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Leerplanschema van de opleiding Smart Media Production 

Het leerplanschema van de opleiding is opgedeeld in twee jaar met 8 
lesblokken van elk 10 weken. In totaal verdient een student daarmee 120 EC. 
Leerjaar 1 bestaat uit 4 blokken. Per blok staat één thema centraal, waarbij 
meerdere leeruitkomsten aan bod komen. In jaar 1 zijn dat de thema’s 
Conversational content, Machine learning, Dynamische content en Internet of 
things. Daarbij werkt een student aan vraagstukken die uit de praktijk komen. 
Het tweede studiejaar geeft een student advies over een smart-media-
gerelateerd praktijkvraagstuk. De onderwijseenheden in het eerste jaar en in 
het eerste semester van het tweede jaar worden afgesloten met een portfolio. 
De beoordeling vindt plaats op basis van een beoordelingsvergadering en een 
ontwikkelgesprek. In blok 7 is er vervolgens een vrije keuzeruimte (stage of 
minor) en in blok 8 gaan studenten afstuderen. De keuzemodule wordt in 
samenwerking met de Ad’s  Software Development en Frontend 
Development  & Design ontwikkeld, waarbij in opdracht, in multidisciplinaire 
teams, complete, complexe en innovatieve opdrachten worden uitgevoerd.    
 

Semester 1 2 

Blok Blok 1 Smart 
Media 
introductie  

Blok 2 
Machine 
learning  

Blok 3 Dynamische 
content 

Blok 4 Internet of 
things 

Project Boo
t 
ca
mp 

Project I: 
De kracht 
van 
conversati
onal 
content 
binnen 
Smart 
Media.  

Boo
t 
ca
mp 

Project 
II: 
Machine 
learning 
als 
accelera
tor om 
content 
te 
vermark
ten  

Boo
t 
ca
mp 

Project  III: 
Gepersonalis
eerde 
dynamische 
content 
campagne 
opzetten en 
vermarkten.  

Boot 
camp 

Project IV: IoT- 
dataset 
opzetten en 
monitoren  

Beroepspro
duct 

Conversational 
content maken 
voor grote 
content 
organisatie.  

Machine 
learning 
concept voor 
een 
grote  websho
p 

Gepersonaliseerde 
dynamische 
content campagne 
opzetten en 
vermarkten voor 
een groot 
mediabedrijf 

Dataset van een IoT-
toepassing produceren 
en monitoren 

Eindprod
ucten 

Portfolio-
assessment 
(eindgesprek 
met coach en 
projectbegeleide
r gebaseerd op 
bewijsstukken 
van het proces)  

Portfolio-
assessment 
(eindgesprek 
met coach en 
projectbegelei
der gebaseerd 
op 
bewijsstukken 
van het 
proces)   

Portfolio-
assessment 
(eindgesprek met 
coach en 
projectbegeleider 
gebaseerd op 
bewijsstukken van 
het proces)  

Portfolio-assessment 
(eindgesprek met coach 
en projectbegeleider 
gebaseerd op 
bewijsstukken van het 
proces)  



 

Leerresulta
at  

Produceren van 
conversational 
content. 

Distribueren 
van 
gepersonalisee
rde content 
met behulp 
van machine 
learning. 

Produceren en 
distribueren van 
een dynamische 
content 
campagne.   

Produceren en 
monitoren van data van 
klantgerichte IoT-
oplossingen.  

Semester 3 4 

Blok Blok 5 & 6: Smart media in de 
praktijk  

Blok 7: VRIJE 
KEUZERUIMTE 

Blok 8: Proeve van 
bekwaamheid 

Project Boo
t 
ca
mp 

Project V: Smart media 
toepassingen in de praktijk 

Boo
t 
ca
mp 

Vrije keuze Boot 
camp 

Smart media 
excellence  

Beroepspro
duct 

Adviesrapport/ memo over de 
synergie tussen de kerntaken 
produceren, monitoren, 
distribueren en vermarkten binnen 
een praktijkvraagstuk 

Student heeft vrije 
keuzeruimte in 
bijvoorbeeld: 
(doorstroom) 
programma, stage 
of AD-project. 

Adviesrapport rondom 
een praktijkvraagstuk  

Eindprod
ucten 

Portfolio-assessment (eindgesprek 
met coach en projectbegeleider 
gebaseerd op bewijsstukken van 
het proces)   

Portfolio-
assessment 
(eindgesprek met 
coach en 
projectbegeleider 
gebaseerd op 
bewijsstukken van 
het proces)  

Portfolio-assessment 
(eindgesprek met coach 
en 
afstudeerbegeleider  ge
baseerd op 
bewijsstukken van het 
proces)  

Leerresulta
at 

Inventariseren van de kerntaken 
produceren, distribueren en 
monitoren binnen een 
praktijkvraagstuk en het 
formuleren van een advies 
daarop.  

Keuzeruimte 
Produceren, 
distribueren en 
monitoren van smart 
media 

 
Structuur van de opdrachten 
In verschillende opdrachten werkt de student in groepen (maximaal 5) aan een 
actuele, voor de opdrachtgever relevante praktijkopdracht. De studenten 
werken hierbij samen met de opdrachtgever en docenten. Opdrachtgevers 
kunnen zelf opdrachten aanmelden bij de opleiding. De docenten selecteren 
welke opdrachten voor welk blok geschikt zijn. In blok 3 jaar 1, bijvoorbeeld, 
zullen studenten voor RTL Videoland – gebruikmakend van onder meer AI, 
werken aan gepersonifieerde trailers voor nieuwe series.    
Voor het werken aan de opdrachten is een werkwijze ontwikkeld gebaseerd op 
de ‘design thinking methode’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model 
van de Design school van Stanford University dat bekend staat als de ‘vijf fasen 
van design thinking’. Deze fasen zijn empathize, define, ideate, prototype en 
test. Deze verlopen volgens een iteratief proces. Volgens deze methode zal de 
student in een groep: 



 

1. In de eerste fase (empathize) het probleem goed doorgronden en de 
context onderzoeken. 

2. In de tweede fase op grond van verschillende invalshoeken het 
probleem definiëren (define) en de daaruit volgende probleemstelling 
door middel van deskresearch en eventueel fieldresearch nader 
onderzoeken. 

3. In de derde fase (ideate) door ‘outside-the-box’ te denken zoveel 
mogelijk oplossingen voor het probleem bedenken.  

4. In de vierde fase zoveel mogelijk voorlopige oplossingen ontwikkelen 
(prototype). 

5. In de vijfde fase de oplossingen testen door ze aan anderen voor te 
leggen, de ideeën verder aan te scherpen en de beste te kiezen. 

 
De praktische invulling, bijvoorbeeld voor blok 3, ziet er dan als volgt uit. 

• Empathize: Briefing van de opdrachtgever (RTL Videoland) omzetten 
naar een debriefing 

• Define: Desk en fieldresearch naar het onderwerp dynamische 
content, doelgroepprofielen en opdrachtgever (RTL Videoland).  

• Ideate: Storyboards maken over mogelijke combinaties van 
dynamische-contentcampagnes voor een doelgroepprofiel voor een 
specifieke serie.  

• Prototype: AI-tool gebruiken om de content van de storyboards in te 
zetten 

• Testing: Een campagne testen en monitoren of deze aanslaat bij de 
wensen en behoeften van de doelgroep en opdrachtgever   

 


