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Functies op het Ad-niveau 
 

De Ad-opleiding Smart Media Production leidt studenten op tot 
contentprofessionals die met behulp van opkomende technologieën slimme 
dynamische (gepersonaliseerde) content kunnen produceren, 
vermarkten/distribueren en monitoren. De afgestudeerden hebben veel 
kennis van de werking van ICT en de toepassing ervan. Ze gebruiken deze 
technologieën en de data om content te produceren en distribueren. De 
(slimme) technologieën en tools zoals artificial intelligentie, machine learning 
en natural language processing worden gebruikt als middel om content te 
creëren, daarom dienen de studenten ook kennis te hebben van media- en 
communicatieonderwerpen zoals storytelling, personalisatie en 
contentcreatie met als doel economische en maatschappelijke doelstellingen 
van een organisatie te behalen. Hierbij dienen de afgestudeerden een 
afweging te maken tussen de kosten, opbrengsten, impact en ethiek. De Ad-
afgestudeerde kan tactisch handelen (hbo-niveau 5)1 door praktische 
vraagstukken te analyseren en daarvoor oplossingen aan te dragen met 
gebruik van opkomende (slimme) technologieën.  

 

De Ad-afgestudeerden werken in beroepen van de toekomst als makers van 
dynamische content. Het gaat om functies zoals conversational designer, 
data-analist, growth hacker, functioneel beheerder of digital translator2.  

 

Kenmerken en taken binnen de functies  

De bovengenoemde functies kenmerken zich door:  

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

- kennis van ICT en ICT-toepassingen 
- kennis van media- en communicatietoepassingen  

 
1 Deze niveaus worden beschreven in het Nederlands  Kwalificatieraamwerk (NLQF), de 
Nederlandse vertaling van het European Qualifications Framework (EQF) waarin de 
leeruitkomsten worden beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. https://nlqf.nl/nlqf-niveaus. (Geraadpleegd 24 maart 2020.) 
2 De meeste functiebenamingen in dit werkveld zijn in het Engels. De reden is dat deze 
beroepen zeer nieuw zijn en in en globale/ internationale context ontstaan waar ICT een grote 
rol speelt. 
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- het toepassen van ethisch besef bij ethische dilemma’s (privacy, 
online identiteit en belangenverstrengelingen)  

- het verbinden van de afdelingen en specialisten uit ICT, marketing en 
design dankzij goed communicatief vermogen en een schakelrol 

- het werken volgens iteratief proces  
- het adaptief vermogen om zich kunnen aanpassen aan de 

veranderlijke wereld van de data-gedreven mediacultuur binnen een 
organisatie om succesvolle content te produceren (zelfregulatie en 
zelfsturing3 en leven lang ontwikkelen) 

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

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

 

Kerntaken 

De Ad-afgestudeerde opereert op het snijvlak van ICT, media en 
communicatie als concentprofessional. Hij maakt content, vermarkt content 
en optimaliseert content.  Daarom hebben wij drie centrale kerntaken 
geformuleerd die de basis vormen voor de inrichting van de opleiding. In 
elke kerntaak gaat het om wat de Ad-er doet ten opzichte van slimme 
dynamische content (media-component) met behulp van slimme 
technologieën (de ICT-component). De kerntaken zijn: 

1. Produceren  
2. Distribueren en vermarkten 
3. Monitoren 

 

 

Positionering van de Ad-functies t.o.v. Mbo en Bachelor 

 

 
3 Simons, P. R.J. (2005). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. University of 
Nijmegen. http://igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-190617/5701.pdf	
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Tabel 1 laat zien hoe dit Ad-beroepsprofiel verschilt van een vergelijkbaar 
beroepsprofiel op operationeel (mbo-niveau 4) en op strategisch niveau 
(hbo-niveau 6) getoond. 

 

Tabel 1: Beroepsprofiel en functies per niveau 

 Mbo 4: operationeel 
(niveau 4) 

Ad: tactisch (niveau 5) Bachelor: strategisch 
(niveau 6) 

Beschrijving 
algemeen niveau 

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

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

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

Functie in de 
context van het 
niveau  

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

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

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

 

Tabel 2 beschrijft per kerntaak de functies en rollen binnen de functies op 
niveau 5 en laat een vergelijking zien met niveau 4 en niveau 6. Een Ad-
afgestudeerde kan tactisch handelen door praktische vraagstukken te 
analyseren en daarvoor oplossingen aan te dragen met gebruik van 
opkomende slimme technologieën. Een Ba-afgestudeerde neemt 
beslissingen op strategisch niveau waarvan de overwegingen complex en de 
gevolgen onduidelijk zijn en zoekt naar oplossingen binnen en buiten het 
eigen beroepsmatig handelen. Een mbo-afgestudeerde (niveau 4) werkt 
onder begeleiding op puur operationeel niveau.  

Tabel 3 geeft een vergelijking tussen de drie niveaus op basis van 
gedragsindicatoren. 
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Tabel 2: Kerntaken vertaald naar functies per niveau 

Kerntaken* Mbo 4: operationeel 
(niveau 4) 

Ad: tactisch (niveau 5) Bachelor: strategisch 
(niveau 6) 

Produceren 

 

Redacteur: voert content in 
het CMS-systeem in. 

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

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

Vermarkten en 
distribueren 

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

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

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

Monitoren door 
slimme technologie 
en data 

ICT-helpdesk: ondersteunt 
de organisatie en 
werknemers met het 
faciliteren van ICT- 
hulpmiddelen. 

Data-medewerker: voert 
data in. 

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

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

*Kerntaken worden nader beschreven in het Profiel van de opleiding. **Rollen die de Ad-
afgestudeerde contentspecialist combineert in een functie. 
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Tabel 3: Niveau waarop de Ad-rol wordt uitgeoefend a.d.h.v. 
gedragsindicatoren 

Gedragsindicator Mbo	4:	operationeel	
(niveau	4) 

Ad: tactisch (niveau 5) Bachelor: strategisch 
(niveau 6) 

Methodisch 
handelen 

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

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

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

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

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

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

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

Communiceert met 
meerdere stakeholders en 
overziet de verschillende 
belangen. 

Probleemoplossend 
vermogen 

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

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

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

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

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

Regisseert zijn eigen 
leervraag. 

 


