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1. INLEIDING 

 

In deze notitie ‘didactiek en toetsing’ beschrijven we de vormgeving van het didactisch concept en toetsings- en 
beoordelingsproces van de associate degree opleiding Smart Media Production. We toetsen niet alleen om te 
beoordelen, maar gebruiken toetsing ook als leermoment voor de student.  
 
Deze notitie is in lijn met het Toetsbeleid van Hogeschool van Amsterdam1 en is bedoeld voor docenten, staf en 
management van de opleiding. Met een didactisch concept dat past bij de studenten en het werkveld en een goed 
onderbouwd beoordelingsproces borgt de opleiding dat zij opleidt tot Smart Media Production professionals op 
niveau 5.  
 
Allereerst lichten we in hoofdstuk 2 onze visie op leren en toetsen toe.. Hoofdstuk 3 gaat in op de belangrijke 
aspecten van het leren, namelijk de rol van de student, de leeromgeving, het curriculum en hoe ziet het leren uit 
tijdens een onderwijsperiode. In hoofdstuk 4 worden de twee principes van onze didactiek uitgelegd, namelijk 
formatief evalueren en didactisch coachen. Daarnaast beschrijven wij de rollen van de docenten. Hoofdstuk 5 geeft 
uitleg over de toetsing binnen onze opleiding: de wijze van toetsing per blok, semester en afstuderen, borging van 
de toetsing, validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van toetsen, de kwaliteit van de beoordelaars, externe 
validatie en de rol van de examencommissie in de kwaliteitsbewaking. 
 
 
 

 
1  HvA Toetsbeleid Kaders en criteria (2017). 
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2. VISIE OP LEREN EN TOETSEN: GOED AD ONDERWIJS MET 3 BOUWSTENEN 

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 praktijkgerichte context2, zowel binnen als buiten school3 waar hun basisbehoeften van 

bekwaamheid, autonomie en verbondenheid4 geborgd zijn. 

Het proces van het leren wordt gefaciliteerd door formatieve evaluatie 5. 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 evaluatie6 vormt samen met logisch 
gekozen summatieve beoordelingsmomenten ons  toetsprogramma7.”   

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. 
In de volgende hoofdstukken zullen we elk van deze bouwstenen nader beschrijven. 

 
2 Powell, K.C. & Kalina, C.J. Cognitive and social constructivism: developing tools for an effective classroom. Education. Vol. 130, Issue 2, Dec 2009. 
3 Siemens. G.: Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 2 No. 1, 

Jan 2005 
4 E. Deci - R. Ryan, Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research”, pp. 3-34, 
Rochester, 2002. 
5 William, 2011; Hattie & Timperley, 2007. Assessment for Learning; Sluijsmans, D. & Segers, M., 2018. Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het 

hoger onderwijs. p. 210 – 229. 
6  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) 
7 Visie en Onderbouwing. Onderwijskundige onderbouwing prototypes CO-CB. Versie oktober 2019. 
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Figuur 1: Bouwstenen van het didactisch concept Ad SMP  
 

3. LEREN 
Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijke aspecten van het leren namelijk de rol van de student, de 
leeromgeving, het curriculum en hoe ziet het leren uit tijdens een onderwijsperiode. 
 

3.1 LEREN EN ONTWIKKELEN CENTRAAL EN DE ROL VAN DE STUDENT 

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 
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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 literacy8) en aan 
zelfregulatie9. 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.  
  
3.2 LEEROMGEVING 

 
8 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 
9 Simons, P.R.J. (2005). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. University of Nijmegen. 
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3.2.1 BROEDPLAATS 

Studenten werken in een broedplaats, een  gecombineerde les- en werkruimte, een  leer-werkplaats waar 
onderwijs plaatsvindt. Om vorm te geven aan de rijke praktijkgerichte context waarin de studenten leren 
staat het doe-karakter van het onderwijs, al doende leren, centraal waarbij de inzet van toegepaste 
creativiteit van belang is. 

Dankzij deze broedplaatsen kunnen wij invulling geven aan het geïntegreerde ad-onderwijs. De studenten 
worden gefaciliteerd in en gecoacht bij het uitwerken van opdrachten voor opdrachtgevers en voor 
dagelijkse stand-ups en sit-downs (scrum & designthinking). Deze leeromgeving sluit hiermee aan op 
ons didactisch concept: de studenten leren samen met hun peers en docenten binnen een praktijkgerichte 
context met authentieke beroepsopdrachten waarin zij uitgedaagd  en geactiveerd worden zoals het in 
de praktijk gebruikelijk is.  

3.2.2 LESSONS LEARNED ONDERWIJS IN CORONATIJD 

Wij hebben lessen getrokken uit de coronapandemie en richten ons onderwijs zo in dat het recht doet 
aan ons beroeps- en onderwijsprofiel en aan de manier waarop wij onze studenten de regie willen geven 
over hun leren. Practice what you preach geldt bij uitstek bij SMP. Het fysieke onderwijs heeft steeds een 
centrale rol zoals wij eerder beschreven hebben. Daarnaast vormt blended learning, online 
samenwerkingsplatforms en digiboarden vormen de inhoudelijke kern uit van het aanbod. Bij de  
samenstelling wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide ervaring binnen het bachelorprogramma 
CO+CB.   

3.2.3 PRAKTIJKVRAAGSTUKKEN   

Praktijkvraagstukken in een rijke leeromgeving en student die regie voert over zijn leren en ontwikkeling 
zijn de uitgangspunten van ons didactisch concept. De studenten werken aan authentieke 
praktijkopdrachten op school en bij bedrijven. Deze vraagstukken dagen uit tot leren en creatief denken. 
De studenten gebruiken hun analytisch en probleemoplossend vermogen om praktische vraagstukken 
met slimme technologie op te kunnen lossen. Ze moeten kunnen samenwerken op het snijvlak van 
technologie, ethiek en content waarin zij de schakelrol vervullen. Daarnaast vereist de veranderlijke wereld 
van de data-gedreven mediacultuur een aanpassingsvermogen. Zo worden zij goed voorbereid op de 
snel veranderende beroepspraktijk.  
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De praktijkvraagstukken leiden tot beroepsproducten en sluiten aan op de leerresultaten die op niveau 5 
in het beroeps- en opleidingsprofiel beschreven zijn.  Tijdens het werken aan deze vraagstukken 
verwerven studenten de benodigde kennis, vaardigheden en de professionele houding die nodig zijn om 
de vraagstukken op te kunnen lossen.  

Door het werken met authentieke vraagstukken zien studenten de directe toepassing van wat zij leren. 
Het aanleren van praktijkvaardigheden, behalen van leerresultaten en het doorlopen van meerdere 
stappen in een iteratief proces om tot een volwaardig eindproduct te komen vraagt om robuuste en 
studeerbare modules van 15 en 30 EC. 

 

3.2 KERNTAKEN  

Het beroep van de Smart Media Production professional bestaat uit 3 kerntaken: 

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 dan wel 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. 

Per blok hebben we de combinaties van kerntaken verwoord in een leerresultaat. In hoofdstuk 3.3 Het 
curriculum zullen nader toelichten hoe de leerresultaten verweven zijn in het curriculum. 



9 

 

 

3.3 HET CURRICULUM 

 

Het Ad-programma Smart Media Production bestaat uit 120 EC. De drie kerntaken (produceren, 
distribueren en vermarkten en monitoren) vormen de basis van het curriculum en worden in verschillende 
constructies verwerkt in de leerresultaten per onderwijsperiode. 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.  Dat komt ook tot uitdrukking in de geformuleerden 
niveaus: niveau 1 (blok 1 en 2), niveau 2 (blok 3 en 4) en niveau 3 (jaar 2). 

Praktijkvraagstukken in een rijke leeromgeving en student die regie voert over zijn leren en ontwikkeling 
(zelfregulatie) zijn de uitgangspunten van ons didactisch concept. De studenten werken aan authentieke 
praktijkopdrachten op school en bij bedrijven. Op school worden verschillende werkvormen benut zoals 
werkcolleges, gastcolleges, (ad-hoc en geplande) feedbackgesprekken, coachingsgesprekken, werken in 
groepjes en zelfstandig werken. Buiten school worden bezoeken aan bedrijven georganiseerd, studenten 
doen een project bij een opdrachtgever en ze volgen een beroepsvoorbereidende stage als onderdeel 
van hun afstuderen. Bedrijven en experts worden betrokken als opdrachtgever, gastdocent en 
medebeoordelaar. Onze docenten werken volgens de principes van formatieve evaluatie waarin feedup, 
feedback en feedforward centraal staat. De student krijgt zo de nodige handvatten om stapsgewijs de 
regie over zijn leren en ontwikkeling te pakken. De docenten vervullen de rollen van projectbegeleider, 
coach en/of expert. Elke onderwijsperiode wordt afgesloten met een summatief beoordelingsmoment 
waarin kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd beoordeeld worden. 

In jaar 1 (60 EC) werken de studenten aan praktijkvraagstukken met intensieve begeleiding en sturing van 
de docent. De studenten krijgen de handvatten hoe zij hun leer- en werkproces goed kunnen plannen, 
monitoren, evalueren en hoe zij erop kunnen reflecteren (zelfregulatie). Het onderwijs vindt grotendeels 
plaats op school. In blok 1 en 2 werkt de student aan een kerntaak per blok. In blok 3 en 4 werkt hij steeds 
aan twee kerntaken die samen de leerresultaten van het desbetreffende blok definiëren. 

In jaar 2 staan de praktijkvraagstukken weer centraal en krijgt de student meer (eind)verantwoordelijkheid 
voor het proces, product en zijn eigen leren. De sturing en begeleiding van de docent neemt af. Er wordt 
in elke onderwijsperiode aan de drie kerntaken gewerkt.  

In de blokken 5 en 6 (30 EC) gaat het om de synergie van kennis, vaardigheden en houding van de drie 
kerntaken. De student past dit deels onder begeleiding geïntegreerd toe in een praktijkcontext. Hij doet 
dit zowel op school als bij een opdrachtgever (een dag in de week).  
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Blok 7 (15 EC) biedt een vrije ruimte waarin een verdieping (profilering) mogelijk is. Andere opties zijn 
een praktische voorbereiding op het Ad-beroep (stage) of een voorbereidende module om door te 
stromen naar het BA-programma Creative Business. Met de BA-opleiding Creative Business is de afspraak 
gemaakt dat de Ad-studenten in blok 7 een doorstroommodule kunnen volgen. Deze bereidt hen voor 
op het doorstromen naar het  BA-programma met als doel dat zij in maximaal 150 EC hun 
bachelordiploma kunnen behalen. 

In alle blokken van het programma worden de leerresultaten beoordeeld op basis van de vijf Ad-
gedragsindicatoren: methodisch handelen, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken 
en lerend vermogen. 

Onderstaand is het curriculum van de Ad-opleiding weergegeven. 

 

Jaar 1 Blok 1 
Leerresultaat productie (15 
EC) 

Blok 2 
Leerresultaat distributie (15 
EC) 
  

Blok 3 
Leerresultaten productie en 
distributie (15 EC) 
  

Blok 4 
Leerresultaten productie en 
monitoren (15 EC) 

Leerlijn praktijk Praktijkvraagstukken rondom 
oriëntatie op de opleiding en 
produceren van content met 
slimme technologieën 
Student werkt gedeeltelijk 
zelfstandig, docent stuurt 

Praktijkvraagstukken over 
het distribueren en 
vermarkten van content met 
slimme technologieën 
Student werkt gedeeltelijk 
zelfstandig, docent stuurt 
  

Praktijkvraagstukken over het 
produceren, distribueren en 
vermarkten van content met 
slimme technologieën 
Student werkt gedeeltelijk 
zelfstandig, docent stuurt 
  
  

Praktijkvraagstukken over het 
produceren en monitoren van 
content met slimme 
technologieën en de ethische 
afwegingen die daarbij horen 
Student werkt gedeeltelijk 
zelfstandig, docent stuurt 
  
  

Kennis en 
specialistische 
vaardigheden 

● Inleiding smart media 
production 
● Natural language processing 
● Werken met ICT tools voor 
conversational design 
● Praktijkvraagstuk: 
Conversational content 
maken voor grote content 
organisatie 

● Machine Learning 
● Gepersonaliseerde content  
● Werken met ICT tool 
machine learning 
● Praktijkvraagstuk: Machine 
learning concept voor een 
grote webshop 

● Artificial Intelligence 
● Hype cycle van Gartner 
● Scrum 
● Praktijkvraagstuk:  AI 
content maken en 
vermarkten voor 
mediaproductiebedrijf 
  

● Data en ethiek 
● Werken met ICT tool voor 
data-analyse 
● Praktijkvraagstuk: Het 
ontwerpen en monitoren van 
een driverless car  
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Generieke 
vaardigheden 

● Samenwerken 
● Communiceren, feedback 
geven en ontvangen 
●Onderzoeksvaardigheden 
●Basisrapporteer-
vaardigheden 
● Engels 
● Lerend vermogen 
(zelfregulatie) 
  

● Samenwerken 
● Communiceren, feedback 
geven en ontvangen, 
presenteren 
●Onderzoeksvaardigheden: 
doelgroep 
● Impactgericht handelen 
● Engels 
● Lerend vermogen 
(zelfregulatie) 

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

● Samenwerken binnen 
organisatie 
● Onderzoeksvaardigheden: 
data en knelpunten  
● Ethisch handelen 
● Communiceren: oplossingen 
naar interne organisatie 
● Engels 
● Lerend vermogen 
(zelfregulatie) 

 

Jaar 2 Blok 5 en 6 Leerresultaten productie, 
distributie en monitoring (30 EC) 
Project bij opdrachtgever  (1 dag/week) 

Blok 7 
Keuzeruimte (15 EC) 
  
(Optie: Beroepsvoorbereidende 
stage*) 

Blok 8 Proeve van bekwaamheid (15 EC) 
  
  
Beroepsvoorbereidende stage 
  

Leerresultaten productie, distributie en monitoring 

Leerlijn praktijk Praktijkvraagstukken over de synergie 
tussen het produceren, distribueren en 
vermarkten van dynamische content met 
slimme technologieën 
  
Student werkt gedeeltelijk zelfstandig, 
docent/stagebegeleider  stuurt 
gedeeltelijk 
  
  

-  Interdisciplinair module met de 
andere Ad’s bij FDMCI/HvA 
-  Mini-minor uit BA-aanbod 
Creative Business/HvA 
-  Voorbereid module op 
instroom binnen een BA-
programma (theoretisch) 
-  *Voorbereidende stage op Ad-
beroep (praktisch) 

Integratie van produceren, distribueren en 
vermarkten op Niveau 5 
Student werkt zelfstandig, student stuurt 
  
Stage (tactisch niveau) 
Beroepsproduct rondom een praktijkvraagstuk  
  

Kennis en 
specialistische 
vaardigheden 

●     Verdieping slimme mediasystemen 
●     Wet en regelgeving 
●     Iteratief optimalisatieproces 
●     Praktijkvraagstuk: Dynamische 
marketing-campagne ontwerpen, 
distribueren en monitoren voor een 
organisatie 
●     Opzet afstudeerproduct 
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Generieke 
vaardigheden 

●     Samenwerken binnen multidisciplinair 
team 
●     Communiceren op verschillende 
niveaus binnen organisatie 
●     Presentatievaardigheden 
●     Ethisch handelen 
●     Onderzoekvaardigheden: stakeholders 
●     Rapporteervaardigheden 
●     Adviesvaardigheden 
●     Lerend vermogen (zelfregulatie) 

Figuur 2:  Vereenvoudigde weergave van het curriculum (leerplanschema) 

  

3.4 HOE WORDT HET LEREN VORMGEGEVEN  

 

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe het leren vorm wordt gegeven in een onderwijsperiode. Figuur 1 in 
hoofdstuk 2 geeft een visuele weergave van dit proces. 

In de bootcamp bij de start van elk blok informeren we onze studenten aan welk leerresultaat in het 
blok gewerkt gaat worden, welke gedragscriteria gebruikt worden bij de feedback en bij toetsing, welke 
kennis en vaardigheden en professioneel gedrag hierbij horen, wat de randvoorwaarden voor inlevering 
zijn en hoe het geleerde bijdraagt aan het worden van een Smart Media Production professional. In de 
bootcamp worden de studenten daarnaast bekend gemaakt met de principes van de formatieve 
evaluatie waarin feedup (waar werk ik naartoe), feedback (waar sta ik nu) en feedforward (welke 
vervolgstappen neem ik) een centrale rol spelen. Hiervoor worden trainingen aangeboden (zie ook 
uitleg over feedback geletterdheid en zelfregulatie in hfst. 3.1). Daarnaast bieden we de studenten de 
kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om het leerresultaat aan het eind van het blok aan te 
kunnen tonen aan en verkennen zij ook verschillende beroepsrollen en functies die gerelateerd zijn aan 
de beroepspraktijk en de te bereiken leerresultaten.  

Studenten werken op basis van het geleerde in de bootcamp een persoonlijke ontwikkelplan (POP) 
uit voor het betreffende blok waarin zij waar mogelijk ook de feedforward uit het voorgaande blok 
meenemen, zodat de persoonlijke ontwikkeling van de individuele student een belangrijke basis voor 
het onderwijs vormt. De focus kan hierbij gericht zijn op het werken aan onderdelen die zwak zijn of het 
versterken van onderdelen die al sterk aanwezig zijn. Het POP neemt de student op in zijn portfolio. Dit 
wordt als uitgangspunt gebruikt voor de gesprekken tussen de student en de coach. De bootcamp en 
het POP vormen het startpunt van de opdracht. 

In de daarop volgende weken werken studenten aan opdrachten in de broedplaats op school en/of bij 
de opdrachtgevers. Met de uitwerking van de opdrachten (in de vorm van beroepsproducten, 
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verantwoordingsdocumenten, reflecties en feedback) tonen studenten aan de aangeboden theorieën, 
modellen en methodes te kunnen verwerken en te kunnen inzetten in een beroepsomgeving. Daarnaast 
tonen zij aan dat zij de ontvangen feedback goed hebben verwerkt en omgezet tot verbeter- en 
actiepunten (feedforward). De uitwerkingen neemt de student op in zijn portfolio.  

Gedurende het blok begeleiden docenten (groepen) studenten. Alle docenten passen de principes toe 
van formatief evalueren en didactisch coachen (zie hfst. 4.1). Daardoor ontwikkelt de student - naast zijn 
inhoudelijke bekwaamheid - feedback geletterdheid, kwaliteitsbesef en het grip op het leren (zie 
hfst. 3.1). Van de projectbegeleider en experts ontvangt de student feedup, feedback en feedforward 
gerelateerd aan de beroepsproducten. De coach begeleidt de student op zijn lange-termijn 
ontwikkeling (zie docentrollen in hfst. 4.2). Studenten kunnen gedurende het traject altijd om feedback 
vragen, docenten ondersteunen studenten waar nodig.  

Om het leerproces van studenten te sturen, voeren projectbegeleiders en/of coaches minimaal 3 
individuele feedbackgesprekken met studenten op basis van de tussenproducten, waarin ze feedback 
en feedforward geven in relatie tot de gedragscriteria geformuleerd in de rubric.  Gedurende het 
leerproces geven ook eventuele opdrachtgevers (experts) feedback, evenals medestudenten. Hierdoor 
weet de student steeds waar hij aan toe is, of hij op schema ligt en wat de verwachte beoordeling zal 
zijn. De student heeft immers al een aantal keer feedback en feedforward gekregen. 

De eindbeoordeling vindt plaats in een beoordelingsvergadering tussen de projectbegeleider en de 
coach.  Een expert (bijv. de opdrachtgever) kan een adviserende rol hebben bij de beoordeling. Zij 
baseren hun oordeel op de informatie over het leren die zij hebben verzameld gedurende het blok in 
de formatieve cycli (zie hfst. 4.1) en uit het bewijslast in het portfolio (zie hfst. 5.2.1) in relatie tot de 
rubric die voor het blok ontwikkeld is. De docenten vullen in dit gesprek het beoordelingsformulier in.  

Aan het einde van elk blok vindt een individueel afsluitend ontwikkelgesprek plaats tussen de coach 
en de student, waarin het cijfer aan de student wordt medegedeeld en toegelicht. Er wordt ook 
feedforward gegeven voor het volgende blok. Dit vormt de  input voor het nieuwe POP dat de student 
in overleg met de coach schrijft. 

 

4. DIDACTIEK 
In dit hoofdstuk worden de twee principes van onze didactiek uitgelegd, namelijk formatief evalueren en 
didactisch coachen. Daarnaast beschrijven wij de rollen van de docenten. 
 
4.1 TWEE PRINCIPES VAN DE DIDACTIEK 
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Docenten begeleiden studenten in hun leerproces op een ontwikkelingsgerichte manier. Hierdoor leert 
de student: 
● zelfstandig de succescriteria voor zijn leren en ontwikkeling formuleren en toepassen 
● leervragen formuleren en delen 
● op zijn keuzes en professionele houding reflecteren 
● de gemaakte keuzes en zijn professionele handelen verantwoorden 
● zelf keuzes maken voor de vorm waarin hij de opdrachten uitwerkt 
 
De student leert door middel van 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 om didactische bekwaamheid (instructie, 
begeleiding en beoordeling) gestoeld op 2 principes: formatief evalueren en didactisch coachen. 
 
4.1.1 FORMATIEF EVALUEREN  

Formatief evalueren (FE) is het grote raamwerk met de feedback loop10 (feedup, feedback, feedforward) 
als basis die onderschreven wordt in onze onderwijsvisie. Onze docenten faciliteren het leerproces van 
de student door het verzamelen van informatie over zijn leren. Deze informatie benutten zij vervolgens 
voor zo wel het inzetten van de juiste  didactische interventies in de les (lesvormen en -technieken, 
aandragen van leerstrategieën) om samen met de student en zijn peers de vervolgstappen te bepalen in 
zijn  leerproces (in feedbackgesprekken, peerfeedback, etc.). Vervolgens wordt op basis van deze 
informatie (bijv. de bewijsstukken vastgelegd in het portfolio) een summatieve beslissing genomen. 
 
De bouwstenen van het FE zijn: 
1. feedback loop met de drie elementen: feedup (waar werkt ik naartoe?), feedback (waar sta ik 
nu?), feedforward (hoe kom ik naar de gewenste situatie?) 
2. de student bouwt het inzicht in en de grip op het leren  
3. de student ontwikkelt het kwaliteitsbesef; de bouwstenen 2 en 3 kan de student realiseren 
dankzij zijn feedback geletterdheid (zie hfst. 3.1) 
4. instrumenten die nodig zijn om de  informatie over het leren te verzamelen; op lange termijn 
vastgelegd in een portfolio, op korte termijn zijn het de interventies van de docent in de les 
5. docent, student, peers hebben ieder hun rol (zie hfst. 3.1 en 4.2) 
6. data over het leren die van belang zijn voor het summatief beslismoment 
 
De bouwstenen worden visueel weergegeven in Figuur 2. 

 
10 Wordt ook de ‘formatieve cyclus’ genoemd. 
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Figuur 3: De bouwstenen van de formatieve evaluatie. 
 
 
4.1.2 DIDACTISCH COACHEN  

Didactisch coachen (DC) is het toepassen van het FE in het contact met de student. Alle onze docenten 
zijn dus ook didactische coaches11. Zij kenmerken zich door: 

- hoge verwachtingen 
- leer-bevorderend gedrag naar de student toe  
- scaffolding: interventies en begeleiding aan de groei van de studenten aanpassen 
- procesgerichte interventies: stellen van denkstimulerende vragen, geven van actiegerichte en 
effectieve feedback, het beperkt geven van aanwijzingen; de interventies zijn gericht zowel op taak 
(inhoud, strategie) als op de student (leerstand, zelfregulatie) 

 
4.2 DOCENTROLLEN 

 
11  Lia Voerman en Frans Faber: Didactisch coachen. De Wijer Uitgeverij 2019 
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Alle onze docenten handelen volgens de principes van beide FE en DC.  Daarnaast vervullen zij een of 
meerdere van de drie volgende rollen: 

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 coacht, 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 
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)  

 
Afhankelijk van de behoefte van de student en waar nodig bieden docenten extra ondersteuning. 
 
 
 

5. TOETSING 

Dit hoofdstuk gaat over : 
- toetsing als leermoment 
- de wijze van toetsing (blok/semester en afstuderen) 
- borging van de toetsing op niveau 
- validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van toetsen 
- kwaliteit van de beoordelaars 
- externe validatie 
- kwaliteitsbewaking door de examencommissie 
 
5.1 TOETSING ALS LEERMOMENT 

Uit onze visie op toetsen blijkt dat wij het leren en ontwikkelen van de student over een langere periode 
centraal stellen. Daarom versterken wij de formatieve functie van de beoordeling12. We implementeren 

 
12 Laveault, D. & Allal, L. (red.) (2017). Assessment for learning: Meeting the Challenge of Implementation. Cham: Springer; William, D. (2011). 
What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 37, 3-14. 
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formatieve evaluatie (FE) als uitgangspunt voor de instructie, feedback en toetsing. Uit onderzoek13 
komt naar voren dat FE een effectieve methode is om betekenisvol leren te bevorderen, om de 
studenten toetsing als een leermoment te laten ervaren en om de zelfsturende rol van de student te 
ontwikkelen. Tijdens alle formatieve en summatieve evaluatiemomenten wordt steeds een relatie 
gelegd met de leerresultaten die geformuleerd zijn voor de desbetreffende onderwijsperiode. FE wordt 
gebruikt als een uitgangspunt van het toetsprogramma waarin de informatie vanuit de formatieve 
momenten samen geëvalueerd wordt in een summatieve beoordeling per onderwijsperiode. Dat 
betekent dat er meerdere datapunten14 worden gebruikt om uiteindelijk tot een oordeel te komen. Aan 
het einde van de periode wordt een summatief oordeel geveld waarbij de gehele ontwikkeling en 
getoonde leerresultaten van de student worden meegenomen.  

Toetsing heeft dus twee functies, namelijk enerzijds de summatieve functie,  het beoordelen in 
hoeverre de student het leerresultaat behaald heeft (is de student competent conform het niveau?). En 
anderzijds gaat het om 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. 

 

5.2 WIJZE VAN TOETSING 

De studenten werken in elke fase van de opleiding aan een beroepsvraagstuk. In jaar 1 gebeurt dat in 
modules van 15 ECTS. In het eerste semester van jaar 2 beslaat de module 30 ECTS. Dat werken aan een 
beroepsvraagstuk gebeurt in teamverband, waarbij de complexiteit en de mate van zelfstandigheid in de 
loop van de opleiding toenemen. In het laatste blok van jaar 2 werken studenten zelfstandig aan een 
beroepsvraagstuk.  

De opleiding kent geïntegreerde toetsing. De oplossing van het beroepsvraagstuk bestaat uit meerdere 
tussenproducten die uiteindelijk leiden tot een eindproduct. In elk blok is in de studiegids en 
studiehandleiding aangegeven wat de opdracht is, tot welke uitwerking in het portfolio deze leidt. In de 
studiehandleiding zijn de beoordelingscriteria opgenomen. 

 

5.2.1 TOETSING PER BLOK / SEMESTER 

 
13 Sluijsmans, D. & Segers, M. (2018). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs. IN: Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur 
in het hoger onderwijs. p. 210 – 229. 
14 Van der Vleuten, C. P. M., Schuwirth, L. W. T., Driessen, E. W., & Govaerts, M. J. B. (2014). Twelve Tips for programmatic assessment. Medical 

Teacher, 37, 641–646. 
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De uitwerking van de opdracht in een blok of semester resulteert in een portfolio. In het portfolio neemt 
de student in elk geval op:  

1. persoonlijk ontwikkelplan 
2. het beroepsproduct met een verantwoording van de gemaakte keuzes en methoden 
3. peerfeedback 
4. feedback van de projectbegeleider en/of coach 
5. feedback van de experts 
6. reflectie van de student op het leertraject 

Alle verplichte onderdelen van het portfolio worden gedurende het blok/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 beslissing15 te kunnen nemen. De 
leerresultaten en gedragsindicatoren, uitgewerkt in gedragscriteria, vormen dus de kaders voor zowel 
het stimuleren van het leerproces en zelfregulatie als voor de beoordelende functie van toetsen.  

De onderwijseenheden in het eerste jaar en in het eerste semester van jaar 2 worden afgesloten met een 
beoordelingsvergadering en een ontwikkelgesprek. 

In de beoordelingsvergadering stellen de projectbegeleider en de coach vast in welke mate de student 
de beoogde leerresultaten heeft aangetoond en welke ontwikkeling hij of zij heeft doorgemaakt. De 
experts hebben een adviserende rol in de beoordeling. Het summatieve oordeel over de bekwaamheid 
van de student wordt gegeven op basis van de bewijsstukken in het portfolio en de informatie over het 
leren en ontwikkeling opgehaald tijdens het blok. De beoordelaars maken gebruik van de input van 
docenten en experts die bij de begeleiding en de uitvoering van de beroepsopdracht zijn betrokken.  

Of de uitwerking voldoet aan het niveau wordt bepaald door de gedragsindicatoren en gedragscriteria. 
Deze zijn afgeleid van de landelijke beschrijving van het Ad-niveau 5, waarin beschreven is welke mate 
van methodisch handelen, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en lerend 
vermogen van studenten op Associate degree-niveau wordt verwacht. Deze criteria bepalen de meetlat 
voor de toetsing en zijn weergegeven in een rubric. Hierin is de kennis- en vaardighedenbasis 
verankerd. 

In de beoordelingsvergadering wordt het cijfer voor het portfolio toegekend. De beoordeling is dus altijd 
een integrale eindbeoordeling van de bewijslast die de student in het portfolio heeft opgenomen. Alle 
zes onderdelen vormen een verplicht onderdeel van het portfolio, ze moeten aanwezig zijn om tot een 
om tot een beoordeling te kunnen komen.  

 
15 Van der Vleuten, C. P. M., Schuwirth, L. W. T., Driessen, E. W., & Govaerts, M. J. B. (2014). Twelve Tips for programmatic assessment. Medical 
Teacher, 37, 641–646. 
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De student is geslaagd als het cijfer minimaal een 5,5 is. Onvoldoendes kunnen herkanst worden. Er wordt 
met de student een afspraak gemaakt over de termijn en de tijd die nodig is om onderdelen te verbeteren. 
Er is één herkansingsmogelijkheid per studiejaar. Mocht de student het onderdeel in de herkansing niet 
halen, dan moet de student zich opnieuw inschrijven voor het betreffende onderdeel in het volgende 
studiejaar.   

Aan het einde van elk blok vindt een individueel afsluitend ontwikkelgesprek plaats tussen de coach 
en de student, waarin het cijfer aan de student wordt medegedeeld en toegelicht. Er wordt ook 
feedforward gegeven voor het volgende blok. Dit vormt de  input voor het nieuwe POP dat de student 
in overleg met de coach schrijft. 

In een schema ziet dit er als volgt uit: 

Toets Leidt tot  Toetsvorm Beoordelingscriteria EC Beoordeling door  Beoordelings-
maat 

Opdracht 
  

Gevarieerde 
uitwerking van 
het 
beroepsproduct 
  

Portfolio 
  

Gedragsindicatoren 
met bijbehorende 
gedragscriteria 
(rubrics) 

15 2 aangewezen 
examinatoren  

Geheel cijfer  

Figuur 4: overzicht toets, toetsvorm en beoordeling aan einde van elk blok (m.u.v. blok 8)  

 

5.2.2 AFSTUDEERPROGRAMMA 

In blok 8 (15 ECTS) werken de studenten aan een proeve van bekwaamheid binnen de context van een 
bedrijf of organisatie. De student moet zelfstandig en adequaat kunnen handelen in een authentieke 
context en hij verzamelt bewijsstukken in een portfolio dat de drie kerntaken behelst (produceren, 
distribueren, monitoren), geformuleerd in leerresultaten. De docent biedt consulten aan, de student 
signaleert waar hij staat en vraagt gericht om feedback en feedforward. 

De leerresultaten worden geïntegreerd op het eindniveau (hbo-niveau 5) beoordeeld door middel van 
een eindassessment. De proeve van bekwaamheid is een beroepsproduct rondom een praktijkvraagstuk 
waarin de student aantoont dat hij zelfstandig een probleem kan oplossen in de context van de 
contentproductie en/of -optimalisatie met gebruik van slimme technologieën. Het assessmentportfolio 
bestaat uit ten minste de volgende onderdelen: 

1. persoonlijk ontwikkelplan 

2. het beroepsproduct met een verantwoording van de gemaakte keuzes en methoden 

3. peerfeedback 
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4. feedback van de projectbegeleider en/of coach 

5. feedback van de experts 

6. reflectie van de student op het leertraject 

Twee assessoren voeren het assessmentgesprek met de student om te toetsen of de student de beoogde 
leerresultaten op het eindniveau beheerst. In het portfolio levert de student bewijsvoering aan die hij 
tijdens het tweede jaar van zijn studie heeft opgebouwd, zowel binnen als buiten de opleiding. De twee 
assessoren zijn niet de coach en de projectbegeleider van de student. Daarmee wordt een onafhankelijke 
beoordeling van het niveau van de student aan het einde van zijn opleiding gewaarborgd. De student 
wordt door zijn coach goed voorbereid op het assessment. 

We toetsen dus integraal op eindniveau. Hiermee wordt recht gedaan aan de rijkheid en complexiteit 
van elk van de afzonderlijke taken en wordt de beroepsbekwaamheid van de studenten in verschillende 
situaties op eindniveau aangetoond16.  

5.3 BORGING VAN DE TOETSING OP NIVEAU 

De eindkwalificaties van de opleiding zijn vertaald in leerresultaten (zie beroeps- en opleidingsprofiel). 
De leerresultaten zijn in afstemming met het werkveld geformuleerd. In een blok werkt de student aan 
een leerresultaat. Hij doet dit aan de hand van opdrachten (praktijkvraagstukken) waarin de student 
kennis, vaardigheden en attitude geintegreerd toepast. Middels het portfolio toont de student aan het 
leerresultaat te hebben behaald. Dit portfolio vormt de basis voor de beoordelingsvergadering waarin 
het oordeel wordt gegeven of de student het leerresultaat aangetoond heeft. Tevens wordt het cijfer 
toegekend.  In het afsluitende ontwikkelgesprek wordt het cijfer aan de student toegelicht.  

Of de uitwerking voldoet aan het niveau wordt bepaald door de gedragsindicatoren en gedragscriteria. 
Deze zijn afgeleid van de landelijke beschrijving van het Ad-niveau 517, waarin beschreven is welke mate 
van methodisch handelen, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en lerend 
vermogen van studenten op Associate degree-niveau wordt verwacht. Deze criteria bepalen de meetlat 
voor de toetsing en zijn weergegeven in een rubric. Hierin is de kennis- en vaardighedenbasis 
verankerd.  

Bijlage 2 bevat een matrijs die de niveauopbouw in het curriculum weergeeft. Deze beschrijvingen 
dienen als kapstok voor het formuleren van de leerresultaten voor elke onderwijsperiode.  Per niveau 
wordt de soort en toepassing van kennis beschreven. Daarnaast wordt de complexiteit van de taak, 

 
16 Zie Beoordelen is mensenwerk, D. Andriessen, D Sluijsmans e.a. ‘Eindrapport expertgroep protocol’,  Vereniging Hogescholen, januari 2014 

17 Vereniging Hogescholen (2018) Handreiking beschrijving niveau 5 Associate degree.  
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situatie, oplossing, etc. en de toenemende zelfstandigheid van het handelen van de student 
weergegeven. De beschrijvingen zijn gedefinieerd a.d.h.v. de SOLO-taxonomie18 en het ZelCommodel19 
en conform de landelijke beschrijving van het Ad-niveau 5.  

De leerresultaten en gedragsindicatoren, uitgewerkt in gedragscriteria vormen de kaders voor zowel de 
beoordelende functie van toetsen als voor het stimuleren van het leerproces en zelfregulatie.  

 

5.4 VALIDITEIT 

Met onze toetsen meten we wat we daadwerkelijk willen meten20:  
 
A. we kennen een duidelijk verband tussen de eindkwalificaties van de opleiding en de toetscriteria; 
B. onze toetsen dekken het geheel aan eindkwalificaties volledig af; 
C. ons toetsprogramma kent een opbouw die past bij de fase van de opleiding; 
D. ons toetsprogramma heeft een variëteit aan beoordelingsvormen zodat studenten voldoende 
kansen hebben om hun capaciteiten aan te tonen. 
  
Ad. A Het beroeps- en opleidingsprofiel bestaat uit helder beschreven leerresultaten met 
gedragsindicatoren en gedragscriteria (eindkwalificaties) en beroepsproducten. De leerresultaten 
beschrijven wat de student na afloop van een leerperiode kan, de gedragsindicatoren en gedragscriteria 
vormen de meetlat voor niveau 5. Deze leerresultaten, gedragsindicatoren en gedragscriteria en 
beroepsproducten zijn sturend voor de inrichting van het onderwijs en de toetsing en ontwikkeld in 
overleg met het werkveld.  
  
Ad B en C. De kerntaken zijn evenredig verdeeld over het toetsprogramma. In onderstaand overzicht is 
te zien welke kerntaken wanneer aan de orde komen. Alle kerntaken worden op minimaal 2 momenten 
in de opleiding getoetst, waarmee het geheel der toetsen de eindkwalificaties volledig afdekt. 

 

Blok 1 2 3 4 4A 5+6 7 8 8A 

 
18  https://pamhook.com/solo-taxonomy  
19  https://benno.fdmci.hva.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Het-ZelCommodel-Grip-op-competentieniveaus.pdf 
20 Baartman, L.K.J., Kloppenburg, R., & Prins, F.J. (2013). Kwaliteit van toetsprogramma’s. In: H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke (red.), 
Toetsen in het Hoger Onderwijs, pp. 51-62. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
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kerntaak  Productie              Her- 
kansingen 

    Her- 
kansingen 

kerntaak  Distributie             

kerntaak Monitoren                  

Vrijekeuzeruimte                   

Aantal ECTS 15  15  15  15    30 15  15    

Figuur 5: Verdeling kerntaken over de blokken. Indien een kerntaak in een blok aan bod komt, is het vakje gemarkeerd.  

Het toetsprogramma kent een opbouw qua vereiste zelfstandigheid van de student, complexiteit van de 
opdrachten en het lerend vermogen dat van studenten wordt gevraagd. Het niveau wordt elke periode 
opgebouwd door te variëren met de mate van zelfstandigheid die wordt gevraagd of het aantal 
belanghebbenden die er zijn bij een opdracht, onvoorspelbaarheid, tijdsdruk, aantal belanghebbenden, 
internationale context, vraaggestuurd bepalen van de opdracht, mate van begeleiding, vrijheid in 
bepalen/samenstellen van het team. 
  
De begeleiding van de student is hierbij gericht op een toenemende zelfstandigheid. Zo ontwikkelen 
studenten zich tot professionals op Ad-niveau. 
  
Ad. D Elk leerresultaat wordt, in zowel het 1e als in het 2e jaar meermaals beoordeeld aan de hand van 
verschillende opdrachten. Deze mix aan opdrachten resulteert in een mix aan uitwerkingen, zoals 
beroepsproducten of en -handelingen, presentaties, verantwoordingsverslagen en reflectieverslagen 
waarmee de studenten voldoende kansen hebben om hun capaciteiten aan te tonen. In de mix wordt ook 
rekening gehouden met toetsing door middel van groepsopdrachten en individuele toetsvormen.  

 

5.5 BETROUWBAARHEID EN TRANSPARANTIE 

We zorgen voor betrouwbare toetsen door de volgende uitgangspunten: 
 
A. de toetsuitslagen van studenten zijn vergelijkbaar en  
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B. onze toetsen en begeleiding leveren voldoende data om een betrouwbaar oordeel te kunnen 
vellen.  
  
Ad A. Voor alle toetsen zijn de gedragscriteria (de beoordelingscriteria) en normering vastgelegd in 
heldere eenduidige beoordelingsformulieren (rubric) en een beoordelingsinstructie per leerresultaat. 
Tevens is op het beoordelingsformulier een cesuur (‘voldoende’) aangegeven en is uitgewerkt wat een 
student moet laten zien om een ‘goed’ te scoren (zie bijlage 1).  
  
Studenten en docenten zijn beide zeer bekend met de gedragscriteria omdat ze in het gehele onderwijs 
steeds terugkomen. Daarnaast zijn er meerdere docenten verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. 
Tussen docenten zijn er in de beoordeling geen grote afwijkingen, omdat docenten samen kalibreren.  
  
Ad B. We verzamelen in het proces van formatief evalueren gevarieerde en rijke data over de ontwikkeling 
van de student in relatie tot de leerresultaten. Een student toont in verschillende contexten (meerdere 
gevarieerde opdrachten) het leerresultaat aan. Ook is de rijkheid terug te vinden in de gevarieerdheid van 
de uitwerkingen, waarmee het leerresultaat wordt aangetoond. Deze rijkheid wordt geborgd in de 
instructie aan de student (studiehandleiding), daarin is aangegeven wat een student moet opnemen in 
zijn portfolio.  
  
Alle relevante informatie over de toetsing en beoordelingscriteria zijn aan docenten en studenten bekend 
en worden bij aanvang van elke onderwijseenheid gedeeld met de studenten. In de studiehandleiding 
van elke onderwijseenheid is aangegeven: 
● aan welke leerresultaten wordt gewerkt; 
● aan welke gedragsindicatoren met onderliggende gedragscriteria een student moet voldoen wil 
hij voor een toets slagen; 
● welke producten de student als uitwerkingen voor het succesvol aantonen van een leerresultaat 
kan opleveren in zijn portfolio. 
  
Een onvoldoende beoordeling van een module kan hersteld worden door middel van een 
reparatieopdracht. Een reparatieopdracht is een op maat gemaakte afspraak op basis van de bij de 
beoordeling vastgestelde deficiëntie. Deze opdracht dient binnen een vastgestelde termijn afgerond te 
worden. Elke onderwijseenheid die onvoldoende is beoordeeld,  is een keer per studiejaar te herkansen. 
 

5.6 KWALITEIT VAN DE BEOORDELAARS/EXAMINATOREN 

 
De examencommissie wijst jaarlijks vóór 1 september op basis van een voordracht van de 
opleidingscoördinator voor elk blok de beoordelaars (examinatoren) aan. Een beoordelaar moet 
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aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor beoordelen van opdrachten (minimaal Basis Kwalificatie 
Examinering). De basiscriteria die bij het aanwijzen van beoordelaars worden gehanteerd, zijn: 
● voor alle beoordelingen geldt dat de beoordelaar minimaal beschikt over een diploma op 
bachelorniveau;  
● nieuwe docenten die nog niet geschoold zijn in ontwikkelingsgericht begeleiden en/of nog niet 
aangewezen zijn als examinator, worden begeleid door een ervaren begeleider en/ of beoordelaar; 
● een beoordelaar volgt regelmatig scholing/kalibratiesessies om de eigen deskundigheid ten 
aanzien van toetsen en feedback geven te vergroten; 
●  een beoordelaar kent de beroepspraktijk; 

● een beoordelaar die een portfolioassessment afneemt is daarin geschoold. 
In samenwerking met de HvA Academie is een professionaliseringstraject vormgegeven, gericht op 
toetsen en feedback geven. Vaardigheden op het gebied van ontwikkelingsgericht begeleiden maken 
deel uit van dit traject.  

 

5.7 EXTERNE VALIDATIE 

 
Tweemaal per jaar overleggen we met de onderwijsadviesraad. In deze gesprekken staan de inhoud, de 
actualiteit en de robuustheid van het onderwijsprogramma en de toetsing op de agenda.  
Door betrokkenheid van het werkveld bij de begeleiding en toetsing krijgt de opleiding feedback op het 
toets- en beoordelingsproces. Bevindingen worden vastgelegd. We streven ernaar minimaal twee keer 
per jaar externe kalibratiesessies plaats te laten vinden met beoordelaars van andere hogescholen om de 
wijze van beoordeling en eindniveau af te stemmen met elkaar. Daarbij maken we gebruik van het overleg 
en de samenwerking binnen het landelijk overleg AD’s Media, Technologie en Content. 

 

5.8 KWALITEITSBEWAKING DOOR EXAMENCOMMISSIE 

De Examencommissie speelt een cruciale rol bij de borging van de kwaliteit van toetsen en examens en 
van het eindniveau van de opleiding. De Ad Smart Media Production valt onder de examencommissie 
van de Ad’s van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Een lid van deze examencommissie zal 
zich specifiek met de Ad Smart Media Production  bezighouden. De gehele Examencommissie heeft een 
training over niveau vijf gevolgd.       
Conform de WHW heeft de Examencommissie de volgende taken: 
● Het borgen van de kwaliteit van (deel)tentamens en examens. 
● Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom (deel)tentamens en 
examens. 
● Het aanwijzen van examinatoren. 
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● Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen (binnen het kader van OER) om de uitslag van 
(deel)tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen. 
● Het uitreiken van het getuigschrift. 
● Het verlenen van vrijstellingen. 
● Het treffen van maatregelen in geval van fraude. 
● Het uitbrengen van een Bindend Studieadvies. (geen wettelijke taak, HvA-afspraak) 
● Het opstellen van een jaarverslag. 
  
Eens per jaar onderzoekt de examencommissie het eindniveau van de opleiding en gaat hierover met de 
opleiding in gesprek. Aan de hand van verslagen van afstudeerevaluaties, verslagen van kalibratiesessies, 
verslagen van alumnibijeenkomsten en verslagen van beroepenveld-bijeenkomsten vormt de 
examencommissie zich een beeld van de mate waarin de opleiding zich extern valideert en rapporteert 
dit terug aan de opleiding. De examencommissie stelt jaarlijks een jaarverslag op, waarin teruggekeken 
wordt op de samenstelling, adviezen en bevindingen van de examencommissie.     
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BIJLAGE 1 FORMAT BEOORDELINGSFORMULIER (RUBRIC) OPDRACHT….. 

Student:  Studentnummer:  

Examinatoren:   Datum beoordeling:  

  Heeft betrekking op:   

In dit blok staat het volgende leerresultaat centraal: …. 

Randvoorwaarden21 voor beoordeling: 

algemeen  voldaan eventuele toelichting randvoorwaarden: 

Taalgebruik (in alle producten) voldoet aan de normen op het 
gebied van verslaglegging die gelden binnen de beroepspraktijk en 
is geschreven in correct Nederlands 

 
 
☐ 

 

APA (waar van toepassing) is correct toegepast. ☐ 

Er is geen plagiaat vastgesteld ☐ 

Het portfolio is compleet en op tijd ingeleverd ☐ 

 

 

gedragsindicatoren gedragscriteria 
de student…. 

beoordelingscriteria beoordeling behaald resultaat en toelichting / 
feedback 
(in te vullen door de examinator(en)) 

wanneer zijn 
de 
gedragscriteria 
voldoende 
(=5,5)? 

wanneer zijn 
de 
gedragscriteria 
goed (=8,0)? 

Methodisch 
handelen 

zie criteria behorend bij 
het betreffende 
leerresultaat 
 

   

Probleemoplossend 
vermogen 

zie criteria behorend bij 
het betreffende 
leerresultaat 
 

   

Samenwerken zie criteria behorend bij 
het betreffende 
leerresultaat 
 

   

 
21Aan de bovengenoemde onderdelen moet voldaan zijn voor een verdere beoordeling 
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Communiceren zie criteria behorend bij 
het betreffende 
leerresultaat 
 

   

Lerend vermogen zie criteria behorend bij 
het betreffende 
leerresultaat 
 

   

 Resultaat (cijfer tussen 1,0 en 
10,0) 

……………………… 

 

 

 

BIJLAGE 2: NIVEAUOPBOUW 

 

Niveau 1 (blok 1 en 2) Niveau 2 (blok 3 en 4) Niveau 3 (jaar 2) 

 KENNIS: Ik heb eenvoudige 
kennis van begrippen, modellen 
en theorieën gerelateerd aan  
slimme technologieën. Daartoe 
behoort kennis over het 
produceren en distribueren van 
slimme technologieën. 

KENNIS: ik heb bredere kennis 
van begrippen, modellen en 
theorieën gerelateerd aan slimme 
technologieën.  Daartoe behoort 
zowel het produceren en 
distribueren alsook het 
produceren en monitoren van 
deze technologieën. Ik kan 
elementen ervan toepassen in 
een bekende en overzichtelijke 
beroepssituatie 

KENNIS: Ik heb 
multidisciplinaire kennis van 
begrippen, modellen en 
theorieën gerelateerd aan 
slimme technologieën en kan 
elementen ervan aan elkaar 
relateren en toepassen in 
onbekende maar 
overzichtelijke 
beroepssituaties. 

COMPLEXITEIT: Ik heb te maken 
met eenvoudige communicatie- 
of mediavraagstukken waarbij de 
strategische kaders gegeven zijn 
en oplossingen bekend. Mijn taak 
is een eenvoudige, oplossing aan 
te dragen waarin ik bekende 
methoden toepas volgens 
vaststaande normen. De situatie 
waarin ik werk is bekend en 
overzichtelijk. Er is weinig 

COMPLEXITEIT: Ik heb te maken 
met complexere communicatie- 
of mediavraagstukken waarbij 
de strategische kaders gegeven 
zijn en oplossingen bekend. Mijn 
taak is een oplossing aan te 
dragen waarin ik bekende 
methoden toepas en combineer 
volgens vaststaande normen. De 
situatie waarin ik werk is bekend 
en overzichtelijk. Er is een 

COMPLEXITEIT: Ik heb te 
maken met multidisciplinaire 
communicatie- of 
mediavraagstukken waarbij de 
strategische kaders gegeven 
zijn en oplossingen soms 
bekend.  Mijn taak is een 
tactische oplossing aan te 
dragen waarin ik bekende 
methoden toepas in 
wisselende situaties. De 
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afbreukrisico.  Onder 
begeleiding communiceer en 
werk ik samen met mijn peers, 
docenten en een beperkt aantal 
experts. 

gemiddeld afbreukrisico.  Onder 
begeleiding communiceer en 
werk ik samen met mijn peers, 
docenten en een externe 
stakeholders. 

  

situatie waarin ik werk is 
onbekend, maar overzichtelijk. 
Er is een redelijk groot 
afbreukrisico. Ik communiceer 
zelfstandig en werk samen 
met meerdere stakeholders 
uit verschillende disciplines.  

ZELFSTANDIGHEID: Ik kan een 
eenvoudige opdracht met een 
kerntaak zelf formuleren en 
met instructie en begeleiding 
uitvoeren en evalueren. Ik 
overleg met anderen over te 
maken keuzes en besluiten en 
ben verantwoordelijk voor een 
goede uitvoering van eigen 
werkzaamheden. Onder 
begeleiding formuleer ik 
doelen, reflecteer ik op mijn 
eigen handelen, en hanteert ik 
mijn eigen ontwikkelingsproces. 

ZELFSTANDIGHEID: Ik kan een 
complexere opdracht met 
meerdere taken zelf formuleren 
en met instructie en 
begeleiding uitvoeren en 
evalueren. Ik overleg met 
anderen over te maken keuzes 
en besluiten en ben 
verantwoordelijk voor een 
goede uitvoering van eigen 
werkzaamheden. Onder 
begeleiding formuleer ik 
doelen, reflecteer ik op mijn 
eigen handelen, en hanteert ik 
mijn eigen ontwikkelingsproces. 
Er is sprake van afnemende 
begeleiding. 

ZELFSTANDIGHEID: Ik kan 
binnen de gegeven kaders een 
opdracht met alle kerntaken 
zelf formuleren en deze onder 
begeleiding uitvoeren en 
evalueren. Ik overleg met 
anderen over keuzes en 
besluiten en draag 
gedeeltelijke 
verantwoordelijkheid voor 
het eindresultaat. Ik 
formuleer doelen en met 
gepaste begeleiding reflecteer 
ik op mijn eigen handelen, en 
hanteert ik mijn eigen 
ontwikkelingsproces. Er is 
weinig tot geen begeleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


