
         
         
    

 

 

 

Amsterdam, 24 april 2020 

 

Betreft: Adhesiebetuiging Associate degree Smart Media Production (Ad SMP), Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) 

 

Geachte beoordelingscommissie, 

De beschikking over voldoende goed gekwalificeerde makers en creatieve professionals is een belangrijke 
voorwaarde om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie waar te maken. De Human Capital 
Agenda van de Topsector richt zich onder andere op het voorzien in een innovatieve kennisinfrastructuur. 
Door de uiteenlopende eisen die aan studenten en werknemers worden gesteld is er behoefte aan 
opleidingen die nauw aansluiten bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dit vereist 
van zowel het onderwijs, als van werkgevers en werknemers blijvend investeren in de ontwikkeling van 
kennis en competenties. De Topsector ziet het onderwijs als een waardevolle en belangrijke bron voor het 
ontwikkelen van de (zij-) instroom van professionals met zowel hard- als soft skills. Human capital van de 
Topsector Creatieve Industrie heeft in dit kader contact gehad met de Hogeschool van Amsterdam in 
verband met de ontwikkeling van de Ad SMP en wil bij deze graag een adhesiebetuiging ten behoeve van 
deze opleiding afgeven 

Aansluiting bij trends en ontwikkelingen in het (toekomstig) werkveld 
De aanvraag onderbouwt het toenemend belang van ict in de (creatieve) sector. In toenemende mate is 
sprake van toepassing van technologie in een multidisciplinaire omgeving. Door de inzet van slimme 
technologieën kan de vraag naar meer gepersonaliseerde producten worden beantwoord. Beschreven 
wordt hoe hierdoor de rol van contentspecialisten verandert:  

a. Naar meer generalistische, tactische breed geschoolde contentspecialisten. Er ontstaat meer behoefte 
aan tactisch- (beginnend hbo) in plaats van het operationeel mbo-niveau opgeleiden. Van belang zijn 
daarbij soft skills zoals communicatief vermogen, flexibiliteit, reflectie, niet bang zijn om nieuwe 
technologieën zich eigen te maken en kunnen werken in een multidisciplinaire setting. 

b. Ethische dilemma’s spelen een belangrijke rol in het werk van contentspecialisten: zorgvuldig weten 
omgaan met gegevens en ‘klantbeïnvloeding’ zijn daarin essentieel. 
Daarbij is ook recent onderzoek van Accenture benut waarmee een doorkijk naar nieuwe functies wordt 
gegeven; het gaat voor een groot deel om nieuwe functies die in de toekomst ontstaan naast een nieuwe 
invulling van bestaande functies. 
 
 
Arbeidsmarkt- en maatschappelijke behoefte, perspectief 
Aan de hand van een analyse van kwantitatieve en kwalitatieve bronnen wordt het 
arbeidsmarktperspectief helder in kaart gebracht. De HvA baseert zich hierbij op actuele bronnen. Wat 
betreft de kwantitatieve bronnen wordt gebruik gemaakt van ROA, UWV, CBS en de Monitor Creatieve 
Industrie. Het arbeidsmarktperspectief van de Ad als cross-over met 60% ict en 40% media en 
communicatie inhoud is goed. Door huidige tekorten is er meer behoefte aan hoger opgeleide ict-ers op 



het snijvlak van ICT en Communicatie en Journalistiek. Er wordt aangetoond dat er zowel landelijk als 
regionaal sprake is van krapte en groei in de komende jaren (15.300 afgestudeerden tegenover 20.000 
baanopeningen)   

Op regionaal niveau (waarbij Amsterdam als het centrum van de creatieve industrie wordt gezien) wordt 
een jaarlijkse arbeidsmarktbehoefte van 609 afgestudeerden (bachelor en Associate degree) aangetoond.  

Uit het kwalitatieve onderzoek, waaronder bij 25 bedrijven en onderzoeken van Accenture en Linkedin 
(Emerging Jobs), blijkt dat de arbeidsmarkt zelf naar onderwijscapaciteit op Ad-niveau vraagt. 88% van de 
bedrijven/organisaties geeft aan dat er waarschijnlijk behoefte is aan Ad-ers SMP. Het ontbeert hen juist 
aan de kennis en kunde om de voorwaardelijke softs skills aan te bieden, de kern van de Ad SMP. 
Aandachtspunt is dat de Ad nog weinig bekendheid bij bedrijven kent (dit geldt in de breedte voor alle 
Ad’s) De instroom in Ad-opleidingen groeit landelijk wel hard. Uit de ROA-analyse blijkt dat de opleidingen 
voorzien in een vraag op de arbeidsmarkt en de doorstroom van mbo naar hbo versterken. 

Beroeps- en opleidingsprofiel 

Het betreft een nieuwe opleiding waarvoor nog geen beroeps- en opleidingsprofiel bestaat. Als 
referentiepunt is gebruik gemaakt van de bachelor Creative Business (HvA) en de Ad-opleidingen met 
focus op ICT, media en communicatie. Op basis van werksessies en input van Accenture over nieuwe 
rollen is een cross-over opleiding tussen ICT (60%) en Media en Communicatie (40%) ontstaan.  

De Ad-opleiding Smart Media Production leidt studenten op tot contentprofessionals die met behulp van 
opkomende technologieën (artificial intelligentie, machine learning en natural language processing) 
slimme dynamische (gepersonaliseerde) content kunnen produceren, vermarkten en monitoren (deze 
laatste drie elementen vormen de kerntaken van de opleiding waaruit het curriculum is gedestilleerd) In 
de totstandkoming van de opleiding is het niveau van de Ad door de uitwerking van de drie kerntaken 
goed onderscheiden van  enerzijds mbo-niveau 4 en anderzijds de bachelor. Op basis van 
werkveldgesprekken wordt onderbouwd dat de Ad-afgestudeerde in vele sectoren bij (internationaal 
georiënteerde) bedrijven inzetbaar is. Door de sterke focus op ICT (60%) wordt de opleiding 
gepositioneerd in de sector Betatechniek.  

Inhoudelijk getuigt het curriculum van een opbouwende complexiteit qua taak en context met een 
toenemende verantwoordelijkheid voor de student. Het didactisch concept is gebaseerd op 
praktijkvraagstukken in een contextrijke (leer) omgeving. 

Omdat het beroepsprofiel van de Ad SMP nieuw is, zijn er nog geen overeenkomstige Ad-opleidingen in 
Nederland. Dit blijkt uit de analyse die voor de CDHO-aanvraag naar vergelijkbare Ad-opleidingen is 
gedaan. 

Uit gesprekken die gevoerd zijn met het Mediacollege Amsterdam en ROC Amsterdam Media & Redactie 
blijkt dat er toegevoegde waarde is van een Ad-opleiding SMP voor mbo-studenten. Zo’n 50% van hen wil 
doorstromen; dit wordt bewezen door een enquête die onder mbo-studenten is afgenomen: een 
tweejarige Ad-SMP opleiding past hen goed als praktische, kortlopende hbo-opleiding. Omdat er geen 
vergelijkbare Ad-opleiding is heeft de HvA momenteel dan ook geen concurrentie van andere opleidingen.  

Via een doorstroommodule is aansluiting op de Bachelor Creative Business ingebouwd. 

 

Conclusies 

Arbeidsmarktrelevantie wordt door de geschetste trends en ontwikkelingen en door het uitgevoerde 
arbeidsmarktonderzoek goed onderbouwd. De Ad-opleiding SMP voorziet in een behoefte in de 
doorlopende leerlijn van mbo naar hbo-niveau. Het profiel en de opleiding zijn in samenspraak met het 



afnemend werkveld vormgegeven en voorzien daarmee in hun behoeften, ook kwantitatief gezien. De 
analyse van bestaande Ad-opleidingen toont aan dat er nog geen vergelijkbare Ad-opleiding is. Door de 
focus op slimme technologieën is de Ad-opleiding voldoende onderscheidend en een waardevolle 
toevoeging aan het pallet opleidingen in de creatieve sector. 

Human capital van de Topsector onderschrijft het maatschappelijk belang van de aanvraag van deze Ad-
opleiding. Er is voldoende draagvlak aanwezig door samenwerking met ondernemingen en collega 
onderwijsinstellingen, die betrokken zijn bij en input leveren voor de vormgeving van de opleiding en 
instroom opleveren. In de opleiding staan zowel theorie als praktijk centraal en wordt op de behoeften 
van werkgevers ingespeeld. De opleiding levert een belangrijke bijdrage aan de doorlopende leerlijn in het 
onderwijs. Door de aandacht voor zowel technische (ICT0) aspecten als soft skills wordt een bijdrage 
geleverd aan vernieuwing en verbreding van het onderwijs in de sector.  

Human capital van de Topsector geeft daarom een positief advies af.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. drs. J.M. (Yolande) de Heus 

Programma Manager Human Capital Topsector Creatieve Industrie 

E: yolande@deheus.net  

M: 06-247 79 888 


