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Inleiding 

Je bent bijna aan het einde van je studie Smart Media Production beland. In het 
eerste jaar heb je op verschillende manieren kennis gemaakt met de kerntaken van 
onze opleiding: het produceren van dynamische content met behulp van slimme 
technologieën, het distribueren en vermarkten van die dynamische content via 
slimme technologieën en het monitoren van inspanningen met behulp van die 
slimme technologieën. Begrippen als machine learning en Internet of Things zijn je 
inmiddels zeer vertrouwd.  

In jaar twee heb je je verworven kennis, inzichten en vaardigheden gebruikt om 
oplossingen te vinden voor tamelijk complexe praktijkvraagstukken. Dat deed je 

onder begeleiding, maar wel zelfstandiger dan in het eerste jaar van de opleiding. 

In het laatste blok van deze twee jaar is het tijd geworden om te laten zien dat je 
grotendeels zelfstandig tot oplossingen te komen voor praktijkvraagstukken. 

Uiteraard krijg je steun vanuit de opleiding en zoek je zelf steun van externe 
experts, maar jij bent vooral degene die bij zoektocht naar een adequate oplossing 
aan het roer zit. 

Je laat deze 10 weken bij de proeve van bekwaamheid zien wat je in je mars hebt 
en wat je tot dusvere hebt geleerd door het actief toe te passen. Het resultaat van 
deze proeve van bekwaamheid is niet alleen een Associate degree Smart Media 
Production, maar ook jouw visitekaartje naar het bedrijfsleven. 

Hieronder staan de beschrijving en de doelen van de proeve van bekwaamheid. Je 
leest hoe de opdrachten eruit zien en op welke manier er getoetst wordt. Ook staat 
uitgelegd hoe je eventueel kunt herkansen.  

We wensen je veel succes! 
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Leerresultaat 

Het leerresultaat voor semester 4 is: jij als  smart media professional werkt 

zelfstandig aan een (deel van een) smart media gerelateerd multidisciplinair 

praktijkvraagstuk voor een opdrachtgever. Jij  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. Jij reflecteert op dat wat gemonitord moet worden en de ethische 

afwegingen die dat met zich meebrengt voor alle belanghebbenden.    

 

Dit leerresultaat wordt beoordeeld aan de hand van de vijf gedragsindicatoren voor 
het associate degree niveau: Methodisch handelen, samenwerken, communiceren, 
probleemoplossend vermogen en lerend vermogen. Bij elke gedragsindicator is een 
aantal criteria geformuleerd die beschrijven hoe er wordt beoordeeld. 

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  
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● 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 

 

Proeve van bekwaamheid en toetsing 

Voor de Proeve van bekwaamheid ga je met praktijkvraagstukken van 
opdrachtgevers aan de slag, jij laat zien wat je individueel én in samenwerking met 

een team in je mars hebt. Dit doe je op basis van de vooraf benoemde  
gedragsindicatoren, uitgewerkt in gedragscriteria. 

 

Bij de Proeve van bekwaamheid  ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van 
een planning. Gedurende het proces vraag je feedback van betrokken stakeholders 

en je projectbegeleider. Deze feedback leg je vast in de digitale leeromgeving.  
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De Proeve van bekwaamheid  wordt afgerond met een portfolio-assessment, 
bestaande uit een eindgesprek met twee assessoren op basis van jouw portfolio 
met bewijsstukken van het proces.  

 

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:  

● het beroepsproduct met een verantwoording van de gemaakte keuzes en 
methoden  

● jouw persoonlijk ontwikkelplan    
● jouw reflectie op het leertraject 

 

Naast het portfolio wordt je ook beoordeeld aan de hand van de volgende 
informatie uit de digitale leeromgeving: 

● peerfeedback   

● feedback van de projectbegeleider en/of coach  
● feedback van de experts  

 

Je moet minimaal 90 studiepunten hebben behaald om te beginnen met de Proeve 
van Bekwaamheid. Zie hiervoor ook het Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) met  
alle regels over de opleiding, toetsing en examinering. De OER is onderdeel van het 

Studentenstatuut van de HvA en gebaseerd op de wet op het hoger en 
wetenschappelijk onderwijs (WHW). 

Beoordeling en reparatie 

In het  eindassessment toon je het leerresultaat aan en daarmee het eindniveau 
van de opleiding behaald te hebben. Je laat aan de hand van jouw portfolio zien in 
welke mate het leerresultaat behaald is. De beoordeling verloopt aan de hand van 
de gedragsindicatoren ‘methodisch handelen’, ‘samenwerken’, ‘communiceren’, 
‘probleemoplossend vermogen’ en ‘lerend vermogen’ (zie bijlage 1). Jouw 

assessoren leggen een oordeel vast en onderbouwen dit met bevindingen op basis 
van het portfolio.  

Het beoordelingsformulier (bijlage 1) vormt samen met het ingeleverde portfolio 

de onderbouwing van het eindoordeel van assessment. 

Uiteindelijk krijg je 15 studiepunten voor het eindassessment. Dit houdt in dat er bij 

een voldoende prestatie na het eindassessment de laatste 15 EC binnen, en als 
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hiermee ook het totale aantal aan studiepunten gehaald is, daarmee jouw 
Associate degree diploma SMP behaald is.  

Reparatie 

Een onvoldoende beoordeling kan hersteld worden door middel van een 
reparatieopdracht. Een reparatieopdracht is een op maat gemaakte afspraak op 
basis van de tekortkoming die bij het assessment is gebleken. Deze opdracht dient 
binnen een afgesproken termijn afgerond te worden. Het assessment is een keer 
per studiejaar te herkansen.   
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Praktijkvraagstukken 

Voor de Proeve van Bekwaamheid  kies je een opdracht, waarin jij laat zien wat je 
individueel én in een team in je mars hebt. Onderstaande vind je de eisen waaraan 
een opdracht moet voldoen en wij geven ook drie voorbeelden van mogelijke 
afstudeeropdrachten.  
 

Eisen afstudeeropdracht 

De opdracht moet voldoen aan de volgende eisen:  

● de opdracht leidt tot een beroepsproduct rond een smart media 
gerelateerd praktijkvraagstuk  

● De drie kerntaken produceren, distribueren en monitoren zijn 
geïntegreerd in de opdracht op niveau 3, het eindniveau van de opleiding  

● De opdracht is voldoende concreet, onderscheidend en haalbaar binnen 
de afstudeerperiode 

● De opdrachtgever is in staat om jou voldoende medewerking te verlenen 
om de opdracht uit te voeren 

● Goedkeuring van de afstudeercommissie is vereist  

 

Voorbeelden afstudeeropdrachten 

Onderstaand drie voorbeelden van een afstudeeropdracht om alvast een beeld te 
geven:  

 

1. Opdracht 1: viewing experience specialist 

De stemming van de kijker bepaalt natuurlijk (gedeeltelijk) hoe de boodschap van 
reclame bij de kijker binnenkomt. Daarom proberen de adverteerders in hun 
commercials een sfeer neer te zetten en zo de stemming te beïnvloeden, maar een 
reclameblok is veel korter dan het programma om deze reclameblokken. Als de 

commercial aangepast kan worden aan de sfeer van het programma, de serie of 
film waarin hij getoond wordt, zou de boodschap beter aan kunnen komen. 
Door de sfeer in RTL programma’s, series of films, te analyseren, kan de keuze van 
het produceren en distribueren van commercials in de reclameblokken worden 
aangepast. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de doelgroep en andere 
metrics van de kijkers. Uiteindelijk zal gemonitord worden of de commercials 
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anders ervaren worden dan de niet aangepaste commercials. Het eindproduct is 
een advies en/of een prototype voor de opdrachtgever. 

 
Opdrachtgever: RTL 
 
 

2. Opdracht 2: generated content specialist 

Voor streamingdiensten is het belangrijk dat de gebruiker blijft kijken; kijkers 
blijven klant van de dienst. Daarom is het in het belang van de streamingdienst dat 
de kijker telkens nieuwe series en films ontdekt en gaat kijken. Dat ontdekken 
wordt o.a. gestimuleerd door zogenaamde trailers, korte clips met daarin 
fragmenten van de film of serie om deze aan te prijzen. De keuze van de 
fragmenten, de manier waarop ze getoond worden en de muziek en teksten die 
hierbij verschijnen, beïnvloeden allemaal de kijker.  
Videoland wil deze trailers automatisch genereren, waarbij de fragmenten, muziek 

en teksten worden gekozen op basis van de doelgroep waartoe de kijker behoort. 
JIj gaat werken aan een systeem dat deze trailers opbouwt uit de basis elementen 
op basis van kenmerken van de kijker. 
Hierbij wordt gemonitord of de kijker vaker de serie of film gaat bekijken.  
Het eindproduct is een advies en/of een prototype voor de opdrachtgever. 
 
Opdrachtgever: Videoland  
 

3. Opdracht 3: e-shopping specialist  

Homeshopping is een van de activiteiten van RTL, lange infomercials die op de TV 
getoond worden en waarin de kijker wordt opgeroepen om het product te 
bestellen. Deze infomercials worden opgebouwd uit verschillende elementen, o.a.: 
testimonials, korte filmpjes die het product tonen en oproepen om te bellen en te 
bestellen. Deze infomercials kunnen geproduceerd worden door de onderdelen en 
de volgorde van de onderdelen aan te passen, maar welke infomercial creëert de 
meeste respons?  
Door middel van A/B testing: het tonen van (distribueren) verschillende 

homeshopping infomercials aan verschillende groepen kijkers, kan het effect van 
de verschillende elementen op de respons gemonitord worden. Welke 
combinatie/volgorde geeft de hoogste respons, en bij welke doelgroep? Het 
eindproduct is een advies en/of een prototype voor de opdrachtgever.  
 
Opdrachtgever: RTL
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Bijlage 1: Formulier Assessment Proeve van bekwaamheid 

Beoordeling Assessment Proeve van bekwaamheid 

Naam:  Docent:  
Studentnr:  Datum:  
  Evt. reparatie:  

 

Minimumeisen beoordeling Assessment Na Reparatie 

A1 Er is voldoende variatie aan beroepsproducten, uit individueel en door samenwerking 
uitgevoerde leertaken.  

Ja / Nee Ja / Nee 

A2 Er is voldoende feedback van de betreffende periode beschikbaar in de digitale 
leeromgeving. 

Ja / Nee Ja / Nee 

A3 Er is een ontwikkelplan en een reflectieverslag aanwezig. Ja / Nee Ja / Nee 
A4 Je voldoet aan de rapportage-normen van de AD-opleiding (taal, bronvermelding, etc.) Ja / Nee Ja / Nee 

 

Beoordelingsrubrics 
Onvoldoende 

 
Voldoende (6, 7) 

 
Goed (8, 9) 

 
Excellent (10) 

 

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  

Methodisch handelen: 
MH1.3g: lost zelfstandig een meer dan 
gemiddeld complex multidisciplinair 
beroepsvraagstuk op systematische en 
iteratieve wijze op     
 
MH2.3g: onderbouwt relevante 
conclusies en mogelijke 
oplossingsrichtingen aan de hand van 

Methodisch handelen: 
MH1.3e: lost zelfstandig een zeer 
complex multidisciplinair 
beroepsvraagstuk op systematische 
en iteratieve wijze op     
 
MH2.3e: onderbouwt relevante 
conclusies en mogelijke 
oplossingsrichtingen aan de hand 
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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 

 

tamelijk diepgravende desk- en 
fieldresearch  
 
MH3.3g: maakt zelfstandig een helder 
beschreven afweging tussen de impact 
van de opkomende technologieën, 
kosten, opbrengsten en ethiek.   
 
 
 
MH4.3g: maakt zelfstandig een planning, 
stelt heldere doelen op en bewaakt de 
voortgang van de kwaliteit van de 
resultaten. 
 

van diepgravende en originele desk- 
en fieldresearch  
 
MH3.3e: maakt zelfstandig een 
helder beschreven afweging tussen 
de impact van de opkomende 
technologieën, kosten, opbrengsten 
en ethiek in een situatie waarin die 
in sterke mate strijdig zijn met 
elkaar.   
 
MH4.3e: maakt zelfstandig een 
planning, stelt heldere doelen op en 
bewaakt op pro-actieve wijze 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 

 
Probleemoplossend vermogen: 
PV1.3g: stelt originele vragen om een 
multidisciplinair vraagstuk te 
verhelderen, af te bakenen en de 
context in kaart te brengen  
 
 
PV2.3g: kiest en combineert opkomende 
technologieën en relevante data die niet 
meteen voor de hand liggen  
 
 
PV3.3g: houdt bij het selecteren en 
uitvoeren van oplossingsrichtingen 
rekening met belangen en draagvlak van 

 
Probleemoplossend vermogen: 
PV1.3e: stelt originele vragen om 
een meer dan gemiddeld complex 
multidisciplinair vraagstuk te 
verhelderen, af te bakenen en de 
context in kaart te brengen  
 
PV2.3e: kiest en combineert op 
originele wijze opkomende 
technologieën en relevante data die 
niet meteen voor de hand liggen  
 
PV3.3e: houdt bij het selecteren en 
uitvoeren van oplossingsrichtingen 
in een complexe situatie rekening 
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opdrachtgever  
 
 
 
 
 
PV4.3: toont creativiteit door bestaande ideeën met elkaar 
te combineren en tot een innovatieve oplossing te komen 

 

stakeholders en de visie, strategie en 
richtlijnen van de opdrachtgever en 
weet dat proces van afweging goed 
onder woorden te brengen. 
 
 
PV4.3g: toont creativiteit door 
bestaande ideeën met elkaar te 
combineren en tot een meer dan 
gemiddeld innovatieve oplossing te 
komen 
 

met belangen en draagvlak van 
stakeholders en de visie, strategie 
en richtlijnen van de opdrachtgever 
en weet dat proces van afweging 
goed onder woorden te brengen. 
 
PV4.3g: toont creativiteit door 
bestaande ideeën met elkaar te 
combineren en tot een zeer 
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  

 

 
 
 
 
Samenwerken: 
S1.3g: neemt op pro-actieve wijze 
verantwoordelijkheid voor het eigen 
aandeel en bijdrage aan het 
eindresultaat   
 
S2.3g: formuleert zelfstandig een eigen 
rol en functie in een complex 
samenwerkingsverband en handelt 
volgens beide  
 
S3.3g: stemt op pro-actieve wijze 
zelfstandig af met met meerdere 
stakeholders uit verschillende 
disciplines.   
 

 
 
 
 
Samenwerken: 
S1.3e: neemt op pro-actieve en 
professionele wijze 
verantwoordelijkheid voor het eigen 
aandeel en bijdrage aan het 
eindresultaat   
 
S2.3e: formuleert zelfstandig een 
eigen rol en functie in een zeer 
complex samenwerkingsverband en 
handelt volgens beide  
 
S3.3e: stemt op pro-actieve en 
professionele wijze zelfstandig af 
met met meerdere stakeholders uit 
verschillende disciplines.   
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S4.3g: spreekt de ‘taal’ van stakeholders 
en opereert in een tamelijk complexe 
situatie zelfstandig als verbinder door de 
verschillende wensen en eisen te 
vertalen in (technologische) oplossingen  
 

 
S4.3e: spreekt de ‘taal’ van 
stakeholders en opereert in een 
complexe situatie 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. 

 

Communiceren: 
C1.3g: presenteert een complexer idee, 
concept, advies of product op passende, 
zeer overtuigende en creatieve wijze 
met een passend medium en passende 
content   
 
C2.3g rapporteert en beargumenteert 
op professionele wijze met gebruik van 
internationale vaktaal en -methodieken  
 
C3.3g: past taalgebruik en manier van 
communiceren op professionele wijze 
aan de stakeholders aan  
 
C4.3g: kan zelfstandig en op 
professionele wijze peerfeedback geven 
en ontvangen op het professioneel 
handelen. 

 
 

 
 
 

Communiceren: 
C1.3e: presenteert een complexer 
idee, concept, advies of product op 
passende, zeer overtuigende en zeer 
creatieve wijze met een passend 
medium en passende content   
 
C2.3e rapporteert en 
beargumenteert op zeer 
professionele wijze met gebruik van 
internationale vaktaal en -
methodieken  
 
C3.3e: past taalgebruik en manier 
van communiceren op zeer 
professionele wijze aan de 
stakeholders aan  
 
C4.3e: kan zelfstandig en op zeer 
professionele wijze peerfeedback 
geven en ontvangen op het 
professioneel handelen. 
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-9/... 

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 

 

Lerend vermogen: 
LV1.3g: is kritisch en kwaliteitsbewust 
ten aanzien van het leren en handelen 
en kan zelfstandig zeer adequate 
succescriteria daarvoor formuleren en 
toepassen  
 
LV2.3g: vraagt zelfstandig en pro-actief 
feedback en feedforward op het eigen 
handelen en presteren.  
 
LV3.3g: stelt zelfstandig en pro-actief 
nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor 
zichzelf  
 
LV4.3g: benoemt zelfstandig hoe hij zich 
verhoudt tot nieuwe opkomende 
technologieën en is zich bewust van de 
ethische impact en kan daarnaar 
handelen in complexe situaties 
 
LV5.3g: toont veel aanpassingsvermogen 
en nieuwsgierigheid 
 
 

Lerend vermogen: 
LV1.3e: is zeer kritisch en 
kwaliteitsbewust ten aanzien van 
het leren en handelen en kan 
zelfstandig zeer adequate 
succescriteria daarvoor formuleren 
en toepassen  
 
LV2.3e: vraagt zelfstandig, pro-actief 
en op zeer professionele wijze 
feedback en feedforward op het 
eigen handelen en presteren.  
 
LV3.3e: stelt zelfstandig en pro-
actief nieuwe ambitieuze leer- en 
ontwikkeldoelen voor zichzelf  
 
LV4.3e: benoemt zelfstandig hoe hij 
zich verhoudt tot nieuwe 
opkomende technologieën en is zich 
bewust van de ethische impact en 
kan daarnaar handelen in zeer 
complexe situaties 
 
LV5.3e: toont zeer veel 
aanpassingsvermogen en 
nieuwsgierigheid 
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Cijfer Assessment Assessment Na Reparatie 

Tel toegekende punten uit bovenstaande kolommen op en deel het totaal door 10. 
Bij onvoldoende duidelijk afspraken t.b.v. reparatie op achterzijde beschrijven! 
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Advies 

Wat is het niveau van de student in relatie tot het te behalen leerresultaat? 
Op welke gedragscriteria loopt de student voor? 
Welke gedragscriteria zijn aandachtspunten voor de student? 

 

Afspraken t.b.v. reparatie 
Wat moet gerepareerd worden om een voldoende te halen. 

Toelichting reparatie 
Zijn gevraagde onderdelen gerepareerd? 

  

 


