bedrijven waarvan de core business zich bevindt op het werkterrein van de Ad SMP zijn alle bereid betrokken 
te worden bij de ontwikkeling van de verdere inhoud. Andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Ajax, geven aan 
opdrachtgever voor studenten te willen zijn.  

1.3 Bronnen  

Het profiel is in het voorjaar van 2020 in samenwerking met het regionale werkveld opgesteld. Voor de 
opstelling van het profiel is gebruik gemaakt van de volgende documenten2:  

• Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF), de Nederlandse vertaling van het European 
Qualifications Framework (EQF)  

• Beschrijving van niveau 5, Associate degree. Platform associate degrees. Vereniging Hogescholen. 
(2018)  

• Het landelijke opleidingsprofiel van de bachelor Creative Business  
• Een verhaal met twee helden. Positioneringsdocument CO+CB.  
• Monitor Creatieve Industrie  

 
1 Een lijst met de geïnterviewde bedrijven staat vermeld in Bijlage 2 
2 De lijst inclusief hyperlinks staat in Bijlage 1. 



• AI coalitie NL  
• onderzoek van Accenture  
• het LinkedIn-rapport ‘Emerging Jobs’  
• Kennis en innovatie Agenda Creatieve Industrie 2019  

1.4 Afstemming van het profiel met MBO Niveau 4  

Uit de gesprekken met het Mediacollege Amsterdam en ROC Amsterdam Media & Redactie kwam naar voren 
dat Ad-opleidingen voor mbo-studenten toegevoegde waarde hebben. Studenten zijn volgens hen op zoek 
naar een praktische, kortdurende hbo-opleiding. Binnen het mediavakgebied is er op dit moment echter nog 
weinig keuze.  
Uit de gesprekken hebben wij de volgende bevindingen opgehaald:  

• Een Ad-opleiding is heel nuttig als mogelijkheid voor de mbo-studenten om door te kunnen 
studeren. Doorstroom en doorstuderen na het mbo is voor studenten vaak lastig terwijl de vraag 
vanuit het werkveld steeds meer hbo is. De ervaring van de docenten is dat zo’n 50% wil 
doorstuderen3. 

• Het werkveld vraagt hbo maar voor veel mbo-studenten is een hbo-opleiding vaak te theoretisch 
en dus te moeilijk. Studenten vinden de praktische aard van de Ad-opleiding aantrekkelijk en willen 
meer kennis opdoen na hun mbo-4 opleiding. Docenten geven aan dat er een behoefte is aan een 
praktische opleiding op hbo-niveau die zich richt op echte opdrachtgevers.  

• De duur van de Ad-opleiding van twee jaar is een voordeel voor de studenten. Vier jaar 
doorstuderen in het hbo is voor veel mbo-studenten een drempel om aan een vervolgstudie te 
beginnen. Op dit moment blijven veel studenten daardoor hangen bij hun opdrachtgevers en 
worden ze daar verder opgeleid.  

• De docenten vonden de richting/inhoud van het Ad Smart Media Production interessant en goed 
aansluitend op het mbo.  

1.5 Afstemming met het werkveld  

Wij hebben gesproken met 25 belangrijke bedrijven uit de regio Amsterdam zoals Accenture, Facebook, 
Merkle, Station 10, Xebia, Booking.com, TNT/Fedex, Ajax en andere. De complete lijst met de vermelding 
van de expertise die deze bedrijven hebben staat vermeld in Bijlage 2.  
De belangrijkste conclusies zijn:  

• Er is behoefte aan Ad’ers SMP in hun eigen organisatie of bij de bedrijven waarmee ze 
samenwerken voor hun contentproductie vanwege de kennis van de Ad’er SMP (het maken van 
non-lineaire, gepersonaliseerde content vanuit slimme technologie) maar ook het tactische 
niveau waar de Ad voor opleidt  

• Ad’ers zijn breed inzetbaar in alle soorten organisaties die slimme technologie gebruiken om 
content te produceren (in-house of door externe producenten)  

• Ad’ers vervullen junior functie omdat ze afgestudeerd zijn op tactisch niveau; bedrijven willen 
nieuwe medewerkers zelf vormen, maar doen dit liever vanuit een ander basis dan de huidige. 
Een ICT’er is vaak te specialistisch, een allround Ad’er past beter; daarnaast is er behoefte aan 
een duurzame en stabiele laag in het werknemersbestand.  

• Solftskills (21th century skills en mindset) zijn belangrijker dan specifieke technologie (hard 
skills): de tools veranderen, er is dus behoefte aan ‘tech-savvy’ professionals die zich steeds 
nieuwe tools eigen kunnen maken. Er is behoefte aan iemand die het ecosysteem van 
opkomende technologieën begrijpt en met alle stakeholders kan communiceren en sparren.  

 
3 Deze cijfers worden bevestigd door het ROA: bijna 60 procent van de mbo-afgestudeerden in deze sector meldt zich niet direct 
op de arbeidsmarkt. 



  

1.6 Aanbeveling Topsector Creatieve Industrie  

SMP leidt op voor beroepen binnen de topsector Creatieve Industrie. Met zo’n 150.000 bedrijven omvat het 
op dit moment ongeveer 10% van de economie4. De sector heeft begin november 2019 een convenant 
getekend waarmee ze toezegt bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken met 
vernieuwende interventies en methodes. Hiervoor is jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 beschikbaar om met 
slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken5. De sector wil vooral Nederlandse 
oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen zodat banen en inkomsten ook in de 
toekomst veilig worden gesteld.  
 
In haar positief advies met betrekking tot de ontwikkeling van de Ad SMP beschrijft de Programma manager 
Human Capital Topsector Creatieve Industrie de enorme behoefte aan goed gekwalificeerde makers en 
creatieve professionals6. De opleiding kan volgens het advies voorzien in die behoefte doordat het profiel en 
de opleiding in samenspraak met het afnemend werkveld zijn vormgegeven. In het advies wordt de opleiding 
beschreven als belangrijke bijdrage aan de doorlopende leerlijn in het onderwijs. ‘Door de focus op slimme 
technologieën is de Ad-opleiding voldoende onderscheidend en een waardevolle toevoeging aan het pallet 
opleidingen in de creatieve sector. Door de aandacht voor zowel technische (ICT) aspecten als soft skills 
wordt een bijdrage geleverd aan vernieuwing en verbreding van het onderwijs in de sector.’  

  

 
4 Topsectoren.nl 
5 De technologie moet ingezet worden voor duurzame en gezonde producten, gebouwen en leef- en werksituaties, maar ook tot 
gebruiksvriendelijke en verleidelijke diensten en zinvolle bijdragen aan een veilige  
samenleving. (https://dutchcreativeindustries.nl/2019/11/13/kennis-en-innovatieconvenant-2020-2023-getekend/) 
(geraadpleegd december 2019)  
6 Zie bijlage 3 CDHO-aanvraag SMP  

 



2. Trends en ontwikkelingen in het werkveld  
 
De Ad Smart Media Production bestrijkt het gebied van de Creatieve Industrie: ICT en Contentmakers. Uit de 
Monitor Creatieve Industrie 20197, de actieagenda van de Nederlandse AI-coalitie en gesprekken met het 
werkveld88 komen enkele relevante trends en ontwikkelingen in het beroepenveld naar voren die het 
werkveld van contentprofessionals beïnvloeden. In deze paragraaf beschrijven we die ontwikkelen en de 
belangrijkste gevolgen ervan.  

2.1 Trends en ontwikkelingen in het werkveld  
 
1. ICT binnen creatieve sector wordt steeds belangrijker  
Een van de conclusies van de nieuwste Monitor Creatieve Industrie is dat innovatieve producten en diensten 
die de kracht van Creatieve Industrie en ICT combineren op dit moment behoren tot de meeste 
waardegenererende onderdelen in de economie. De Monitor Creatieve Industrie besteedt naast de creatieve 
sector daarom nadrukkelijk aandacht aan de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze 
trend komt ook naar voren in de werkveldinterviews: contentcreatie blijft een belangrijke bezigheid in de 
toekomst maar de tools veranderen continu dus professionals moeten ICT-onderlegd zijn.  
 
In de Monitor wordt deze trend waarin Creatieve Industrie en ICT steeds meer samenkomen als een logische 
ontwikkeling beschreven. ICT-Ontwikkelingen beïnvloeden de Creatieve Industrie omdat in beide sectoren 
informatie centraal staat in de bedrijfsvoering: de Creatieve Industrie produceert en exploiteert informatie 
voortkomend uit creatieve productie; de ICT-sector zorgt voor technologie gericht op productie, distributie 
en consumptie (inclusief monitoring) van informatie. De Monitor geeft aan dat op het breukvlak van 
Creatieve Industrie en ICT vormen van bedrijvigheid ontstaan die steeds moeilijker toe te wijzen zijn aan de 
een of de ander (verborgen waarde). Veel van de bedrijven in Nederland die van belang zijn voor de Creatieve 
Industrie blijken dan ook geregistreerd te staan als ICT-bedrijf. Deze ontwikkeling wijst er volgens de Monitor 
op dat het belangrijk is om creatief talent klaar te stomen voor werk in een multidisciplinaire omgeving, dus 
ook in andere sectoren dan de Creatieve Industrie zelf.  
Deze ontwikkeling laat zien dat de vakgebieden van contentmakers en ICT’ers naar elkaar toegroeien en dat 
de toekomst van contentspecialisten zich bevindt op dit snijvlak. De Ad Smart Media Production leidt 
studenten op precies dit snijvlak op.  

2. Opkomst van slimme technologieën  
Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het toekomstige beroepenveld van 
contentspecialisten. De opkomst van slimme (informatie)systemen waaronder artificiële intelligentie, 
machine learning en natural language processing, heeft een forse impact op hun werk. Het ondersteunt in 
het werk, neemt hen letterlijk werk uit handen, creëert kansen, maar leidt ook tot ethische vraagstukken 
voor de samenleving. Met name artificiële intelligentie (AI) wordt alom genoemd als een technologie die 
voor grote nieuwe doorbraken kan zorgen in onze samenleving en economie. Volgens AI Coalitie Nederland 
zal Nederland deze nieuwe technologie moeten omarmen om koploper te worden en er de meeste vruchten 
van te plukken. ‘Nederland zal dus zelf een significante AI-wereldspeler moeten worden, op een manier zoals 
wij dit in Europa willen: met de mens centraal.’9  
 

 
7 https://mediaperspectives.nl/publicationdoc/monitor-creatieve-industrie-2019/ 
8 Een lijst met de geïnterviewde bedrijven staat vermeld in Bijlage 2 
9 AI coalitie NL, p.3 (voorwoord) https://nlaic.com/wp-content/uploads/2019/10/811.19340_Actieplan_Digitaal_02.pdf  



De Amsterdamse Kennisinstellingen (waaronder de UvA, VU, Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdam 
UMC en Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis) hebben samen met onder andere de gemeente Amsterdam 
en de Amsterdam Economic Board besloten de komende tien jaar 1 miljard euro te investeren in de 
ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën door het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het 
aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI. De 
essentie van het programma is om betere systemen te ontwikkelen, waarbij de mens centraal staat en 
waarborgen voor verantwoorde toepassing worden ingebouwd10.  
Deze ontwikkeling laat zien dat kennisinstellingen, inclusief de HvA, vol inzetten op de mogelijkheden van AI. 
De kennisinstellingen zullen allereerst vooral inzetten op innovatie (en creëren dus werk op wo-niveau) maar 
deze innovaties krijgen in de zeer nabije toekomst ook steeds meer toepassingen op het werkterrein van de 
hbo’er. De Ad Smart Media Production leidt studenten op die deze innovaties kunnen inzetten, in dit 
specifieke geval innovaties op het gebied van content produceren, distribueren en monitoren.  
 
3. Personalisatie en dynamische content worden de standaard  
De opkomst van slimme technologieën zorgt ervoor dat de complexiteit van contentproductie toeneemt. Dit 
wordt vooral ook duidelijk in de gesprekken met het werkveld. Sommige branches zijn er al heel ver mee 
(denk aan de retail waarin AH al bijna kan voorspellen welke boodschappen je volgende week nodig hebt of 
‘travel’ waarbij het boekingsproces steeds sterker beïnvloed wordt door persoonlijke content). Vroeger was 
het maken van een mediaproduct of het produceren van content een relatief rechtlijnig traject waarbij je 
een globale inschatting moest maken van de behoefte van je doelgroep en op basis daarvan een of meerdere 
mediaproducten maakte. Dit zag er ongeveer als volgt uit.  

 
Naast de kennis van reguliere mediaproductie moeten contentmakers nu en in de toekomst mediaproducten 
ontwikkelen die niet meer gericht zijn op een gehele doelgroep, maar op 1 persoon, bijvoorbeeld 1 
consument. Om dit te kunnen doen moeten er binnen een mediaproduct vele verschillende aparte 
variabelen geproduceerd worden waarna een slimme technologie (bijvoorbeeld AI) deze samenstelt tot 1 
gepersonaliseerd mediaproduct voor 1 specifieke persoon. Zie hieronder een voorbeeld. 

 
Door de verandering van dit proces ontstaat er een behoefte aan contentmakers met specialistische kennis 
van slimme technologie en non-lineaire storytelling, maar vooral ook generalisten die de verbindende 
schakel vormen tussen de afdelingen Content, Marketing, ICT, Design en Management. Contentproductie 
wordt daarmee steeds meer een ICT-discipline. Dit bevestigt de eerder beschreven trend uit de Monitor 
Creatieve Industrie dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de Creatieve Industrie. De Ad Smart 
Media Production leidt studenten op tot deze gewenste generalisten op het gebied van contentoptimalisatie.  

 
10 https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/amsterdamse-kennisinstellingen-steken-1-miljard-in-ai (geraadpleegd 6 
maart 2020) 



2.2 Gevolgen van deze ontwikkelingen  
Bovenstaande ontwikkelingen hebben twee belangrijke gevolgen voor het werkveld van contentspecialisten: 
hun rol binnen organisaties verandert en ze krijgen steeds meer te maken met ethische dilemma’s die 
voortkomen uit de vele mogelijkheden die technologie te bieden heeft.  
  
1. Rol van contentspecialist verandert  
De rol van de contentspecialist zal in toekomst 1) meer generalistisch en 2) meer tactisch zijn.  
De contentspecialist van de toekomst moet vaker dan vroeger een generalist zijn die specialisten (ICT, 
marketing, design) en niveaus (productie, management) kan verbinden. 
 
In de toekomst zullen creatieve ideeën en beslissingen steeds meer gemaakt moeten worden op basis van 
kennis van technologische systemen. Dit betekent dat creatieve professionals veel beter op de hoogte 
moeten zijn van opkomende technologieën (ze moeten ‘tech savvy’ zijn) en dat ICT-professional meer moet 
begrijpen van contentproductie.  
 
De werkveldgesprekken en een specifiek onderzoek van Accenture11 geven meer inzicht in de mogelijke 
nieuwe beroepsrollen van deze breed geschoolde contentspecialist; zij noemen bijvoorbeeld growth 
hackers, marketing monitors, storytellers, customer experience curators, immersive experience designers, 
conversational designers, functioneel beheerders AI en dynamische content beheerders12.  

 

De behoefte aan generalisten leidt dus tot nieuwe functies maar ook tot nieuwe invullingen van bestaande 
functies: een online marketeer wordt een digital of technisch marketeer, een data-analist wordt een AI 
analist. De rol van de contentprofessional van de toekomst is bovendien tactisch van insteek. Hij moet in 
staat zijn om planmatig middelen in te zetten die bijdragen aan een door leidinggevenden geformuleerd 
doel, het junior-niveau (in tegenstelling tot het senior of strategisch niveau van de leidinggevende). Voor de 
contentprofessional betekent het dat hij praktische vraagstukken analyseert en oplost op het gebied van 
contentoptimalisatie met behulp van opkomende technologieën. Het operationele mbo-niveau 4 volstaat 
hiervoor niet. Naast het verschil in kennisniveau, zit het onderscheid tussen operationeel en tactisch voor 
een belangrijk deel in vakoverschrijdende ‘soft skills’. Contentprofessionals die handelen op tactisch niveau 
moeten onder meer communicatief zijn (want mensen kunnen verbinden), flexibel en niet bang ingesteld 
zijn (want zich steeds aan nieuwe technologieën kunnen aanpassen) en reflectief zijn, waardoor zij ethisch 
verantwoord kunnen handelen (want ze werken met privacygevoelige informatie). Het jaarlijkse LinkedIn 
rapport Emerging Jobs wijst er bovendien op dat het deze ‘soft skills’ zijn waardoor mensen waardevol blijven 
voor bedrijven want juist die vaardigheden zijn niet te automatiseren.13 
 In de Ad SMP is volop aandacht voor deze soft skills.  

2. Ethische dilemma’s met betrekking tot nieuwe technologie spelen belangrijke rol  
‘Data is niet neutraal en objectief, maar gekleurd. Ieder algoritme en iedere dataset is gebaseerd op 
waarden.’14 Schäfer (professor aan de Utrecht Data School) zegt hiermee dat het gebruik van slimme ICT 

 
11 (https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-97/Accenture-CMO-Long-Report.pdf#zoom=50 /slide 19) en het LinkedIn-
rapport ‘Emerging Jobs’ ( https://blog.linkedin.com/2019/december/10/the-jobs-of-tomorrow-linkedins-2020-emerging-jobs-
report)  
12 Mogelijke nieuwe functienamen komen uit werkveldgesprekken, onderzoek van Accenture  
13 Demand for soft skills is likely to increase as automation becomes more widespread. Skills like communication, creativity, and 
collaboration are all virtually impossible to automate, which means if you have these skills you’ll be even more valuable to 
organizations in the future.’ https://blog.linkedin.com/2019/december/10/the-jobs-of-tomorrow-linkedins-2020-emerging-jobs-
report (geraadpleegd 8 maart 2020) 
14 https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/overheid-360-samen-naar-een-slimmere-overheid/ (geraadpleegd 6 
maart 2020) 



technologieën per definitie gepaard gaat met ethische dilemma’s15. 
 
 De vier grootste vraagstukken op het gebied van data en AI-ethiek zijn privacy, gebrek aan transparantie, 
bias en discriminatie, en gebrek aan governance en verantwoordelijkheid.16 
 Deze vraagstukken hangen samen met de al dan niet gewenste beïnvloeding van het leven van consumenten 
die mogelijk is dankzij de inzet van data. Ook contentspecialisten zijn dagelijks bezig met beïnvloeding. Op 
Marketingfacts vroeg futuroloog Kreijveld zich recentelijk af wanneer Amazon en Netflix de afkickweken 
gaan organiseren. De inzet van slimme technologieën voor marketingdoeleinden heeft immers een 
verslavend gevaar: ‘Een eenmalige aankoop of transactie is niet genoeg: de klant moet blijven plakken en 
dus wordt er gewerkt aan ‘stickiness’. Geprobeerd wordt om de aankoopbeslissing steeds beter voorspelbaar 
te maken en uit te lokken met de juiste [persoonlijke] prikkels.’17  

 
De vraag is of consumenten nog wel in staat zijn om bewust wel of niet in te gaan op al deze verleidingen. 
Contentspecialisten moeten daarom begrijpen hoe ze targeting en personalisatie op een verantwoorde 
manier kunnen inzetten en tegelijkertijd bewust zijn van het wankele evenwicht tussen bedrijfseconomische 
en maatschappelijke belangen.  
 
De technologische ontwikkelingen gaan steeds vaker gepaard met onverantwoord gedrag. Bedrijven die 
handelen vanuit big data worden daardoor steeds minder vertrouwd (denk aan de dalende aantallen 
Facebookgebruikers, de oprichting van internetprovider Freedom, of de ontwikkeling van de Google-loze 
mobiel)1818. Los van het maatschappelijk belang is het dus ook in het belang van de organisatie om zorgvuldig 
om te gaan met de gegevens die consumenten – vaak slechts uit gemakzucht – met bedrijven delen. De Ad 
SMP wil ervoor zorg dragen dat contentmakers zich, nog meer dan in het verleden, bewust zijn van deze 
ethische dilemma’s in de distributie en het monitoren van content en dat ze deze dilemma’s ook aan de kaak 
durven stellen.  

Conclusie  
De in deze paragraaf geschetste gevolgen van de ontwikkelingen in het beroepenveld laten zien dat dit 
beroepenveld van contentprofessionals in snel tempo verandert. De verwachting is dat de behoefte aan ICT 
kennis, en dan vooral nieuwe technologieën als AI, sterk groeit en dat er naast innovatief, strategisch, talent 
juist ook behoefte is aan professionals die tactisch inzetbaar zijn. Dit zijn generalisten die op ethisch 
verantwoorde wijze content kunnen produceren, distribueren en monitoren. Precies in deze behoefte wil de 
HvA met de Ad SMP voorzien. 

  

 
15 Utrecht Data School ontwikkelde DEDA (De Ethische Data Assisent). DEDA bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart 
brengen van ethische kwesties bij dataprojecten. https://www.uu.nl/nieuws/utrecht-data-school-ontwikkelt-de-ethische-data-
assistent (geraadpleegd 6 maart 2020) 
16 https://www.emerce.nl/achtergrond/government-trends-2020-ethische-kant-big-data-ai (geraadpleegd 6 maart 2020) 
17 https://www.marketingfacts.nl/berichten/futurewatch-wanneer-gaan-amazon-en-netflix-de-afkick-weken 
organiseren?sqr=amazon%20netfli& (geraadpleegd 25 februari 2020) 
18 Voorbeelden komen uit de volgende bronnen: https://www.tijd.be/opinie/commentaar/digitaal-vertrouwen/10209328.html 
(geraadpleegd 25 febr 2020) en https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/13164/volla-phone-komt-als-bewust-google-loze-mobiel 
(geraadpleegd 6 maart 2020) 



 3. Beroepsprofiel, waar leiden wij voor op?  
 

3.1 Functies op het Ad-niveau  
De Ad-opleiding Smart Media Production leidt studenten op tot contentprofessionals die met behulp van 
opkomende technologieën slimme dynamische (gepersonaliseerde) content kunnen produceren, 
vermarkten/distribueren en monitoren. De afgestudeerden hebben veel kennis van de werking van ICT en 
de toepassing ervan. Ze gebruiken deze technologieën en de data om content te produceren en distribueren. 
De (slimme) technologieën en tools zoals artificial intelligentie, machine learning en natural language 
processing worden gebruikt als middel om content te creëren, daarom dienen de studenten ook kennis te 
hebben van media- en communicatieonderwerpen zoals storytelling, personalisatie en contentcreatie met 
als doel economische en maatschappelijke doelstellingen van een organisatie te behalen. Hierbij dienen de 
afgestudeerden een afweging te maken tussen de kosten, opbrengsten, impact en ethiek.  
 
De Ad afgestudeerde kan tactisch handelen (hbo-niveau 5)19 door praktische vraagstukken te analyseren en 
daarvoor oplossingen aan te dragen met gebruik van opkomende (slimme) technologieën. De Ad-
afgestudeerden werken in beroepen van de toekomst als makers van dynamische content. Het gaat om 
functies zoals conversational designer, data-analist, growth hacker, functioneel beheerder of digital 
translator20.  

3.2 Kenmerken en taken binnen de functies  
De bovengenoemde functies kenmerken zich door:  

• het analyseren en oplossen van praktische vraagstukken op het gebied van contentproductie, - 
distributie en -monitoring met behulp van slimme technologieën  

• kennis van ICT en ICT-toepassingen  
• kennis van media- en communicatietoepassingen  
• het toepassen van ethisch besef bij ethische dilemma’s (privacy, online identiteit en 

belangenverstrengelingen)  
• het verbinden van de afdelingen en specialisten uit ICT, marketing en design dankzij goed 

communicatief vermogen en een schakelrol  
• het werken volgens iteratief proces  
• het adaptief vermogen om zich kunnen aanpassen aan de veranderlijke wereld van de data-

gedreven mediacultuur binnen een organisatie om succesvolle content te produceren (zelfregulatie 
en zelfsturing21 en leven lang ontwikkelen)  

• het combineren van een aantal rollen binnen een functie zoals maker/ontwerper, analyst, 
adviseur, implementator, verbinder/netwerker, ect. (Tabel 2 geeft voorbeelden van de rollen 
binnen de functies)  

• het kunnen samenwerken op het snijvlak van technologie, ethiek en content (creatieve doeners)  
  

 
19 Deze niveaus worden beschreven in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF), de Nederlandse vertaling van het European 
Qualifications Framework (EQF) waarin de leeruitkomsten worden beschreven in termen van kennis, vaardigheden, 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. https://nlqf.nl/nlqf-niveaus. (Geraadpleegd 24 maart 2020.) 
20 De meeste functiebenamingen in dit werkveld zijn in het Engels. De reden is dat deze beroepen zeer nieuw zijn en in en 
globale/ internationale context ontstaan waar ICT een grote rol speelt. 
21 Simons, P. R.J. (2005). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. University of Nijmegen. http://igitur 
archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-190617/5701.pdf 



3.3 Kerntaken  
De Ad-afgestudeerde opereert op het snijvlak van ICT, media en communicatie als concentprofessional. Hij 
maakt content, vermarkt content en optimaliseert content. Daarom hebben wij drie centrale kerntaken 
geformuleerd die de basis vormen voor de inrichting van de opleiding. In elke kerntaak gaat het om wat de 
Ad-er doet ten opzichte van slimme dynamische content (media-component) met behulp van slimme 
technologieën (de ICT-component). De kerntaken zijn:  
 
Produceren van dynamische content met behulp van slimme technologieën  
De Smart Media Production professional creëert content aan de hand van doelen, data en richtlijnen vanuit 
de organisatie. De professional maakt gebruik van slimme technologieën bij de productie van content, 
waardoor zijn creativiteit ondersteund wordt. Bij de productie van content handelt de professional ethisch 
verantwoord naar de wensen en behoeften van stakeholders.  
 
Distribueren en vermarkten van dynamische content via slimme technologieën  
De Smart Media Production professional distribueert dynamische content via platformen. De professional 
kan dynamische content distribueren en vermarkten met behulp van slimme technologieën. Hij handelt op 
proactieve wijze aan de hand van doelstellingen en data om gepersonaliseerde content te vermarkten en 
optimaliseren. Hij maakt daarbij een afweging tussen de kosten, opbrengsten, impact en ethiek.  
 
Monitoren van inspanningen met behulp van slimme technologieën  
De Smart Media Production professional monitort de smart mediaproductie en distributieprocessen en 
signaleert knelpunten in het proces. De gesignaleerde knelpunten kan hij op een gestructureerde manier 
zelfstandig oplossen danwel een oplossing adviseren voor verschillende stakeholders binnen de interne 
organisatie en daarbuiten. Als spin in het web houdt hij daarbij rekening met de kennis, vaardigheden en 
persoonlijkheid van medewerkers, de belangen van de betrokkenen en de doelen van de organisatie.  

 
Het niveau van de kerntaken is afgeleid van de landelijk geformuleerde beschrijving van niveau 5 in het 
NLQF.22 (zie bijlage 5). Figuur 2 geeft schematisch weer hoe de twee componenten – ICT en media - 
vertegenwoordigd zijn in de kerntaken.  

Figuur 2: Crossover tussen ICT en Media(techniek) in de kerntaken van de Ad SMP  

 
22 NLQF is de Nederlandse vertaling van het European Qualifications Framework (EQF) waarin de leeruitkomsten worden 
beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. https://nlqf.nl/nlqf-niveaus. 
(Geraadpleegd 24 maart 2020) 



 

3.4 Positionering van de Ad-functies t.o.v. Mbo en Bachelor  
Tabel 1 laat zien hoe dit Ad-beroepsprofiel verschilt van een vergelijkbaar beroepsprofiel op operationeel 
(mbo-niveau 4) en op strategisch niveau (hbo-niveau 6) getoond.  
 
Tabel 1: Beroepsprofiel en functies per niveau  

  Mbo 4: operationeel  
(niveau 4)  

Ad: tactisch  
(niveau 5)  

Bachelor: strategisch  
(niveau 6)  

Beschrijving  
algemeen niveau  

Werkt onder begeleiding aan 
simpele taken met een focus 
op operationeel niveau in een  
grotendeels gestructureerde 
omgeving. 

Werkt (deels) onder  
begeleiding aan complexe 
taken en legt daarbij de 
verbinding tussen operatie en 
strategie in een deels  
ongestructureerde en deels 
complexe omgeving. 

Breed georiënteerde  
contentspecialist op tactisch 
en strategisch niveau, kan 
zelfstandig complexe  
vraagstukken onderzoeken en 
innovatieoplossingen voor 
lange termijn aandragen. 

Functie in de context 
van het niveau  

Contentproductie en -  
distributie in functies zoals 
productiemedewerker,  
beeldredacteur,  
mediavormgever of  
socialmediabeheerder. 

Content- en  
marketingprofessional in 
functies als growth hacker, 
data-analist, conversational ai 
designer, functioneel  
beheerder of digital translator. 

Content- en  
marketingprofessional in 
functies als contentstrateeg, 
data-scientist of experience 
designer. 

 
Tabel 2 beschrijft per kerntaak de functies en rollen binnen de functies op niveau 5 en laat een vergelijking 
zien met niveau 4 en niveau 6. 

 
Een Ad-afgestudeerde kan tactisch handelen door praktische vraagstukken te analyseren en daarvoor 
oplossingen aan te dragen met gebruik van opkomende slimme technologieën. Een Ba-afgestudeerde 
neemt beslissingen op strategisch niveau waarvan de overwegingen complex en de gevolgen onduidelijk 
zijn en zoekt naar oplossingen binnen en buiten het eigen beroepsmatig handelen. Een mbo-afgestudeerde 
(niveau 4) werkt onder begeleiding op puur operationeel niveau. 
  

 
Tabel 2: Kerntaken vertaald naar functies per niveau  

Kerntaken  Mbo 4: operationeel 
 (niveau 4)  

Ad: tactisch 
 (niveau 5)  

Bachelor: strategisch  
(niveau 6)  

Produceren  
  

Redacteur: voert content in 
het CMS-systeem in. 

Conversational AI-
designer: schrijft de 
dialoog, koppelt deze aan 
de flows in het systeem en 
monitort de  
resultaten.  
Maker / Analist** 

Content strateeg: bedenkt de 
contentstrategie en overlegt 
met de conversational AI 
designer hoe dit tactisch te 
realiseren. 



Vermarkten en  
distribueren  

Social media beheerder: post 
content op de social  
mediakanalen a.d.h.v. het 
contentdraaiboek. 

Growth hacker: gebruikt data 
om te bepalen welke content 
en mediakanalen goed of 
slecht presteren en neemt in 
overleg met de digitale  
marketing strateeg actie om 
optimalisatie en groei te 
realiseren.  
Analist/ Adviseur/  
Implementator/ Verbinder 

Digitale marketing strateeg: 
brieft de marketingstrategie 
aan de growth hacker en 
analyseert de data om tot een 
optimalisatieplan te komen. 

Monitoren 
door  
slimme 
technologie 
en data  

ICT-helpdesk: ondersteunt de 
organisatie en werknemers 
met het faciliteren van ICT 
hulpmiddelen.  
Data-medewerker: voert data 
in. 

Functioneel beheerder: 
heeft specialistische kennis 
over slimme technologieën 
en systemen en ondersteunt 
andere werknemers met het 
gebruik van deze slimme 
systemen.  
Analist/ Adviseur/ 
Verbinder Data-marketeer: 
creëert en optimaliseert 
content.  
Daarnaast signaleert en  
monitort hij de resultaten 
van online 
marketingcampagnes en 
overlegt met de data scientist 
hoe dit te verbeteren valt.  
Maker/ Analist/ 
Adviseur/ 
Implementator/ 
Verbinder 

Digital officer: draagt  
verantwoordelijkheid voor het 
ICT-beleid.  
Data-scientist: analyseert 
data, en zet deze om in een 
data- strategie. 

 
Tabel 3 geeft een vergelijking tussen de drie niveaus op basis van gedragsindicatoren. 

Tabel 3: Niveau waarop de Ad-rol wordt uitgeoefend a.d.h.v. gedragsindicatoren 

Gedrags-
indicator  

Mbo 4: operationeel  
(niveau 4) 

Ad: tactisch  
(niveau 5)  

Bachelor: strategisch  
(niveau 6) 

Methodisch  
handelen 

Krijgt theorieën en methodes 
aangereikt en past deze toe 
op basis van instructie. 

Selecteert theorieën en  
methodes op het gebied van 
opkomende technologieën 
en past deze toe op  
contentvraagstukken 
waarbij de doelgroep 
centraal staat. 

Werkt methodisch en kan 
theorieën op het gebied 
van trends en  
mediaontwikkelingen vertalen 
naar contentvraagstukken. 

Samenwerken  Is ondersteunend teamlid.  Werkt in een team samen 
aan contentvraagstukken en 
levert gezamenlijk resultaat 
op. 

Werkt vrijwel zelfstandig aan 
complexe taken op het gebied 
van content en werkt samen in 
een omgeving met  
meerdere stakeholders. 

Communiceren  Communiceert en rapporteert 
over eigen rol, taken en 
opbrengsten naar het team. 

Communiceert 
doelgericht over eigen 

Communiceert met meerdere 
stakeholders en overziet de 



rol, taken en  
opbrengsten in het eigen 
team en naar 
directbetrokkenen, zoals 
opdrachtgever en  
collega’s. 

verschillende belangen. 

Probleem-
oplossend 
vermogen 

Voert simpele vraagstukken 
uit op het gebied van  
contentproductie en -  
distributie deels zelfstandig. 

Analyseert praktische  
vraagstukken op gebied van 
contentoptimalisatie en 
geeft advies en draagt 
oplossingen aan 
gebruikmakend van  
opkomende technologieën. 

Neemt beslissingen op het 
gebied van content,  
marketing en strategie  
waarvan de overwegingen 
complex en de gevolgen 
onduidelijk zijn en zoekt naar 
oplossingen binnen en buiten 
het eigen beroepsmatig 
handelen. 

Lerend 
vermogen  

Vraagt feedback over de rol 
en het functioneren binnen 
de organisatie. 

Kan zich blijvend aanpassen 
aan veranderende rol in de 
omgeving en ontwikkelingen 
in het vakgebied van content 
en opkomende 
technologieën door 
leervragen te stellen en deze 
te delen. 

Regisseert zijn eigen  
leervraag. 

 
 

 
 

  



4. Opleidingsprofiel  

4.1 Leerresultaten afgeleid van het beroepsprofiel en de kerntaken  

De kerntaken uit het beroep zijn vertaald naar leerresultaten, die de gerealiseerde kwaliteit en het 
eindniveau van afgestudeerden weergeven per blok. In onderstaans schema is aangegeven hoe de kerntaken 
zijn verdeeld over het curriculum.  

 

De leerresultaten beschrijven wat studenten dienen te weten, begrijpen en kunnen toepassen na afronding 
van elke leerperiode en welk professioneel gedrag hierbij van hen wordt verwacht. Om de leerresultaten te 
behalen, is kennis en inzicht vereist van het vakgebied. Theorieën en methodes uit het vakgebied maken deel 
uit van het onderwijsprogramma en komen terug in de leerresultaten.  

De leerresultaten zijn gebaseerd op combinaties van de drie kerntaken productie, distributie en monitoren. 
Per leerperiode worden de kerntaken gecombineerd tot een leerresultaat. Het leerproces is vormgegeven 
door een opbouwende complexiteit van taak en context en met de toenemende verantwoordelijkheid voor 
de student als lerende en aankomende Ad-professional. We onderscheiden op die manier drie niveaus: 

• Niveau 1: blok 1 en 2: kerntaak per blok 
• Niveau 2: blok 3 en 4: combinatie van twee kerntaken 
• Niveau 3: blok 5 & 6 en 8: combinatie van alle kerntaken (in blok 8 op eindniveau)  

 Leerresultaat blok 1 (kerntaak Productie): 
De Smart Media Production professional produceert, test en valideert conversational content met behulp 
van slimme technologie. Hij houdt hierbij rekening met de wensen van de klant, het conversational concept 
en de richtlijnen vanuit de opdrachtgever.  
 



Leerresultaat blok 2 (kerntaak Distribueren): 
De Smart Media Production professional gebruikt machine learning om gepersonaliseerde content te 
distribueren en vermarkten. Hij test en valideert het concept en houdt hierbij rekening met de wensen van 
de klant en de commerciële doelen van de organisatie.  
 
Leerresultaat blok 3 (combinatie van Produceren en Distribueren): 
De Smart Media Production professional produceert en distribueert een dynamische contentcampagne 
onder begeleiding van een opdrachtgever. Hij test en valideert de campagne en houdt hierbij rekening met 
profielen van verschillende doelgroepen en commerciële doelen van de organisatie. 
 
Leerresultaat blok 4 (combinatie van Monitoren en Productie): 
De Smart Media Production professional analyseert data van de opdrachtgever om klantgerichte ‘Internet 
of things’-oplossingen te produceren. Hij test, valideert de oplossing bij de doelgroep en monitort de data 
die worden gegenereerd door de oplossing. Hij reflecteert op de ethische afwegingen die dat met zich 
meebrengt voor belanghebbenden.  
 
Leerresultaat blok 5 en 6 (combinatie alle kerntaken): 
De Smart Media Professional werkt aan een smart media gerelateerd multidisciplinair praktijkvraagstuk 
voor een opdrachtgever. Vanuit verschillende rollen binnen een multidisciplinaire team produceert, 
distribueert en monitort hij slimme media-oplossingen. Vanuit zijn eigen functie test en valideert hij de 
slimme media oplossing en houdt hierbij rekening met profielen van verschillende doelgroepen en 
commerciële doelen van de organisatie. Hij draagt op zelfstandige wijze, binnen een team, slimme media-
verbeteringen aan. Hij reflecteert op de ethische afwegingen die dat met zich meebrengt voor alle 
belanghebbenden. 
 
Leerresultaat blok 8 (combinatie van alle kerntaken op eindniveau): 
De Smart Media Production professional werkt zelfstandig aan een (deel van een) smart media gerelateerd 
multidisciplinair praktijkvraagstuk voor een opdrachtgever. Hij test, valideert en implementeert in een 
beperkt tijdsbestek een slimme media-oplossing en houdt hierbij rekening met profielen van verschillende 
doelgroepen en commerciële doelen van de organisatie. Hij reflecteert op dat wat gemonitord moet worden 
en de ethische afwegingen die dat met zich meebrengt voor alle belanghebbenden.  
 
Of studenten de leerresultaten beheersen wordt bepaald aan de hand van de gedragsindicatoren van 
niveau 5: methodisch handelen, samenwerken, communiceren, probleemoplossend handelen en lerend 
vermogen.  
 
Om de leerresultaten te behalen, zijn uitgebreide actuele kennis, vaardigheden en inzicht vereist van het 
vakgebied. Theorieën en methodes komen integraal terug in de leerresultaten en maken geïntegreerd deel 
uit van het onderwijsprogramma. Deze Body of Knowledge and Skills is per leerresultaat beschreven. Zo is 
er bij elk leerresultaat aandacht voor samenwerken, communiceren en lerend vermogen. Aandacht voor 
ethiek komt terug in alle leerresultaten. De leerresultaten zijn uitgebreid beschreven in bijlage 4. 

4.2 Doelgroep van de opleiding  
Met de Ad-opleiding SMP richten wij ons op:  
- mbo-4 studenten  
- havisten die graag meteen met de praktijk aan de slag gaan  
 



Wij verwachten van onze studenten dat ze geïnteresseerd zijn in ICT-, media en communicatietoepassingen 
en dat zij hun analytisch en probleemoplossend vermogen kunnen ontwikkelen in relatie tot praktische 
vraagstukken waarin slimme technologieën gebruikt worden. Daarnaast verwachten wij dat zij kunnen 
samenwerken op het snijvlak van technologie, ethiek en content waarin zij de schakelrol vervullen. De 
veranderlijke wereld van de data-gedreven mediacultuur vereist ook dat zij zich snel kunnen aanpassen 
aan veranderingen. 

 
Uit gesprekken met het toeleverend onderwijs kunnen wij opmaken dat de Ad-opleiding SMP een brede 
scala aan mbo- en havo-studenten zal aantrekken. Daarom gaan wij een gedifferentieerd programma 
aanbieden in de eerste blok van jaar 1.  
 

4.3 Doorstromen naar de bacheloropleiding  
Omdat de Ad-opleiding SMP een cross-over van ICT en media is ligt het voor de hand dat de Ad-studenten 
kunnen doorstromen naar een Bachelor op het gebied van media of naar een Bachelor op het gebied van 
ICT.  

4.4 Didactisch concept  
Wij leiden studenten op tot contentprofessionals die met behulp van opkomende technologieën slimme 
dynamische (gepersonaliseerde) content kunnen produceren, vermarkten/distribueren en monitoren. Ze 
gebruiken nieuwe technologieën en data om content te produceren en distribueren. Ontwikkelingen in het 
beroepenveld gaan razendsnel en vragen om innovatief talent en professionals die flexibel ingesteld zijn. 
Onze studenten zij creatieve doeners, die oplossingen aandragen en kunnen adviseren (probleemoplossend 
vermogen). Zij doen dit op een systematische en iteratieve wijze (methodisch handelen) die in lijn is met de 
visie en strategie van de organisatie. Een sterk ethisch besef is noodzakelijk omdat de opkomende 
technologieën waarmee zij werken ethische dilemma’s oproepen. Zij zijn adaptief waardoor zij zich kunnen 
verhouden tot de veranderlijke dynamiek van ons vakgebied (lerend vermogen). Onze onderwijsvisie sluit 
aan op deze doelen en luidt als volgt: 

“Onze studenten construeren hun kennis op een actieve en reflecterende manier samen met anderen in een 
rijke praktijkgerichtecontext23, zowel binnen als buiten schoo24 waar hun basisbehoeften van 

bekwaamheid, autonomie en verbondenheid25 geborgd zijn. 

Het proces van het leren wordt gefaciliteerd door formatieve evaluatie26 . Formatieve evaluatie is 
gebaseerd op het continu beantwoorden van de drie vragen: waar de student staat (feedback), waar hij 
heen gaat (feedup) en hoe hij daar kan komen (feedforward). Formatieve evaluatie27 vormt samen met 

logisch gekozen summatieve beoordelingsmomenten ons toetsprogramma28 .”  

 
23 Powell, K.C. & Kalina, C.J. Cognitive and social constructivism: developing tools for an effective classroom. Education. Vol. 130, Issue 2, Dec 
2009. 
24 Siemens. G.: Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 
2 No. 1, Jan 2005 
25 E. Deci - R. Ryan, Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination 
Research”, pp. 3-34, Rochester, 2002. 
26 William, 2011: What is assessment for learning; Hattie & Timperley, 2007: What is feedback? ; Sluijsmans, D. & Segers, M., 2018. 
Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. p. 210 – 229. 
27 Formatief evalueren (FE) gaat over het begrijpen hoe studenten leren en over hoe ‘wij docenten samen met de studenten en hun klasgenoten 
de bewijzen over het leren (over de leerresultaten) kunnen verzamelen, interpreteren en gebruiken om beslissingen te nemen over de 
vervolgstappen in het leerproces die beter zijn, of beter onderbouwd zijn, dan de beslissingen die wij anders hadden genomen.’ (geparafraseerd 
naar Black en Wiliam, 2009) 
28 Visie en Onderbouwing. Onderwijskundige onderbouwing prototypes CO-CB. Versie oktober 2019. 



Om de leeromgeving goed aan te laten sluiten bij de behoeften van praktijkgerichte studenten en werkveld 
is onze onderwijsvisie vertaald naar 3 samenhangende bouwstenen voor ons didactisch concept:  

● leren 
● didactiek 
● toetsing 

 
Deze drie bouwstenen worden visueel weergegeven in Figuur 1. 

 
Figuur 1: Bouwstenen van het didactisch concept Ad SMP  

Leren 

De studenten leren en werken samen in een leergemeenschap van peers, docenten en het beroepenveld 
binnen een rijke context a.d.h.v. authentieke beroepsopdrachten waarin kennis, vaardigheden en 
professionele houding geïntegreerd ontwikkeld worden.  

De student bouwt voort op zijn reeds aanwezige kennis, reflecteert op zijn leren en neem daarin steeds 
meer zelfverantwoordelijkheid. Op deze manier stimuleren wij diepte leren en ontwikkeling op lange 
termijn. Leren zien wij dus niet als verwerving van kennis alleen maar als een proces waarin de student 
geïntegreerd werkt aan zijn bekwaamheid waarin kennis, vaardigheden en houding even belangrijk zijn. Zijn 
ontwikkelproces legt de student vast met bewijsstukken in een portfolio. D.m.v. formatieve evaluatie krijgt 
hij handvatten om actief te kunnen leren. Op deze manier creëren wij een leerklimaat dat de student 
uitdaagt en activeert om samen te leren en werken met zijn peers en professionals zoals het in de praktijk 
gebruikelijk is.  

Om inzicht te hebben in het eigen leerproces en dit zelf te kunnen sturen, moet de student handvatten 



aangereikt krijgen. Dat doen we door te werken aan feedback geletterdheid (feedback literacy29) en aan 
zelfregulatie30. Beide zijn verweven in ons onderwijsprogramma, in de didactiek van de docenten en in de 
trainingen die de studenten ontvangen.  

Bij feedback geletterdheid gaat erom dat de studenten feedback en feedforward begrijpen, verwerken en 
in actie kunnen omzetten, dat zij kwaliteitsbesef kweken en dat zij met de emoties om kunnen gaan die 
soms spelen bij het ontvangen van feedback. Daarnaast sturen we erop dat de studenten goed peerfeedback 
kunnen geven. Deze vaardigheden zijn essentieel zodra de studenten met opdrachtgevers en andere 
belanghebbenden in het beroepenveld gaan werken. Zelfregulatie focust op cognitieve en metacognitieve 
vaardigheden die de student kan inzetten om zijn leren en ontwikkeling te sturen. Het gaat hier bijv. om het 
herhalen, verdiepen en structureren van het stof. Daarnaast kan een zelfregulerende student zijn leren 
plannen, prioriteiten stellen, checken of hij op schema ligt en vertellen wat goed is gegaan en wat beter kan, 
hij kan lange-termijn doelen stellen. Zelfregulatie draagt hiermee aan bij het up-to-date houden van zijn 
kennis, het maken van keuzes en aan het sturen van eigen ontwikkeling, allemaal essentiële zaken voor de 
toekomstige carrière van de Ad-studenten. 

Als resultaat verwachten we dat de Ad-studenten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, 
hun professionele houding en de keuzes die ze maken. Dit zullen zij in hun verdere carrière ook moeten 
doen. In het begin krijgen de studenten veel structuur in de opdrachten en begeleiding, naarmate de 
opleiding vordert neemt de student de regie over zijn leerproces. Zo bieden we studenten aan het einde van 
de opleiding meer ruimte om te bepalen hoe ze de praktijkvraagstukken uitwerken. 

Verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken veronderstelt transparantie. Zo is er duidelijk beschreven 
wat er van studenten verwacht wordt en op welke wijze de beoordeling plaatsvindt. Het leerresultaat en de 
gedragsindicatoren uitgewerkt in gedragscriteria geven kaders voor de keuzes die de student kan maken. 
Deze zijn beschreven in duidelijke beoordelingsformulieren met rubrics die een transparante beoordeling 
mogelijk maken. Docenten bespreken het leerresultaat en de rubrics met de studenten, zodat studenten 
weten aan welke criteria zij moeten voldoen en weten welke kennis, vaardigheden en houding zij aan het 
einde van de onderwijseenheid moeten beheersen. Dit maakt het voor studenten duidelijk wat er van hen 
verwacht wordt.  
  

 
Didactiek 
 
De student leert d.m.v. authentieke opdrachten waarin hij de opgedane kennis en vaardigheden moet 
toepassen in nieuwe en steeds meer complexe beroepssituaties. In de beginfase biedt de docent veel 
structuur en begeleiding, later neemt dit af. De geformuleerde leerresultaten bieden handvatten voor het 
beoogde niveau per onderwijsperiode. Studenten nemen steeds zelfstandiger beslissingen in en over hun 
eigen ontwikkeling. Dit vraagt van docenten didactische bekwaamheid (instructie, begeleiding en 
beoordeling) gebaseerd op 2 principes: formatief evalueren en didactisch coachen. 

  
Formatief evalueren is het grote raamwerk in onze didactiek. De feedback loop (feedup, feedback, 
feedforward) is de basis om het leerproces te faciliteren. Onze docenten verzamelen d.m.v. de feedback 
loop informatie over het leren. Deze informatie benutten zij enerzijds voor het inzetten van de juiste 
didactische interventies in de les om samen met de student de vervolgstappen te bepalen in zijn leerproces 
(d.m.v. feedbackgesprekken, peerfeedback, etc.). Anderzijds wordt op basis van deze informatie (bijv. de 
bewijsstukken in het portfolio) een summatieve beslissing genomen. 

  

 
29 Carless, D. & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. Assessment and 
Evaluation in Higher Education, 43(8), 1315-1325 

30 Simons, P.R.J. (2005). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. University of Nijmegen. 



Didactisch coachen is de praktische toepassing van formatief evalueren in het directe contact met de 
student. Het doel is dat de student zich zowel professioneel als persoonlijk kan ontwikkelen. Belangrijke 
kenmerken voor docenten zijn hoge verwachtingen, leer-bevorderend gedrag naar de student en 
interventies die zowel gericht zijn op het leerproces (plannen, monitoren, evalueren, reflecteren) en groei 
van de student (het behalen van lange-termijn doelen) als op de taken die uitgevoerd moeten worden.31  

  
De rollen die docenten vervullen zijn die van expert, projectbegeleider en coach.  

 
Projectbegeleider geeft instructie, begeleidt de student gedurende een blok bij de (groeps)opdracht met 
focus op inhoud en proces waarin hij formatief evalueert en didactisch coachet, beoordeelt het project op 
inhoud en proces met focus op probleemoplossend vermogen en methodisch handelen. 

Coach begeleidt de student gedurende zijn hele opleiding met de focus op lange-termijn professionele en 
persoonlijke ontwikkeling, past formatieve evaluatie toe en is didactisch coach, geeft gedurende het blok 
feedback en feedforward op samenwerken, communiceren en lerend vermogen, beoordeelt aan het eind 
van het blok op voortgang in samenwerken, communiceren en lerend vermogen en vertaalt dit in de 
feedforward als onderdeel van het ontwikkelgesprek, begeleidt de student bij het schrijven van het 
persoonlijke ontwikkelplan (POP). 

Expert is een inhoudelijke deskundige binnen het thema van de onderwijsperiode (blok of semester), geeft 
feedback en feedforward op specifieke aspecten van de opdracht, geeft advies voor een summatieve 
beoordeling; kan een intern expert zijn (docent) of extern expert (opdrachtgever, stagebegeleider, 
gastspreker, onderzoeker). 

 

Toetsing  
 
Wij stellen het leren en ontwikkelen van de student over een langere periode centraal. Toetsing zien wij als 
een leermoment om de zelfsturende rol van de student te ontwikkelen. Toetsing heeft dus twee functies 
in ons programma. Enerzijds de summatieve functie, het beoordelen in hoeverre de student het 
leerresultaat behaald heeft (is de student competent conform het niveau?). En anderzijds is het de 
formatieve functie, het begeleiden van het leerproces en zelfregulatie. Dan is de term formatieve evaluatie 
beter van toepassing. Wij zien dus elke evaluatiemoment - formatief of summatief - als een leermoment. 
 
Tijdens alle evaluatiemomenten wordt steeds een relatie gelegd met de leerresultaten die geformuleerd 
zijn voor de desbetreffende onderwijsperiode. De opleiding kent geïntegreerde summatieve toetsing 
d.m.v. een portfolio of een proeve van bekwaamheid. De oplossing van het beroepsvraagstuk bestaat uit 
meerdere tussenproducten die uiteindelijk leiden tot een eindproduct. 
 
Alle verplichte onderdelen van het portfolio worden gedurende het blok of semester formatief ingezet, de 
student moet de tijd krijgen om hieraan te werken aan de hand van de gekregen feedback en feedforward. 
De onderdelen leveren tevens informatie om een summatieve beslissing te kunnen nemen. De 
leerresultaten en gedragsindicatoren, uitgewerkt in gedragscriteria, vormen de kaders voor zowel het 
stimuleren van het leerproces en zelfregulatie als voor de beoordelende functie van toetsen.  

  
 

  

 
31 Lia Voerman en Frans Faber: Didactisch coachen. De Wijer Uitgeverij 2019 
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Bijlage 2 Lijst betrokken bedrijven en experts 
Naam  Organisatie  Functie  Expertise  

Hans van  
Dam  

Robocopy  Eigenaar  conversational design 

Rick Hunink,  Videonieuwsbericht 
Eigenaar  

 content productie 

Jesse Burkunk 
Merkle  

 Director mobile en  
connected experiences 

hyper-personalized marketing 

Marjolein van 
der Aar  

Station 10  Innovatie adviseur  digitalisering content/mediaproductie 

Jeffrey van  
den Dungen 
Bille & Giorgio 
Lefeber 

Xebia  Design Lead + User  
Experience Designer & Lead UX 
& Visual Designer 

transformatie naar data-gedreven organisatie 

Dave  
Kruizinga 

Gradient  Founder  content creatie 

Isabelle  
Bolluijt 

Gemeente  
Amsterdam –  
Afdeling  
Communicatie 

Online Strateeg Corporate 
Communicatie  

content creatie, beheeer, monitoring 

Mart Postma  Facebook  Marketing Manager  
Instagram & Facebook 

marketing en sales voor top adverteerders 

Lisa Hartog  Ajax  Creative bij Ajax media  content productie met nieuwe  
invalshoeken  

Peter van  
Gorsel 

Flavour.nl  
Neurofied.com  

Consultant  broadcast als rangschikken data tot nieuwe 
maatwerk output 

Sherida  
Redjo 

Woningnet  HR manager  websites en platform voor woonruimte 
bemiddeling 

Tom Foole  Newcraftgroup  E-commerce manager en 
Product Owner 

consultancy voor retail bedrijven 

Eppo Ford  Presenter  Operationeel Directeur  online positionering en content  
verbetering 

Rose May  Entopic  Senior HR adviseur  content optimalisatie en beheer 

Robbert van 
der Gaag 

TNT/Fedex.com  International Content  
Manager, Digital Marketing 
Specialist 

content productie, aanpassing, beheer 



Joris Groen  Booking.com  Sr conversational designer  content productie met nadruk op creatieve 
invalshoek en ethisch besef 

Norman  
Lenden 

Amsterdam RAI  Customer Marketing  
Manager 

content productie met als doel acquisitie 

Marc  
Neumeijer 

Accenture  Freelance adviseur  
ontwikkelteam SMP Strategy 
Lead Accenture Interactive 

trendonderzoek 

Kevin  
Randamie 

Braenworks,  
Topsector Creatieve 
Industrie 

Oprichter, Lid  

 

  



Bijlage 4 beschrijving leerresultaten 
 

Leerresultaat blok 1 
(kerntaak Productie): 
 

De Smart Media Production professional produceert, test en valideert conversational content 
met behulp van slimme technologie. Hij houdt hierbij rekening met de wensen van de klant, 
het conversational concept en de richtlijnen vanuit de opdrachtgever.  

Voorbeelden van 
beroepsproducten 

Conversational content maken  
Content maken die automatisch voor verschillende doelgroepen aan te passen is 

Gedagsindicatoren en -
criteria 

Methodisch handelen   
MH1.1: lost een eenvoudig beroepsvraagstuk op systematische en iteratieve wijze op  
MH2.1: formuleert conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de hand van desk- en 
fieldresearch  
MH3.1: maakt onder begeleiding een afweging tussen de impact van de opkomende 
technologieën 
MH4.1: maakt onder begeleiding een planning  
 
Probleemoplossend vermogen 
PV1.1: stelt vragen om een eenvoudig vraagstuk te verhelderen  
PV2.1: gebruikt een aangedragen technologie en relevante data 
PV3.1: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de richtlijnen van de opdrachtgever en doet dat onder 
begeleiding 
PV4.1: toont creativiteit door bestaande ideeën in een nieuwe context te gebruiken 
 
Samenwerken  
S1.1: kan de waarde van het eigen aandeel aan het eindresultaat benoemen  
S2.1: kiest een eigen rol en handelt volgens deze rol  
S3.1: stemt onder begeleiding regelmatig af met peers, docenten en een beperkt aantal experts 
S4.1: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en kan onder begeleiding de verschillende wensen en 
eisen vertalen in (technologische) oplossingen 
 
Communiceren  
C1.1: presenteert een idee, concept of product op passende en overtuigende wijze met een 
passend medium en passende content  
C2.1: rapporteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal en -methodieken 
C3.1: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 
C4.1: kan onder begeleiding peerfeedback geven en ontvangen op het uitvoeren van taken 
 
Lerend vermogen 
LV1.1: ontwikkelt kritisch vermogen en kwaliteitsbesef ten aanzien van het leren en handelen 
en kan onder begeleiding succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 
LV2.1: vraagt op aanwijzing en onder begeleiding feedback en feedforward op het eigen 
handelen en presteren. 
LV3.1: stelt onder begeleiding nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 
LV4.1: benoemt onder begeleiding hoe hij zich verhoudt tot een aantal nieuwe opkomende 
technologieën en herkent daaraan verbonden ethische aspecten 
LV5.1: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 
 

Onderliggende  
kennis en  
vaardigheden  

Kennisgebieden  
• (Inleiding) smart media production  
• Natural language processing  
• Werken met ICT tools voor 
conversational design • Artificial 
Intelligence  
• Hype cycle van Gartner  

Vaardigheden  
• Samenwerken  
• Communiceren, feedback geven en ontvangen  
• Onderzoekvaardigheden  
• Basisrapporteervaardigheden  
• Engels  
• Lerend vermogen (zelfregulatie) 



• Scrum  
• Bedrijfseconomie en marketing  
• Bedrijfskunde/ organisatiekunde  
• Ethiek  

 
Leerresultaat blok 2 
(kerntaak Distribueren): 
 

De Smart Media Production professional gebruikt machine learning om gepersonaliseerde 
content te distribueren en vermarkten. Hij test en valideert het concept en houdt hierbij 
rekening met de wensen van de klant en de commerciële doelen van de organisatie.  

Voorbeelden van 
beroepsproducten 

Machine learning concept voor een grote webshop  
 

Gedragsindicatoren 
uitgewerkt in  
gedragscriteria  
  

Methodisch handelen   
MH1.1: lost een eenvoudig beroepsvraagstuk op systematische en iteratieve wijze op  
MH2.1: formuleert conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de hand van desk- en 
fieldresearch  
MH3.1: maakt onder begeleiding een afweging tussen de impact van de opkomende 
technologieën 
MH4.1: maakt onder begeleiding een planning  
 
Probleemoplossend vermogen 
PV1.1: stelt vragen om een eenvoudig vraagstuk te verhelderen  
PV2.1: gebruikt een aangedragen technologie en relevante data 
PV3.1: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de richtlijnen van de opdrachtgever en doet dat onder 
begeleiding 
PV4.1: toont creativiteit door bestaande ideeën in een nieuwe context te gebruiken 
 
Samenwerken  
S1.1: kan de waarde van het eigen aandeel aan het eindresultaat benoemen  
S2.1: kiest een eigen rol en handelt volgens deze rol  
S3.1: stemt onder begeleiding regelmatig af met peers, docenten en een beperkt aantal experts 
S4.1: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en kan onder begeleiding de verschillende wensen en 
eisen vertalen in (technologische) oplossingen 
 
Communiceren  
C1.1: presenteert een idee, concept of product op passende en overtuigende wijze met een 
passend medium en passende content  
C2.1: rapporteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal en -methodieken 
C3.1: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 
C4.1: kan onder begeleiding peerfeedback geven en ontvangen op het uitvoeren van taken 
 
Lerend vermogen 
LV1.1: ontwikkelt kritisch vermogen en kwaliteitsbesef ten aanzien van het leren en handelen 
en kan onder begeleiding succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 
LV2.1: vraagt op aanwijzing en onder begeleiding feedback en feedforward op het eigen 
handelen en presteren. 
LV3.1: stelt onder begeleiding nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 
LV4.1: benoemt onder begeleiding hoe hij zich verhoudt tot een aantal nieuwe opkomende 
technologieën en herkent daaraan verbonden ethische aspecten 
LV5.1: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 



Onderliggende  
kennis en  
vaardigheden  

Kennisgebieden  
• Machine Learning  
• Artificial Intelligence  
• Gepersonaliseerde content  
• Inzetten van machine learning  
• Hype cycle van Gartner  
• Scrum  
• Bedrijfseconomie  
• Marketing  
• Ethiek  

Vaardigheden:  
• Samenwerken  
• Communiceren, feedback geven en 
ontvangen, presenteren  
• Onderzoekvaardigheden:  
doelgroep-analyse  
• Impactgericht handelen  
• Engels  
Lerend vermogen (zelfregulatie) 

 
 

Leerresultaat blok 3 
(combinatie van 
Produceren en 
Distribueren): 

De Smart Media Production professional produceert en distribueert een dynamische 
contentcampagne onder begeleiding van een opdrachtgever. Hij test en valideert de 
campagne en houdt hierbij rekening met profielen van verschillende doelgroepen en 
commerciële doelen van de organisatie. 

Voorbeelden van 
beroepsproducten 

Dynamische contentcampagne 

Gedagsindicatoren en -
criteria 

Methodisch handelen   
MH1.2: lost een complexer multidisciplinair beroepsvraagstuk op systematische en iteratieve 
wijze op  
MH2.2: formuleert relevante conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de desk- en 
fieldresearch  
MH3.2: maakt onder begeleiding een afweging tussen de impact van de opkomende 
technologieën, kosten, opbrengsten en ethiek 
MH4.2: maakt onder begeleiding een planning, stelt doelen op en bewaakt de voortgang van de 
kwaliteit van de resultaten 
 
Probleemoplossend vermogen 
PV1.2: stelt vragen om een complexer vraagstuk te verhelderen en af te bakenen 
PV2.2: kiest uit meerdere aangedragen technologieën en relevante data  
PV3.2: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de visie, strategie en richtlijnen van de opdrachtgever en doet 
dat waar nodig onder begeleiding 
PV4.2: toont creativiteit door bestaande ideeën met elkaar te combineren 
 
Samenwerken  
S1.2: kan de waarde van het eigen aandeel en de eigen bijdrage aan het eindresultaat 
benoemen  
S2.2: formuleert onder begeleiding een eigen rol en functie en handelt volgens beide 
S3.2: stemt deels deels zelfstandig regelmatig af met peers, docenten en externe stakeholders 
S4.2: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en opereert onder begeleiding als verbinder door de 
verschillende wensen en eisen te vertalen in (technologische) oplossingen 
 
Communiceren  
C1.2: presenteert een idee, concept of product op passende, overtuigende en creatieve wijze 
met een passend medium en passende content  
C2.2: rapporteert en beargumenteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal 
en -methodieken 
C3.2: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 
C4.2: kan deels zelfstandig peerfeedback geven en ontvangen op het handelen 
 
Lerend vermogen 
LV1.2: is kritisch en kwaliteitsbewust ten aanzien van het leren en handelen en kan deels 
zelfstandig succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 



LV2.2: vraagt deels zelfstandig feedback en feedforward op het eigen handelen en presteren. 
LV3.2: stelt deels zelfstandig nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 
LV4.2: benoemt deels zelfstandig hoe hij zich verhoudt tot nieuwe opkomende technologieën 
en is zich bewust van de ethische impact 
LV5.2: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 

Onderliggende  
kennis en  
vaardigheden  

werken met ICT tool AI  
Doelgroepanalyse / gedragskenmerken / 
omgevingskenmerken 
(doelgroepprofielen) 
Storyboards/ storytelling passend bij 
doelgroep 

Samenwerken volgens Scrum methodiek 
Communiceren binnen een SCRUM-team (Trello) 
Onderzoeksvaardigheden: stakeholders 
Engels 
Lerend vermogen (zelfregulatie) 
 

 
 

Leerresultaat blok 4 
(combinatie van 
Monitoren en Productie): 
 

De Smart Media Production professional analyseert data van de opdrachtgever om 
klantgerichte ‘Internet of things’-oplossingen te produceren. Hij test, valideert de oplossing bij 
de doelgroep en monitort de data die worden gegenereerd door de oplossing. Hij reflecteert 
op de ethische afwegingen die dat met zich meebrengt voor belanghebbenden.  

Voorbeelden van 
beroepsproducten 

Diverse IOT-oplossingen 
Het monitoren van het gebruik van smart mediaproducten, downloaden/streamen, door 
de gebruikers en aan de hand hiervan een doelgroep analyse doen.  
Het aanpassen van smart mediaproducten aan de hand van gebruikersonderzoek en het 
effect hiervan weer monitoren.  
Het identificeren van niches en daar smart mediaproducten voor genereren 

Gedagsindicatoren en -
criteria 

Methodisch handelen   
MH1.2: lost een complexer multidisciplinair beroepsvraagstuk op systematische en iteratieve 
wijze op  
MH2.2: formuleert relevante conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de desk- en 
fieldresearch  
MH3.2: maakt onder begeleiding een afweging tussen de impact van de opkomende 
technologieën, kosten, opbrengsten en ethiek 
MH4.2: maakt onder begeleiding een planning, stelt doelen op en bewaakt de voortgang van de 
kwaliteit van de resultaten 
 
Probleemoplossend vermogen 
PV1.2: stelt vragen om een complexer vraagstuk te verhelderen en af te bakenen 
PV2.2: kiest uit meerdere aangedragen technologieën en relevante data  
PV3.2: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de visie, strategie en richtlijnen van de opdrachtgever en doet 
dat waar nodig onder begeleiding 
PV4.2: toont creativiteit door bestaande ideeën met elkaar te combineren 
 
Samenwerken  
S1.2: kan de waarde van het eigen aandeel en de eigen bijdrage aan het eindresultaat 
benoemen  
S2.2: formuleert onder begeleiding een eigen rol en functie en handelt volgens beide 
S3.2: stemt deels deels zelfstandig regelmatig af met peers, docenten en externe stakeholders 
S4.2: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en opereert onder begeleiding als verbinder door de 
verschillende wensen en eisen te vertalen in (technologische) oplossingen 
Communiceren  
C1.2: presenteert een idee, concept of product op passende, overtuigende en creatieve wijze 
met een passend medium en passende content  



C2.2: rapporteert en beargumenteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal 
en -methodieken 
C3.2: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 
C4.2: kan deels zelfstandig peerfeedback geven en ontvangen op het handelen 
 
Lerend vermogen 
LV1.2: is kritisch en kwaliteitsbewust ten aanzien van het leren en handelen en kan deels 
zelfstandig succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 
LV2.2: vraagt deels zelfstandig feedback en feedforward op het eigen handelen en presteren. 
LV3.2: stelt deels zelfstandig nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 
LV4.2: benoemt deels zelfstandig hoe hij zich verhoudt tot nieuwe opkomende technologieën 
en is zich bewust van de ethische impact 
LV5.2: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 

Onderliggende  
kennis en  
vaardigheden  

Kennisgebieden  
• Werken met ICT tools voor IOT 
 • Artificial Intelligence  
• Ethiek  

Vaardigheden  
• Samenwerken  
• Communiceren, feedback geven en ontvangen  
• Onderzoekvaardigheden  
• Basisrapporteervaardigheden  
• Engels  
• Lerend vermogen (zelfregulatie) 

 
 

Leerresultaat blok 5 en 6 
(combinatie alle 
kerntaken): 
 

De Smart Media Professional werkt aan een smart media gerelateerd multidisciplinair 
praktijkvraagstuk voor een opdrachtgever. Vanuit verschillende rollen binnen een 
multidisciplinaire team produceert, distribueert en monitort hij slimme media-oplossingen. 
Vanuit zijn eigen functie test en valideert hij de slimme media oplossing en houdt hierbij 
rekening met profielen van verschillende doelgroepen en commerciële doelen van de 
organisatie. Hij draagt op zelfstandige wijze, binnen een team, slimme media-verbeteringen 
aan. Hij reflecteert op de ethische afwegingen die dat met zich meebrengt voor alle 
belanghebbenden. 

Voorbeelden van 
beroepsproducten 

Advies, implementatie van slimme media oplossing 
Het monitoren van het gebruik van smart mediaproducten, downloaden/streamen, door 
de gebruikers en aan de hand hiervan een doelgroep analyse doen.  
Het aanpassen van smart mediaproducten aan de hand van gebruikersonderzoek en het 
effect hiervan weer monitoren.  
Het identificeren van niches en daar smart mediaproducten voor genereren 

Gedagsindicatoren en -
criteria 

Methodisch handelen   
MH1.3: lost zelfstandig een complex multidisciplinair beroepsvraagstuk op systematische en 
iteratieve wijze op   
MH2.3: onderbouwt relevante conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de hand van 
desk- en fieldresearch  
MH3.3: maakt zelfstandig een afweging tussen de impact van de opkomende technologieën, 
kosten, opbrengsten en ethiek.  
MH4.3: maakt zelfstandig een planning, stelt doelen op en bewaakt de voortgang van de 
kwaliteit van de resultaten  
 
Probleemoplossend vermogen 
PV1.3: stelt vragen om een multidisciplinair vraagstuk te verhelderen, af te bakenen en de 
context in kaart te brengen 
PV2.3: kiest en combineert opkomende technologieën en relevante data 
PV3.3: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de visie, strategie en richtlijnen van de opdrachtgever 
PV4.3: toont creativiteit door bestaande ideeën met elkaar te combineren en tot een 
innovatieve oplossing te komen 
 



Samenwerken  
S1.3: neemt verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel en bijdrage aan het eindresultaat  
S2.3: formuleert zelfstandig een eigen rol en functie en handelt volgens beide 
S3.3: stemt zelfstandig af met met meerdere stakeholders uit verschillende disciplines.  
S4.3: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en opereert zelfstandig als verbinder door de 
verschillende wensen en eisen te vertalen in (technologische) oplossingen 
 
Communiceren  
C1.3: presenteert een complexer idee, concept, advies of product op passende, overtuigende 
en creatieve wijze met een passend medium en passende content  
C2.3: rapporteert en beargumenteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal 
en -methodieken 
C3.3: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 
C4.3: kan zelfstandig peerfeedback geven en ontvangen op het professioneel handelen 
 
Lerend vermogen 
LV1.3: is kritisch en kwaliteitsbewust ten aanzien van het leren en handelen en kan zelfstandig 
succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 
LV2.3: vraagt zelfstandig feedback en feedforward op het eigen handelen en presteren. 
LV3.3: stelt zelfstandig nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 
LV4.3: benoemt zelfstandig hoe hij zich verhoudt tot nieuwe opkomende technologieën en is 
zich bewust van de ethische impact en kan daarnaar handelen 
LV5.3: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 

Onderliggende  
kennis en  
vaardigheden  

Kennisgebieden  
• Data en ethiek  
• Werken met ICT tool voor data-analyse  
• Wet- en regelgeving  
• Ethiek  
• Iteratief optimalisatieproces  
• Bedrijfseconomie  
• Marketing  
• HRM  
• Bedrijfskunde/ organisatiekunde 

Vaardigheden:  
• Samenwerken binnen  

organisatie  
• Onderzoekvaardigheden: data analyse en 
knelpuntenanalyse  
• Ethisch handelen  
• Communiceren:  
• Engels  
• Lerend vermogen  

(zelfregulatie)  
• Adviesvaardigheden 

 
 

Leerresultaat blok 8 
(combinatie van alle 
kerntaken op 
eindniveau): 
 

De Smart Media Production professional werkt zelfstandig aan een (deel van een) smart 
media gerelateerd multidisciplinair praktijkvraagstuk voor een opdrachtgever. Hij test, 
valideert en implementeert in een beperkt tijdsbestek een slimme media-oplossing en houdt 
hierbij rekening met profielen van verschillende doelgroepen en commerciële doelen van de 
organisatie. Hij reflecteert op dat wat gemonitord moet worden en de ethische afwegingen 
die dat met zich meebrengt voor alle belanghebbenden.  

Voorbeelden van 
beroepsproducten 

ntb 



Gedagsindicatoren en -
criteria 

Methodisch handelen   
MH1.3: lost zelfstandig een complex multidisciplinair beroepsvraagstuk op systematische en 
iteratieve wijze op   
MH2.3: onderbouwt relevante conclusies en mogelijke oplossingsrichtingen aan de hand van 
desk- en fieldresearch  
MH3.3: maakt zelfstandig een afweging tussen de impact van de opkomende technologieën, 
kosten, opbrengsten en ethiek.  
MH4.3: maakt zelfstandig een planning, stelt doelen op en bewaakt de voortgang van de 
kwaliteit van de resultaten  
 
Probleemoplossend vermogen 
PV1.3: stelt vragen om een multidisciplinair vraagstuk te verhelderen, af te bakenen en de 
context in kaart te brengen 
PV2.3: kiest en combineert opkomende technologieën en relevante data 
PV3.3: houdt bij het selecteren en uitvoeren van oplossingsrichtingen rekening met belangen en 
draagvlak van stakeholders en de visie, strategie en richtlijnen van de opdrachtgever 
PV4.3: toont creativiteit door bestaande ideeën met elkaar te combineren en tot een 
innovatieve oplossing te komen 
 
Samenwerken  
S1.3: neemt verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel en bijdrage aan het eindresultaat  
S2.3: formuleert zelfstandig een eigen rol en functie en handelt volgens beide 
S3.3: stemt zelfstandig af met met meerdere stakeholders uit verschillende disciplines.  
S4.3: spreekt de ‘taal’ van stakeholders en opereert zelfstandig als verbinder door de 
verschillende wensen en eisen te vertalen in (technologische) oplossingen 
 
Communiceren  
C1.3: presenteert een complexer idee, concept, advies of product op passende, overtuigende 
en creatieve wijze met een passend medium en passende content  
C2.3: rapporteert en beargumenteert op passende wijze met gebruik van internationale vaktaal 
en -methodieken 
C3.3: past taalgebruik en manier van communiceren aan de stakeholders aan 
C4.3: kan zelfstandig peerfeedback geven en ontvangen op het professioneel handelen 
 
Lerend vermogen 
LV1.3: is kritisch en kwaliteitsbewust ten aanzien van het leren en handelen en kan zelfstandig 
succescriteria daarvoor formuleren en toepassen 
LV2.3: vraagt zelfstandig feedback en feedforward op het eigen handelen en presteren. 
LV3.3: stelt zelfstandig nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor zichzelf 
LV4.3: benoemt zelfstandig hoe hij zich verhoudt tot nieuwe opkomende technologieën en is 
zich bewust van de ethische impact en kan daarnaar handelen 
LV5.3: toont aanpassingsvermogen en nieuwsgierigheid 
 

Onderliggende  
kennis en  
vaardigheden 

Nader in te vullen, afhankelijk van de opdracht 

 
 
 

 



Bijlage 5 Hoe verhouden wij ons tot niveau 5 kaders?  
In de onderstaande tabel is de relatie gelegd tussen het NLQF, EQF en onze eigen leerresultaten  

NIVEAU 5  

EQF  NLQF  Kerntaken en Leerresultaten Smart Media Production  

   context  Een onbekende, wisselende leer- en 
werkomgeving, ook internationaal  

Produceren van dynamische content met behulp van 
slimme technologieën  
De Smart Media Production professional creëert content 
aan de hand van doelen, data en richtlijnen vanuit de 
organisatie. De professional maakt gebruik van slimme 
technologieën bij de productie van content, waardoor zijn 
creativiteit ondersteund wordt. Bij de productie van content 
handelt de professional ethisch verantwoord naar de 
wensen en behoeften van stakeholders.  
Distribueren en vermarkten van dynamische content via 
slimme technologieën  
De Smart Media Production professional distribueert 
dynamische content via platformen. De professional kan 
dynamische content distribueren en vermarkten met behulp 
van slimme technologieën. Hij handelt op proactieve wijze 
aan de hand van doelstellingen en data om 
gepersonaliseerde content te vermarkten en optimaliseren. 
Hij maakt daarbij een afweging tussen de kosten, 
opbrengsten, impact en ethiek.  
Monitoren van inspanningen met behulp van 
slimme technologieën  
De Smart Media Production professional monitort de smart 
mediaproductie en distributieprocessen en signaleert 
knelpunten in het proces. De gesignaleerde knelpunten kan 
hij op een gestructureerde manier zelfstandig oplossen 
danwel een oplossing adviseren voor verschillende 
stakeholders binnen de interne organisatie en daarbuiten. 
Als spin in het web houdt hij daarbij rekening met de kennis, 
vaardigheden en persoonlijkheid van medewerkers, de 
belangen van de betrokkenen en de doelen van de 
organisatie.  
  
Methodisch handelen: Theorieën en methodes uit het 

kennis  Ruime,  
gespecialise
erde feiten- 
en  
theoretische  
kennis binnen  
een werk of  
studiegebied 
en 
bewustzijn 
van  
de grenzen 
van die 
kennis  

kennis  • Bezit ruime, verdiepte of gespecialiseerde kennis van 
een beroep en kennisdomein.  

• Bezit gedetailleerde kennis van enkele beroep- en 
kennisdomeinen en begrip van een beperkte reeks van 
basis theorieën, principes en concepten.  

• Bezit beperkte kennis en begrip van enkele belangrijke 
actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd 
aan het beroep en kennisdomein 

vaardig  
heden  

Een brede 
waaier van 
vereiste  
cognitieve en  
praktische  
vaardigheden 
om creatieve  
oplossingen 
voor 
abstracte  
problemen uit 
te werken.  

vaardighed
en 
toepassen 
van kennis 

• Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, 
ook in andere contexten, om een antwoord te geven op 

problemen die gerelateerd zijn aan een beroep en  
kennisdomein.  

• Gebruikt procedures flexibel en inventief.  
• Signaleert beperkingen van bestaande kennis in de 

beroepspraktijk en in het kennisdomein en 
onderneemt actie.  

• Analyseert complexe (beroeps)taken en voert deze uit 

vaardighed
en - 
probleem  
oplossende  
vaardighede
n 

• Onderkent en analyseert complexe problemen in de 
beroepspraktijk en in het kennisdomein en lost 
deze op creatieve wijze op door gegevens te 
identificeren en te gebruiken. 



vaardighed
en – leer-
en  
ontwikkel  
vaardighede
n 

Ontwikkelt zich door reflectie en beoordeling van 
eigen (leer)resultaten. 

vakgebied selecteren en toepassen op vraagstukken uit de 
actuele beroepscontext  

  

vaardighed
en - 
informatiev
aar dig-
heden 

Verkrijgt, verwerkt, combineert en analyseert brede, 
verdiepte en gedetailleerde informatie over een beperkte 
reeks van basis theorieën, principes en concepten, van en 
gerelateerd aan een beroep en kennisdomein evenals 
beperkte informatie over enkele belangrijke actuele 
onderwerpen en specialismen, gerelateerd aan het beroep 
en kennisdomein en geeft deze informatie weer. 

vaardighed
en - 
communica
tiev e 
vaardighed
en 

Communiceert doelgericht op basis van in de context 
en de beroepspraktijk geldende conventies met 
gelijken,  
leidinggevenden en cliënten. 

 

Verant  
woorde  
lijkheid  
en  

zelfstand  
igheid  

Management 
en toezicht  
uitoefenen in  
contexten van  
werk- of  
studieactivitei
ten waarin 
zich  
onvoorspelb
are 
verandering
en  
voordoen.  

Prestaties van  
zichzelf en  
anderen 
kritisch 
bekijken en  
verbeteren.  

Verantwoor
de lijkheid 
en  

zelfstandigheid  

• Werkt samen met gelijken, leidinggevenden en 
cliënten. • Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten 
van eigen activiteiten, werk en studie.  
• Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat 

van activiteiten en werk van anderen en voor het 
aansturen van processen. 

Probleemoplossend vermogen Praktische 
vraagstukken analyseren en oplossingsrichtingen 
aangeven. Passende oplossingen realiseren.  

  
Communiceren Doelgericht communiceren over eigen rol, 
taken en opbrengsten in het eigen team en naar 
directbetrokkenen  

Samenwerken In een team samenwerken / een 
operationeel team kunnen aansturen en een gezamenlijk 
resultaat opleveren   
  
Lerend vermogen Zich blijvend kunnen aanpassen 
aan veranderende rol in de omgeving door 
leervragen te delen. 

 
 


