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Organisatie 

De Ad-opleiding Smart Media Production valt onder de verantwoordelijkheid van 
de opleidingsmanagers Communicatie en Creative Business. Een gekwalificeerd 
docent wordt als opleidingscoördinator benoemd: het eerste aanspreekpunt voor 
studenten, docenten en externen. De dagelijkse bedrijfsvoeringsaspecten van de 
opleiding vallen onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsmanagement van 
COCB. 

Opleidingscommissie 

Bij aanvang van de opleiding in september 2022 wordt zo snel mogelijk gestart met 
de formatie van een opleidingscommissie (OC) bestaande uit twee docenten en 
twee studenten. De rechten en plichten van deze commissie zijn vastgelegd in een 

HvA-breed reglement. In de opstartfase van de opleiding is het belangrijk dat de OC 
veelvuldig overlegt. Daarom overlegt zij naast de eigen vergaderingen eenmaal per 
maand met de opleidingscoördinator en eenmaal per blok met de 
opleidingsmanagers van COCB/SMP over de kwaliteit van de opleiding, de 
uitkomsten van onderwijsevaluaties en de uitvoering van de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER). De uitkomsten van deze gesprekken worden besproken met 
het docententeam en zijn sturend voor de onderwijsontwikkeling. 

 

Examencommissie  

Voor de FDMCI Associate Degrees wordt één gezamenlijke Examencommissie 
ingesteld. Dit is conform artikel 3.1 van het Reglement Examencommissies, waarin 
een examencommissie voor een groep van opleidingen kan worden ingesteld door 

de decaan. 

In de examencommissie van de FDMCI-AD’s is elke AD gelijkelijk vertegenwoordigd. 

De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsing, alsmede kwaliteit van de 
organisatie en de procedures rondom tentamens en examens.. Daarnaast is de 
examencommissie verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoekschriften en 
beoordeelt ze aanvragen voor vrijstellingen.  

 

Ook kent de examencommissie het Bindend Studieadvies toe aan het einde van het 
eerste studiejaar. Het uitgangspunt bij de besluitvorming is de Onderwijs- en 
Examenregeling van de opleiding. De examencommissie vergadert ten minste twee 
maal per maand. 



 

 

 

De examencommissie stelt jaarlijks voor elk blok examinatoren en assessoren aan 
op voordracht van de opleidingscoördinator van de Ad Smart Media Production 
(namens het opleidingshoofd). De docent als examinator is aantoonbaar 
gekwalificeerd voor het beoordelen van opdrachten en beschikt minimaal over een 
Basis Kwalificatie Examinering (BKE). De basiscriteria die bij het aanwijzen van 
assessoren worden gehanteerd, zijn: 

● voor alle beoordelingen geldt dat de examinator 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; 

● kent de beroepspraktijk; 
● assessoren zijn gecertificeerd in het beoordelen van beroepsproducten op 

eindniveau alsmede het afnemen van een portfolio-assessment. 

Scholing team 

Het is belangrijk dat onze docenten en medewerkers de eigen kennis en 
professionaliteit blijven ontwikkelen. Dit past bij het snel ontwikkelende vakgebied 
én binnen de ambitie van de HvA om een kennisinstelling te zijn die onderwijs, 
onderzoek en praktijk verbindt. De HvA biedt verschillende mogelijkheden en 

faciliteiten hiertoe. Docenten en medewerkers blijven op de hoogte van de 
ontwikkeling in hun vakgebied door lidmaatschap van beroepsverenigingen en 
deelname aan conferenties en netwerkbijeenkomsten. Ook organiseert de 
opleiding, soms in samenwerking met andere opleidingen, een aantal keer per jaar 
opleidingsbrede studiedagen waarin relevante onderwerpen verkend en besproken 
worden. 

In samenwerking met Benno’s Academie (interne COCB-opleidingstak voor 
docenten door docenten) en de HvA Academie is een professionaliseringstraject 
vormgegeven, gericht op toetsen en beoordelen op niveau 5 en coachend 
begeleiden (formatieve evaluatie). Het docententeam volgt dit 
professionaliseringstraject. 



 

Personeel 

Bij de Ad Smart Media Production is een docent naast inhoudsdeskundige en 
beoordelaar (didactisch coach) ook coach die samen met de student het leerproces 
van de student stimuleert en vormgeeft.  

Het docententeam bestaat in aanvang uit docenten afkomstig van de FDMCI 
bacheloropleidingen COCB, CMD en HBO ICT én uit docenten (detacheringsbasis 
en/of freelance) uit het MBO en het beroepenveld. De beoogde docenten zijn alle 
‘founding fathers’ van de Ad SMP. Allen worden getraind in Hbo-niveau 5 en 
Formatieve Evaluatie. Workshops en trainingen worden onder meer verzorgd door 
Benno’s Academie, de interne opleidingsorganisatie van COCB. 

AD-opleidingscoördinator 

De AD-opleidingscoördinator is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
de opleiding: inhoudelijk, organisatorisch, kwalitatief. Hij/zij geeft sturing aan en 
faciliteert de thema/projectcoördinatoren, docenten en backoffice en overlegt met 

de opleidings- en examencommissie. In de praktijk kan de AD-coördinator ook 
didactisch coach en/of coach zijn. 

Thema/projectcoördinator/blokcoördinator 

Een thema/projectcoördinator is verantwoordelijk voor de inhoud, coördinatie, 

roostering en evaluatie van organisatie van het blok en het dragende 
project/thema. Hij/zij geeft sturing aan de bij het blok betrokken docenten. Het 
thema is onlosmakelijk verbonden aan de bij het blok behorende vakken. In de 
praktijk is de thema/projectcoördinator ook didactisch coach en/of coach. 

 

Projectbegeleider 

De projectbegeleider beoordeelt project inhoudelijk, handelt formatief 
(feedup/feedback/feedforward), is didactisch coach, geeft feedback op product en 
proces gericht op probleemoplossend vermogen en methodisch handelen.  

Zij begeleiden studenten op coachende wijze bij de praktijkopdrachten en 
stimuleren studenten in hun leerproces. Gedurende een blok is de 
projectbegeleider het vaste inhoudelijke aanspreekpunt voor een groep studenten. 
Hij/zij begeleidt studenten bij het uitvoeren van professionele beroepstaken, is 



 

aanwezig wanneer de studenten aan deze opdrachten werken en is beschikbaar 
voor vragen en feedback.  

Projectbegeleiders zijn  geschoold in formatief evalueren (FE) en didactisch 
coachen (DC). FE focust op het verzamelen van informatie over het leren en om 
deze informatie te benutten om tot een summatief oordeel te komen. DC is gericht 
op coaching vanuit hoge verwachtingen en interventies aangepast aan de groei van 

de student (scaffolding). 

Projectbegeleiders hebben allen een interne assessor-training gevolgd. Indien 
gewenst worden docenten - met juiste scholing en bevoegdheid - door de 

examencommissie aangewezen als examinator.  

Coach 

Studenten krijgen voor de gehele studie per groep een vaste coach toegewezen die 

gericht is op studie- en persoonlijke begeleiding. Deze coaches zijn naast docent op 
hun specifieke vakgebied geschoold in formatief evalueren en didactisch coachen 
(Benno’s Academie). 

FE is gericht op het geven van feedback en feedforward en om de student daardoor 
de regie te geven over zijn leren en ontwikkeling op de lange termijn. 

DC is gericht op coaching vanuit hoge verwachtingen en interventies aangepast aan 

de groei van de student (scaffolding). 

D.m.v. coaching worden studenten intensief begeleiden in hun persoonlijke en 
professionele groei. In gesprekken gaat de dialoog over voortgang, motivatie, 

binding met de opleiding en beroepsoriëntatie. Coaches signaleren problemen en 
verwijzen waar nodig door naar de studentendecaan.  

Coaches kunnen in praktijk ook projectbegeleider zijn.  

Casemanager 

De HvA kent een systeem van casemanagement voor studenten met een  
functiebeperking met mogelijke studievertraging in het vooruitzicht. De AD SMP 

sluit bij dit systeem aan en wijst binnen het docententeam een casemanager aan 
om deze studenten intens en maatwerkgericht te coachen.   

Expert/Externe & interne deskundige 

Kern van de opleiding is de directe band met de praktijk, de hofleverancier van  de 
laatste inzichten, opdrachten, inspiratie en realistische begeleiding. Externe experts 



 

worden aangetrokken als freelancer of vertegenwoordigt zijn/haar bij het project 
betrokken werkgever als opdrachtgever en begeleidt studenten op inhoud, proces 
en eventueel als stagebegeleider 

Interne experts zijn docenten uit de faculteit FDMCI en kunnen ook de rol van 
thema/projectcoördinator, coach of projectbegeleider vervullen.  

Instructeur praktijkonderwijs/IPO 

De Instructeur Praktijkonderwijs (IPO) is de rechterhand van de 
opleidingscoördinator en heeft zowel onderwijs- als team-ondersteuningstaken. De 
IPO verzorgt practica op het gebied van ICT (knoppentrainingen voor bijvoorbeeld 
MS Office-applicaties en Adobe programma’s). De IPO wordt waar mogelijk ook 

ingezet bij het uitvoeren van projecten (facilitering studenten). De IPO ondersteunt 
het team bij administratieve en communicatieve taken.  

Opbouw docententeam 

In onderstaand overzicht is de beoogde personele inzet voor de Ad Smart Media 
Production met als startdatum 1 september 2022. Het aantal benodigde 
docenten/didactisch coaches en coaches is sterk afhankelijk van het aantal 
studenten dat zich inschrijft. De HvA hanteert een 1:25 ratio.  

Elke klas telt 24 studenten, een thema/projectcoördinator, een aantal 
docentcoaches  en een of meerdere coaches. Maximaal vier teams per klas. De 
opleiding kent een of meerdere (tevens onderwijzende) vakdocenten met eigen 
portefeuille.  

 

Functie Graad Deskundigheid Beoogde aanstel- 
lings-omvang 

AD opleidingscoördinator 
Sander Hartog 

HBO Bachelor 
PA  

Coördinatie jaarteam 
Ontwikkelaar 

innovatieprojecten 
Mediaproducent 

Kwartiermaker nieuw 
onderwijs 
Coaching 

 

0,5 fte 



 

Docent 
Ric Goossens 

Master  BKE 0,4 fte 

Docent 
Alexander Lamprecht 

Master BKE 
 

0,4 fte 

Docent 
Eline vd Wal 

master BKE 0,2 fte 

docent 
Paul vd Bijl  

master BKE, SKE 0,2 

docent  
Frank Aldershoff 

master BKE/SKE 0,2 

Gastdocenten/externe 
experts 

  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Marc Neumeijer master Accenture  0,1 

Martijn Vorstenbosch  Practoraat Het nieuwe 
kijken 

0,1 

Lid examencommissie 
Paul vd Bijl 

Master BKE, SKE 0,1  

Lid examencommissie Master SKE 0,05 fte 

        

Onderwijs-coördinator 
  

Bachelor Administratieve 
processen, 

onderwijslogistiek, 
kwaliteit 

0,4 fte 



 

Medewerker bedrijfsbureau 
  

Bachelor Administratieve 
processen, 

onderwijslogistiek 
roostering 

0,4 fte 

Medewerker Communicatie Bachelor Communicatie en 
voorlichting 

0,05 fte 

Leiding en management Master HRM, P&C Cyclus, 
Strategie, 

Onderwijsontwikkeling, 
Kwaliteitszorg 

n.v.t. 

Onderwijskundige Master Onderwijskunde, 
onderwijsontwikkeling, 
toetsen en beoordelen 

n.v.t. 

 

 

 

 


