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VOORWOORD 

 
Dynamisch, persoonlijk, professioneel: Smart Media Production 

Een toekomstgerichte contextanalyse bij COCB in 2018 met 65 deelnemers uit het werkveld, onderwijs, 
onderzoek en studenten was verhelderend en scherp: er is een sterk toenemende behoefte aan goed 
opgeleide professionals op het snijvlak van Informatie en Communicatie Technologie en Contentproductie. 
Professionals op hbo-niveau die dynamische content kunnen produceren op basis van slimme technologieën. 

Interviews met potentiele ‘afnemers’, partners, opdrachtgevers en extern deskundigen, aangevuld met 
uitgebreid bronnenonderzoek bevestigden deze bevindingen en hebben uiteindelijk geleid tot de opzet van 
de Associate degree Smart Media Production. 

De Ad’ers Smart Media Production vullen een gat in de markt en zijn breed inzetbaar. Zij zijn in staat een 
junior-functie te vervullen die nu vaak voor korte duur door te hoog geschoolden wordt ingevuld waardoor er 
een hoog verloop is. Bedrijven zijn voor dit soort functies op zoek naar een duurzame, stabiele laag in het 
werknemersbestand: tech-savvy professionals die onder begeleiding kunnen werken aan complexe taken en 
die vooral ook beschikken over ‘soft skills’. 

Ons ontwikkelteam, samengesteld uit docenten COCB, ICT en CMD, het mbo-practoraat Het Nieuwe Kijken, 
onderwijskundigen en deskundigen uit het werkveld, heeft een sterk niveau 5 Ad-concept uitgewerkt 
waarover de Topsector Creatieve Industrie expliciet positief heeft geadviseerd. De potentie is er, de vraag 
ook, en deze opleiding speelt daarop in.  

Bij dezen treft u de TNO-aanvraag voor de Associate degree Smart Media Production. Veel plezier en 
inspiratie met de Toets Nieuwe Opleiding. 

 
Stéphanie Beckers, Eelco Brancart en Jord Schaap  

Opleidingsmanagers
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1 INLEIDING 
 
De opkomst van slimme (informatie)technologieën, waaronder artificial intelligence (AI), machine learning en 
natural processing1, heeft een forse impact op het werk van professionals die tekstuele en visuele content 
maken. Het beroepenveld verandert daardoor in rap tempo. De HvA wil daarom een voltijd Associate degree-
opleiding Smart Media Production aanbieden die toekomstige professionals opleidt op het vlak waar 
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Contentproductie elkaar overlappen. Personalisatie en 
dynamische content worden de standaard door de opkomst van slimme technologieën en ICT wordt daardoor 
binnen de creatieve sector steeds belangrijker. De verwachting is dat de behoefte aan ICT-kennis, en dan 
vooral nieuwe technologieën als AI, sterk groeit en dat er naast innovatief, strategisch talent juist ook behoefte 
is aan professionals die onder begeleiding van een senior aan complexe vraagstukken kunnen werken. Deze 
Ad’ers zijn deskundigen die op ethisch verantwoorde wijze content op basis van slimme technologieën kunnen 
produceren, distribueren en monitoren. Functies  als conversational designer, data-analist, growth hacker, 
digital translator of AI-operator liggen voor hen in het verschiet. 

 
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt aan de ontwikkeling van een palet aan Associate degree- 
opleidingen dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Een Associate degree (Ad) leidt op tot professionals 
die planmatig kunnen denken en dit weten te verbinden met het handelen op de werkvloer. De Ad’er opereert 
daarmee op tactisch niveau en kan zowel de visie als de richting die de organisatie bepaalt doorgronden. Ook 
is de Ad'er in staat deze visie te vertalen naar concrete acties op de werkvloer. De Ad’er speelt in op 
veranderingen in de omgeving en lost ambigue praktische vraagstukken efficiënt op. Door het leren oplossen 
van beroepsauthentieke vraagstukken, het werken in leeromgevingen met wisselende contexten en een 
intensieve studentbegeleiding bereiden wij de Ad’er voor op de beroepspraktijk. 

1.1 Macrodoelmatigheid 
Uitgebreid onderzoek laat zien dat er vanuit het werkveld een grote behoefte is aan Ad’ers Smart Media 
Production (SMP). Uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek blijkt dat er behoefte is aan professionals op 
hbo-niveau die content kunnen produceren op basis van slimme technologieën. De Commissie Doelmatigheid 
Hoger Onderwijs (CDHO) heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap dan ook geadviseerd in te 
stemmen met onze aanvraag om de voltijdse Ad-opleiding SMP als bekostigd onderwijs aan te bieden. Op 15 
januari 2021 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap ingestemd. De commissie stelde ook 
vast dat de indeling in de sector Techniek aansluit bij de indeling van de bestaande Ad-opleidingen gericht op 
contentproductie. Het aanvraagdossier en het advies liggen ter inzage op de visitatiedag. 

1.2 Positionering binnen de Hogeschool van Amsterdam 
De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie heeft voldoende kennis en expertise in huis om een Ad 
Smart Media Production aan te bieden. De faculteit biedt reeds de bachelor-opleidingen Hbo ICT, 
Communicatie (Co), Creative Business (CB) en Communicatie en Multimedia Design (CMD) aan. Deze 
opleidingen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Ad. Docenten van deze opleidingen maken deel uit van 

 
1 Artificial Intelligence is het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze 
gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing. Automatisch 
leren of machinaal leren is een breed onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentie, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling 
van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. Natural language processing is de vaardigheid van een 
computerprogramma om een menselijke taal te begrijpen. 
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het ontwikkelteam en een van de opleidingsmanagers van Co en CB is ook de opleidingsmanager van de Ad 
SMP. Daarnaast wordt er inhoudelijk afgestemd met het lectoraat CrossMedia, het Centre of Expertise Applied 
AI, de HvA- opleiding Responsive IT en het mbo-practoraat Het nieuwe Kijken verbonden aan het Mediacollege 
Amsterdam. We combineren dit met regelmatig overleg met de Onderwijsadviesraad (OAR) en direct contact 
met opdrachtgevers voor onze projecten. Op deze manier garanderen we een up-to-date beeld van de markt, 
de technologische ontwikkelingen en de werkelijkheid van de nieuwe dag voor de studenten SMP.  

 
De Ad SMP vormt een gewenste uitbreiding van het onderwijsportfolio van de faculteit. Naast de bestaande 
bacheloropleidingen biedt de faculteit al de Ad Cybersecurity aan. Ook zijn op dit moment (naast de Ad SMP) 
de Ad’s Software Development en Frontend Development & Design in ontwikkeling.  

 

Op dit moment bevinden de bachelor-opleidingen CO en CB zich in een transitie naar een nieuwe 
onderwijsvorm. In deze nieuwe opzet wordt het onderwijs beroepsauthentieker en de rol van de docent meer 
coachend. Deze ervaring en expertise zijn ook waardevol voor docenten die ingezet worden voor de Ad SMP. 

1.3 Naamgeving 
Voor de Ad hebben wij gekozen voor de naam ‘Smart Media Production’. De naam benoemt drie belangrijke 
aspecten van de opleiding: slimme technologie, dynamische media-content en de productie daarvan. De 
media-content wordt gemaakt op basis van slimme technologie en is daarmee dynamisch en afgestudeerden 
zijn geschoold op tactisch niveau: het zijn echte makers (producenten). Ten aanzien van de naam heeft de 
CDHO geconstateerd dat nogmaals moet worden overwogen of de keuze voor een Engelstalige 
opleidingsnaam noodzakelijk is. De keuze voor een Engelse naam hangt samen met de gebruikte terminologie 
in het werkveld (vrijwel volledig Engels) en de internationale omgeving waarin een groot deel van het werkveld 
opereert. Onze afgestudeerden moeten in staat zijn bij deze internationaal georiënteerde bedrijven te werken. 
Daarnaast denken wij dat een Engelse naam ook studenten meer zal aanspreken.  
 
Daarnaast geeft de commissie aan dat het wenselijk is de naam zo veel mogelijk te laten aansluiten bij reeds 
geregistreerde opleidingsnamen. Op dit moment vindt er met verwante opleidingen (waaronder de Ad Digitale 
Techniek & Media van de Hogeschool Utrecht) op landelijk niveau inhoudelijke afstemming plaats. Er wordt 
dus verbinding gezocht met andere opleidingen, ook over de naamgeving. Hiermee geven we gevolg aan de 
wens van de CDHO-commissie om te zorgen voor zo veel mogelijk transparantie voor studiekiezers en 
werkgevers in het opleidingenaanbod. 

 
1.4 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 
Met de Ad-opleiding SMP richten wij ons op: 

● mbo-4 studenten van een bij voorkeur relevante mbo-opleiding 

● havisten en vwo’ers die graag een tweejarige hbo-opleiding met een oplossingsgericht karakter volgen 

Wij verwachten van onze studenten dat ze geïnteresseerd zijn in ICT-, media- en communicatietoepassingen 
en dat zij hun analytisch en probleemoplossend vermogen kunnen ontwikkelen in relatie tot praktische 
vraagstukken waarin slimme technologieën gebruikt worden. Daarnaast verwachten wij dat zij kunnen 
samenwerken en zich relatief makkelijk kunnen aanpassen aan de veranderlijke wereld van een data-gedreven 
mediacultuur. 
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Om tot de opleiding te worden toegelaten bestaan er conform het HvA-beleid geen nadere 
vooropleidingseisen. Personen van 21 jaar zonder juiste vooropleiding kunnen deelnemen aan een 
toelatingsassessment in de vorm van de 21+ toets. 

1.5 Samenwerking 
Het ontwikkelteam van de opleiding bestaat uit docenten van FDMCI (opleidingen Hbo ICT, Communicatie en 
Creative Business), onderwijskundigen en een externe adviseur met inhoudelijke expertise die het werkveld 
goed kent. De Ad is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en het mbo-
practoraat Het Nieuwe Kijken.2 Het Mediacollege is een logische toeleverancier van studenten en daarnaast 
ook bij uitstek kenner van de doelgroep. Tevens is er inhoudelijk en conceptueel afgestemd met het 
Crossmedialectoraat en het expertisecentrum Applied AI van de HvA. 

Om te borgen dat de opleiding blijft aansluiten bij de wensen van het werkveld is  een Onderwijsadviesraad 
(OAR) samengesteld van toonaangevende experts die we gesproken hebben in de ontwikkelfase van de 
opleiding (zie bijlage 9: Werkveld en Samenwerking). De gesprekspartners vertegenwoordigen de hele breedte 
van het SMP-werkterrein (Creatieve Industrie), waarvan menig bedrijf in of om Amsterdam is gevestigd maar 
met name internationaal is georiënteerd. Hun collectief opgetekende wens: Tech savvy medewerkers met een 
goed pakket soft skills, die processen kunnen monitoren met een professioneel onderbouwd ethisch besef. 
Het Accenture-onderzoek (bijlage 13) onderbouwt deze wens vanuit een vergelijkbaar toekomstbeeld van de 
branche van contentproductie.  

Tevens hebben bedrijven aangegeven actief een bijdrage te kunnen en willen leveren aan het lesprogramma 
door het bieden van leeromgevingen of expertise in de vorm van gastcolleges, stages en opdrachten (zie 
Bijlage: 9: Werkveld en Samenwerking).

 
2 Het practoraat Het Nieuwe Kijken vormt een onderdeel van een groter samenwerkingsproject met het ROC van Amsterdam, 
MBO College Hilversum en Media Perspectives (voorheen Hilversum Media Campus), genaamd ‘XR Lab‘. Daarnaast zijn er op dit 
moment 14 mediabedrijven aangesloten. (https://www.practoraten.nl/practoraten/hetnieuwekijken/ - geraadpleegd 12 april 
2021) 

https://www.practoraten.nl/practoraten/hetnieuwekijken/
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2 STANDAARD 1 – BEOOGDE LEERRESULATEN 
 

2.1 Beroepsprofiel 
De Ad-opleiding Smart Media Production leidt studenten op tot professionele tech-savvy contentmakers die 
met behulp van opkomende slimme technologieën dynamische (gepersonaliseerde) content kunnen 
produceren, vermarkten/distribueren en monitoren. Hierbij zullen de afgestudeerden een afweging maken 
tussen de kosten, opbrengsten, impact en ethiek. De afgestudeerden hebben veel kennis van de werking en 
toepassing van ICT en van media- en communicatieonderwerpen zoals storytelling, personalisatie en 
contentcreatie. 
 
Studenten zijn creatieve doeners met een sterk ethisch besef van de impact van slimme technologie. Zij zijn 
bekwaam in het aandragen van oplossingen en het adviseren (probleemoplossend vermogen) op een 
systematische en iteratieve wijze (methodisch handelen) die in lijn is met de visie en strategie van de 
organisatie. Ze kunnen samenwerken op het snijvlak van technologie, ethiek en content. Daartoe zijn zij 
communicatief uitgerust om als een schakel te kunnen functioneren tussen verschillende afdelingen. Zij zijn 
adaptief waardoor zij zich kunnen verhouden tot de veranderlijke dynamiek van ons vakgebied (lerend 
vermogen). Ze werken in beroepen van de toekomst als makers van dynamische content. Het gaat om functies 
zoals :  

● conversational designer: maakt content voor chatsbots/voice-systemen 
● data-analist: verwerkt data tot informatie en signaleert knelpunten in het proces  
● growth hacker: werkt op basis van data en slimme technologie aan contentoptimalisatie 
● functioneel beheerder van slimme media: heeft kennis van verschillende slimme ICT-systemen 

en helpt contentmakers met de juiste inzet van slimme technologie  
● digital translator: vertaalt data en getallen naar begrijpelijke verhalen die anderen in de 

organisatie helpen de juiste stappen te zetten richting de doelgroep 
● AI-operator: houdt zich bezig met het invoeren van data en content in het kunstmatig 

intelligentie systeem  
● junior smart media marketeer: maakt en verspreidt content met behulp van slimme 

mediasystemen 

Het eindniveau van de opleiding is beschreven in de drie kerntaken3 van het beroep. Deze taken vormen 
samen de basis voor de inrichting van de opleiding. 

1) 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 

 
3 De kerntaken zijn voortgekomen uit werkveldgesprekken en een interne sessie op basis van een onderzoek van Accenture 
(bijlage 13) naar hoe een Associate degree vanuit de branche in de markt zou passen.  

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de 
verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen. 
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naar de wensen en behoeften van stakeholders. 

2) 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 en handelt op 
proactieve wijze aan de hand van doelstellingen en data om gepersonaliseerde content te vermarkten en 
optimaliseren. De professional maakt daarbij een afweging tussen de kosten, opbrengsten, impact en ethiek. 

3) 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 op basis van data. De professional kan een oplossing(-srichting) 
aandragen voor de knelpunten die hij signaleert. Daarbij rekening houdend met de kennis en kunde van 
de collega’s en andere betrokkenen. 

In elke kerntaak gaat het om wat de Ad’er doet ten aanzien van dynamische content (media-component) met 
behulp van slimme technologieën (de ICT-component). Figuur 1 geeft schematisch weer hoe de twee 
componenten zijn vertegenwoordigd in de kerntaken. 
 

Figuur 1: Crossover tussen ICT en Media in de kerntaken van de Ad SMP 
 

2.2 Leerresultaten 
De kerntaken uit het beroep zijn vertaald naar leerresultaten. Ze beschrijven wat studenten dienen te weten, 
begrijpen en kunnen toepassen na afronding van elke leerperiode en welk professioneel gedrag hierbij van hen 
wordt verwacht. Om de leerresultaten te behalen, is kennis en inzicht vereist van het vakgebied. Theorieën en 
methodes uit het vakgebied maken deel uit van het onderwijsprogramma en komen terug in de leerresultaten. 
Deze theorieën, methodes en vaardigheden staan ten dienste van de leerresultaten en zijn beschreven in het 
leerplanschema (bijlage 2). 

De leerresultaten zijn gebaseerd op combinaties van de drie kerntaken productie, distributie en monitoren. 
Per leerperiode worden de kerntaken gecombineerd tot een leerresultaat. 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. We onderscheiden op die manier drie niveaus: 
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● Niveau 1  blok 1 en 2: kerntaak per blok 

● Niveau 2  blok 3 en 4: combinatie van twee kerntaken 

● Niveau 3  blok 5 & 6 en 8: combinatie van alle kerntaken (in blok 8 op eindniveau) 
 

Figuur 2: verdeling kerntaken over de verschillende blokken 
 

Hieronder de leerresultaten zoals die geformuleerd zijn op basis van één of meerdere kerntaken. 

● Leerresultaat blok 1 (kerntaak Productie): 
De Smart Media Production professional produceert, test en valideert conversational content met 
behulp van slimme technologie. Hij houdt hierbij rekening met de wensen van de klant, het 
conversational concept en de richtlijnen vanuit de organisatie.  

● Leerresultaat blok 2 (kerntaak Distributie): 
De Smart Media Production professional gebruikt machine learning om gepersonaliseerde content te 
distribueren en vermarkten. Hij test en valideert het concept en houdt hierbij rekening met de wensen 
van de klant en de commerciële doelen van de organisatie. 

● Leerresultaat blok 3 (combinatie van Productie en Distributie): 
De Smart Media Production professional produceert en distribueert een dynamische 
contentcampagne onder begeleiding van een opdrachtgever. Hij test en valideert de campagne en 
houdt hierbij rekening met profielen van verschillende doelgroepen en commerciële doelen van de 
organisatie. 

● Leerresultaat blok 4 (combinatie van Monitoren en Productie): 
De Smart Media Production professional analyseert data van de opdrachtgever om klantgerichte 
‘Internet of things’4-oplossingen te produceren. Hij test, valideert de oplossing bij de doelgroep en 
monitort de data die worden gegenereerd door de oplossing. Hij reflecteert op de ethische 
afwegingen die dat met zich meebrengt voor belanghebbenden.  

● Leerresultaat blok 5 en 6 (combinatie alle kerntaken): 
De Smart Media Professional werkt aan een multidisciplinair praktijkvraagstuk voor een 
opdrachtgever dat gerelateerd is aan smart media. Vanuit verschillende rollen binnen een 

 
4 ‘Internet of things’ (IOT) is het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact 
staan en daarmee gegevens uitwisselen. Denk aan slimme thermostaten, winkelen zonder kassa, maar ook oplossingen in 
combinatie met Smart Cities (https://www.digi.com/blog/post/iot-applications-in-smart-cities) of de overheid die IOT inzet om de 
pandemie te bestrijden: (https://dutchitchannel.nl/659174/overheden-investeren-in-iot-om-burgers-veilig-te-houden.html). 
(bronnen geraadpleegd op 12 april 2021)  

https://www.digi.com/blog/post/iot-applications-in-smart-cities
https://dutchitchannel.nl/659174/overheden-investeren-in-iot-om-burgers-veilig-te-houden.html
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multidisciplinair team produceert, distribueert en monitort hij oplossingen op basis van slimme 
media. Vanuit zijn eigen functie test en valideert hij de oplossing en houdt hierbij rekening met 
profielen van verschillende doelgroepen en commerciële doelen van de organisatie. Hij draagt op 
zelfstandige wijze, binnen een team, verbeteringen aan op basis van slimme media. Hij reflecteert op 
de ethische afwegingen die dat met zich meebrengt voor alle belanghebbenden.  

● Leerresultaat blok 8 (combinatie van alle kerntaken op eindniveau): 
De Smart Media Production professional werkt zelfstandig aan een (deel van een) multidisciplinair 
praktijkvraagstuk voor een opdrachtgever dat gerelateerd is aan smart media. Hij test, valideert en 
implementeert in een beperkt tijdsbestek een oplossing op basis van slimme media en houdt hierbij 
rekening met profielen van verschillende doelgroepen en commerciële doelen van de organisatie. Hij 
reflecteert op dat wat gemonitord moet worden en de ethische afwegingen die dat met zich 
meebrengt voor alle belanghebbenden.   

Of studenten de leerresultaten beheersen, wordt bepaald aan de hand van de gedragsindicatoren van niveau 
5: methodisch handelen, samenwerken, communiceren, probleemoplossend handelen en lerend vermogen 
(zie paragraaf 2.3). 

2.3 Validatie Niveau 5 van het Nederlands Kwalificatieraamwerk 
Associate degree opleidingen zijn in het European Quality Framework (EQF) en het Nederlands 
Kwalificatieraamwerk (NLQF) gepositioneerd en uitgewerkt op niveau 55. Ter vergelijking: een mbo- 4 
opleiding is niveau 4, een bachelor-opleiding niveau 6. Voor het Associate degree-niveau (niveau 5) hebben wij 
ons gebaseerd op de beschrijving van niveau 5 van het EQF, het daarvan afgeleide NLQF en de landelijke 
beschrijving van niveau 5. Een beschrijving van het Associate degree niveau is vastgesteld door het 
Overlegplatform Associate degree van de Vereniging Hogescholen (bijlage 12). Hierin is niveau 5 uitgewerkt 
aan de hand van vijf gedragsindicatoren: probleemoplossend vermogen, methodisch handelen, samenwerken, 
communiceren en lerend vermogen, die het niveau duiden waarop de beroepstaken moeten worden 
uitgevoerd. 

De gedragsindicatoren komen overeen met de vakoverstijgende vaardigheden die door het werkveld zijn 
benoemd als essentiële vaardigheden waarover afgestudeerden moeten beschikken. De gedragsindicatoren 
zijn, in overleg met het werkveld en op basis van het Nederlands Kwalificatieraamwerk, specifiek voor de Ad 
SMP uitgewerkt in gedragscriteria die specificeren welke kennis, vaardigheden en professioneel gedrag de 
studenten moeten laten zien om aan te tonen dat zij het leerresultaat beheersen. Het beheersen van de 
leerresultaten wordt beoordeeld langs de meetlat van deze gedragsindicatoren van het Associate degree- 
niveau. 

Onderstaand overzicht benoemt de gedragscriteria en maakt duidelijk hoe de Ad SMP (niveau 5) zich verhoudt 
tot het uitstroomprofiel van verwante opleidingen op mbo-niveau (niveau 4) en bachelorniveau (niveau 6). De 
gedragscriteria bouwen op naar een toenemende mate van complexiteit en zelfstandigheid in het handelen. 
Het ontwikkelingsperspectief van de loopbaan van een Ad-afgestudeerde begint op junior niveau binnen een 
bedrijf (tactisch, hbo-niveau 5). Na een paar jaar kan hij doorstromen naar een medior-rol en op langere 
termijn kan hij werken in een senior-rol (strategisch, gelijk aan hbo-niveau 6). Dit betekent dat de Ad- 
afgestudeerde zich binnen een organisatie verder kan ontwikkelen. 

 
5 Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is 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.)  

https://nlqf.nl/nlqf-niveaus
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Niveau waarop de Ad-rol wordt uitgeoefend vertaald naar 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. 

 

2.4 Een actueel beroeps- en opleidingsprofiel 
De eerste opzet van het beroeps- en opleidingsprofiel is in het voorjaar van 2020 opgesteld, onder meer in 
samenwerking met het regionale werkveld (organisaties op het terrein van data-gedreven communicatie en 
marketing, mediaproductie, reizen, overheid, design & tech, et cetera – zie bijlage 9 voor een overzicht van 
alle organisaties). Uit gesprekken met bedrijven hebben we geleerd dat zij vooral op zoek zijn naar een 
combinatie van hard skills en soft skills. Data- gedreven organisaties zien ‘tech savvy’ werknemers als 
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waardevol wanneer ze zich kunnen redden in een snel veranderende wereld. Ze moeten zich snel nieuwe tools 
eigen kunnen maken, maar vooral ook kunnen plannen, organiseren, contacten onderhouden, werken in 
teamverband en resultaatgericht kunnen werken. Meerdere bedrijven zoals het Conversation Design Institute 
(CDI) en RTL Videoland hebben aangegeven nauw betrokken te willen blijven als sparringspartner van de 
opleiding en als opdrachtgever te willen fungeren voor toekomstige projecten. De opmerkingen van alle 
organisaties (zie bijlage 9) hebben we meegenomen in ons profiel en zijn terug te vinden in de vertaling van de  
gedragsindicatoren naar gedragscriteria die het beroepsniveau 5 definiëren. 

Het werkveld speelt naast een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de opleiding ook een belangrijke rol bij de 
uitvoering van het onderwijs. Experts uit het vakgebied en lectoren worden ingezet bij verschillende 
onderwijsactiviteiten in de vorm van colleges, workshops en co-teaching. Studenten leren daarmee het vak 
direct van experts en sluiten daarmee nauw aan op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Bovendien werken 
studenten aan actuele opdrachten voor echte opdrachtgevers. Ons docententeam is vakinhoudelijk goed op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Docenten krijgen ruimte voor scholing en het 
bezoeken van conferenties. De onderwijsadviesraad (OAR) helpt de opleiding actueel te houden. De OAR 
adviseert het MT van SMP over de actualiteit van het curriculum en de aansluiting op het beroepenveld. 
 
2.5 Internationaal perspectief 
De Ad-afgestudeerden zijn in vele sectoren inzetbaar bij bedrijven van verschillende aard. Onze 
gesprekspartners (denk aan Booking.com, Entopic, Fonq.nl, Merkle, Xebia, Gradient, Ajax, Facebook, 
Gemeente Amsterdam en bijvoorbeeld CDI) zijn een weergave van internationale diversiteit. Met deze partijen 
zijn we blijvend in gesprek om het onderwijs actueel te houden.  

Het gros van bovenstaande organisaties werkt internationaal en een deel daarvan heeft in Nederland 
bijvoorbeeld alleen de sales vertegenwoordigd. Onze afgestudeerden moeten in staat zijn bij deze 
internationaal georiënteerde bedrijven te werken. Dit vereist zowel interculturele sensitiviteit als een 
gevorderde passieve beheersing van de Engelse taal en – afhankelijk van hun functie – een goed actief 
communicatieniveau in deze taal. De Ad-studenten worden daarvoor binnen de opleiding goed voorbereid 
door deels gebruik te maken van Engelse literatuur en door de internationale focus te verankeren in het 
curriculum. Daarnaast worden bij opdrachten met een internationale insteek ook colleges Engels aangeboden. 
Binnen de gedragsindicatoren Communiceren en Samenwerken komen de gedragscriteria 'beheersing van 
internationale vaktaal' en 'spreken van de taal van de stakeholder' bijvoorbeeld terug.  

In blok 7 kunnen onze Ad-studenten een vrije keuzeruimte gebruiken voor een doorstroomprogramma, stage 
of Ad-project. Studenten kunnen bijvoorbeeld aanschuiven bij de Ad Cyber Security, deze biedt een summer 
school met internationale partners aan. Daarnaast nodigen we regelmatig internationale gastsprekers uit om 
onze Ad-studenten hands-on ervaring uit de praktijk aan te reiken en om netwerkmogelijkheden te bieden. 

De Ad-opleiding draagt daarnaast ook zorg voor het aannemen van docenten met een internationale skill-set 
en – indien nodig – voor de scholing op het vlak van internationale competenties voor Nederlandse docenten. 

2.6 Na afronding van de opleiding 
Uit onderzoek naar de arbeidsmarktbehoefte blijkt de verwachting dat er in de komende jaren veel banen 
zullen ontstaan op het snijvlak van ICT en dynamische contentproductie. We verwachten daarom dat veel 
studenten na afronding van de opleiding aan het werk zullen gaan. Zij hebben tijdens hun opleiding, door 
stages en praktijkopdrachten, contact kunnen leggen met verschillende bedrijven. Hierdoor zullen zij snel een 
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functie vinden die aansluit op de opleiding. Het CDHO deelt deze verwachting. 

Studenten die willen doorstromen naar een bachelor Creative Business of Communicatie en Multimedia 
Design kunnen in de vrije keuzeruimte een doorstroommodule van 15 EC (10 weken) volgen die samen met de 
betreffende bachelors wordt ontwikkeld. De focus ligt hierbij op onderzoeksvaardigheden, adviesvaardigheden 
en een verdieping van ontwerpvaardigheden. Met de examencommissie van deze bachelors worden afspraken 
gemaakt over de mate van vrijstelling die studenten bij doorstroom ontvangen met als doel dat studenten 
soepel in de bachelor kunnen instromen en in maximaal 150 EC hun bachelordiploma kunnen halen.
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3 STANDAARD 2 – DE ONDERWIJSLEEROMGEVING 
 

 
3.1 Didactisch concept 
De onderwijsvisie van de Ad SMP sluit aan bij het didactisch concept van de HvA voor Ad-opleidingen (zie 
bijlage 4).6  

● Onze studenten construeren hun kennis op een actieve en reflecterende manier samen met anderen in 
een rijke context7, zowel binnen als buiten school8 waar hun basisbehoeften van bekwaamheid, autonomie 
en verbondenheid geborgd zijn.9 
● Het proces van het leren wordt gefaciliteerd door formatieve evaluatie10. Deze 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 evaluatie11 vormt samen met logisch gekozen summatieve 
beoordelingsmomenten het toetsprogramma. 

Onze visie is vertaald naar een didactisch concept met drie bouwstenen: Leren, Didactiek, Toetsing. 
Onderstaande figuur visualiseert op welke manier de gekozen didactiek het leren en de toetsing elk blok 
vormgeeft (blauw = leren |oranje = toetsing). 

 
6 Het didactisch concept van de HvA voor Ad-opleidingen (Didactisch concept. Associate degree-opleidingen. HvA Community 
College. Versie april 2019) is gebaseerd op een aantal kenmerken van HILL/Dochy. Wij kiezen voor een eigen visie die wel raakt 
aan punten van HILL (bijv. student aan het roer, toetsing als leermoment), maar gebaseerd is op de leertheorieën die specifiek bij 
de Ad SMP passen: sociaal constructivisme, connectivisme, zelfdeterminatietheorie. 
7 Powell, K.C. & Kalina, C.J. ‘Cognitive and social constructivism: developing tools for an effective classroom’. Education. Vol. 130, 
Issue 2, Dec 2009. 
8 Siemens. G.: ‘Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age’. International Journal of Instructional Technology and 
Distance Learning, Vol. 2 No. 1, Jan 2005 
9 Deci - R. Ryan, Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination 
Research, pp. 3-34, Rochester, 2002. 
10 William, 2011. What is assessment for learning; Hattie & Timperley, 2007. The power of feedback; Sluijsmans, D. & Segers, M., 
2018. Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. p. 216 - 229 
11 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) 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de 
instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 
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Figuur 3: Didactisch concept voor de Ad Smart Media Production 

Leren 

Onze studenten leren en werken samen in een leergemeenschap van peers, docenten en het beroepenveld 
binnen een rijke context aan de hand van 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 neemt daarin steeds meer zelfverantwoordelijkheid. Dit legt hij vast met 
bewijsstukken in een portfolio. Door middel van formatieve evaluatie krijgt hij handvatten om actief te kunnen 
leren. Op deze manier creëren wij een leerklimaat dat de student uitdaagt en activeert om samen te leren en 
te werken met zijn peers en professionals zoals het in de praktijk gebruikelijk is. Hij kweekt een nieuwsgierige 
en adaptieve houding en blijft zich zijn leven lang ontwikkelen. 

Kennisverwerving gebeurt op school tijdens een bootcamp bij de start van ieder blok en door middel van 
verschillende werkvormen tijdens het blok zoals werkcolleges, workshops, 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. 
 
Didactiek 

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 van docenten didactische bekwaamheid (instructie, begeleiding en beoordeling) 
gebaseerd op twee principes: formatief evalueren en didactisch coachen. 
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Formatief evalueren is het grote raamwerk in onze didactiek. De feedbackloop (feedup, feedback, 
feedforward) is de basis om het leerproces te faciliteren. Onze docenten verzamelen door middel van de 
feedbackloop informatie over het leren. Deze informatie benutten zij enerzijds voor het inzetten van de juiste 
didactische interventies in de les om samen met de student de vervolgstappen te bepalen in het leerproces 
(door middel van feedbackgesprekken, peerfeedback, et cetera.). Anderzijds wordt op basis van deze 
informatie (bijvoorbeeld de bewijsstukken in het portfolio) een summatieve beslissing genomen. 

Didactisch coachen is de praktische toepassing van formatief evalueren in het directe contact met de student. 
Het doel is dat de student zich zowel professioneel als persoonlijk kan ontwikkelen. Belangrijke kenmerken 
voor docenten zijn hoge verwachtingen, leer-bevorderend gedrag naar de student en interventies die zowel 
gericht zijn op het leerproces (plannen, monitoren, evalueren, reflecteren) en groei van de student (het 
behalen van lange-termijn doelen) als op de taken die uitgevoerd moeten worden. Elk blok start met een 
bootcamp, waarin de studenten de benodigde kennis, inzichten en technieken krijgen aangereikt voor een 
succesvol studieblok. De bootcamp gebruikt de student bij het formuleren van zijn/haar Persoonlijk Ontwikkel 
Plan (POP). 

De rollen die docenten daarbij vervullen zijn die van projectbegeleider, coach en expert.  

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, (summatief) 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, (summatief) 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 zijn/haar POP. 
Voor de beoordeling hanteren wij het 4 ogen principe: projectbegeleider en de coach. 

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). 

Toetsing 

Wij stellen het leren en ontwikkelen van de student over een langere periode centraal. Toetsing zien wij als 
een leermoment om de zelfsturende rol van de student te ontwikkelen. Toetsing heeft dus zowel een 
summatieve als een formatieve functie in ons programma. De summatieve functie is beoordelen in hoeverre 
de student het leerresultaat heeft behaald (is de student competent conform het niveau?). De formatieve 
functie is het begeleiden van het leerproces en de zelfregulatie. Hiervoor is de term ‘formatieve evaluatie’ 
beter van toepassing. Wij zien dus elk evaluatiemoment - formatief of summatief - als een leermoment. 

Tijdens alle evaluatiemomenten wordt steeds een relatie gelegd met de leerresultaten die geformuleerd zijn 
voor de desbetreffende onderwijsperiode. De opleiding kent geïntegreerde summatieve toetsing door middel 
van een portfolio of een proeve van bekwaamheid. De oplossing van het beroepsvraagstuk bestaat uit 
meerdere tussenproducten die uiteindelijk leiden tot een eindproduct. 
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Alle verplichte onderdelen van het portfolio worden gedurende het blok of 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 beslissing te kunnen nemen. De leerresultaten en 
gedragsindicatoren, uitgewerkt in gedragscriteria, vormen de kaders voor zowel het stimuleren van leerproces 
en zelfregulatie, als voor de beoordelende functie van toetsen. 

Aan het einde van de onderwijsperiode (15 of 30 EC) toont de student middels een portfolio aan dat het 
leerresultaat is behaald. Het portfolio – dat in ieder geval bestaat uit het beroepsproduct, alle vergaarde 
feedback, een persoonlijke reflectie en een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) – vormt de basis voor de 
eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling komt tot stand in een beoordelingsvergadering gevoerd tussen als 
examinator benoemde docenten die de student hebben begeleid gedurende de leerperiode. Het eindoordeel 
wordt met de student besproken in het ontwikkelgesprek aan het einde van de leerperiode. In dat gesprek 
wordt het cijfer aan de student toegelicht en wordt feedforward gegeven voor het volgende blok. Dit vormt de 
input voor het nieuwe POP dat de student samen met de coach schrijft. In welke mate het portfolio voldoet 
aan het beoogde niveau wordt bepaald aan de hand van de gedragsindicatoren en gedragscriteria. Het 
formatieve evaluatietraject is geregistreerd in een speciaal daartoe ingericht FE-softwarepakket met een 
koppeling naar SIS, opdat resultaten altijd zijn geborgd. 

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. 
 

3.2 Vormgeving van de opleiding 
Het leerplanschema (zie volgende pagina) van de voltijd opleiding is opgedeeld in twee jaar met 8 lesblokken 
van elk 10 weken. In totaal verdient een student daarmee 120 EC. Leerjaar 1 bestaat uit 4 blokken. Per blok 
staat één thema centraal, waarbij meerdere leeruitkomsten aan bod komen. In jaar 1 zijn dat de thema’s 
Conversational content, Machine learning, Dynamische content en Internet of things. Daarbij werkt een 
student aan vraagstukken die uit de praktijk komen. In leerjaar 2 geeft een student advies over een smart-
media- gerelateerd praktijkvraagstuk. De onderwijseenheden in het eerste jaar en in het eerste semester van 
het tweede jaar worden afgesloten met een portfolio. De beoordeling vindt plaats op basis van een 
beoordelingsvergadering en een ontwikkelgesprek. In blok 7 is er vervolgens een vrije keuzeruimte (stage, 
minor of doorstroomprogramma) en in blok 8 gaan studenten afstuderen. De minoren worden ontwikkeld in 
samenwerking danwel in afstemming met de andere Ad’s van de faculteit (Software Development, Frontend 
Design & Development, Cyber Security). In deze minoren worden in opdracht, in  multidisciplinaire teams, 
complete, complexe en innovatieve opdrachten uitgevoerd. 
 
We verwachten dat studenten vijf dagen besteden aan de studie in broedplaatsen, op school, thuis, maar ook 
bij bedrijven. Studenten werken in een broedplaats, een gecombineerde les- en werkruimte waar onderwijs 
plaatsvindt. 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. 
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Leerplanschema van de opleiding Smart Media Production 
Semester 1 2 

Blok Blok 1 (15EC) mart 
Media introductie  

Blok 2 (15EC)  
Machine learning  

Blok 3 (15EC) 
Dynamische content 

Blok 4 (15EC)  
Internet of things 

Project B
o
o
t
c
a
m
p 

Project I: De 
kracht van 
conversa-
tional 
content 
binnen 
Smart Media 

B
o
o
t
c
a
m
p 

Project II: 
Machine 
learning als 
accelerator 
om content 
te 
vermarkten  

B
o
o
t
c
a
m
p 

Project  III: 
Gepersonaliseerd
e dynamische 
content 
campagne 
opzetten en 
vermarkten 

B
o
o
t
c
a
m
p 

Project IV: IoT- dataset 
opzetten en monitoren  

Beroeps- 
product 

Conversational 
content maken voor 
grote content 
organisatie.  

Machine learning 
concept voor een 
grote webshop 

Gepersonaliseerde 
dynamische content 
campagne opzetten en 
vermarkten voor een 
groot mediabedrijf 

Dataset van een Internet Of 
Things-toepassing (IOT) 
produceren en monitoren 

Eind- 
producten 

Portfolio. 
Beoordeling door 
coach en 
projectbegeleider 
gebaseerd op 
bewijsstukken van 
het proces. 
Aansluitend 
ontwikkelings/POP-
gesprek  

Portfolio. 
Beoordeling door 
coach en 
projectbegeleider 
gebaseerd op 
bewijsstukken van 
het proces. 
Aansluitend 
ontwikkelings/POP-
gesprek 

Portfolio. Beoordeling 
door coach en 
projectbegeleider 
gebaseerd op 
bewijsstukken van het 
proces. Aansluitend 
ontwikkelings/POP-
gesprek 

Portfolio. Beoordeling door coach 
en projectbegeleider gebaseerd 
op bewijsstukken van het proces. 
Aansluitend ontwikkelings/POP-
gesprek 

Leer- 
resultaat  

Produceren van 
conversational 
content 

Distribueren van 
gepersonali-seerde 
content met 
behulp van 
machine learning 

Produceren en 
distribueren van een 
dynamische content 
campagne  

Produceren en monitoren van 
data van klantgerichte IOT-
oplossingen 

Semester 3 4 

Blok Blok 5 & 6: (30EC)  
Smart media in de praktijk  

Blok 7 (15EC)  
VRIJE KEUZERUIMTE 

Blok 8 (15EC)  
 Proeve van bekwaamheid 

Project B
o
o
t
c
a
m
p 

Project V: Smart media 
toepassingen in de praktijk 

B
o
o
t
c
a
m
p 

Vrije keuze B
o
o
t
c
a
m
p 

Smart media excellence  

Beroeps-
product 

Adviesrapport/ memo over de synergie 
tussen de kerntaken produceren, 
monitoren, distribueren en vermarkten 
binnen een praktijkvraagstuk 

Student heeft vrije keuze 
ruimte in bijvoorbeeld: 
stage, (doorstroom) 
programma of Ad-project 

Adviesrapport rondom een 
praktijkvraagstuk  

Eind-
producten 

Portfolio. Beoordeling door coach en 
projectbegeleider gebaseerd op 
bewijsstukken van het proces. Aansluitend 
ontwikkelings/ POP-gesprek  

Portfolio. Beoordeling 
door coach en project-
begeleider gebaseerd op 
bewijsstukken van het 
proces. Aansluitend ont-
wikkelings/POP-gesprek 

Portfolio-assessment 
(eindgesprek met coach en 
afstudeerbegeleider gebaseerd 
op bewijsstukken van het proces)  

Leer-
resultaat 

Inventariseren van kerntaken produceren, 
distribueren, monitoren binnen een praktijk-
vraagstuk en formuleren van een advies 

Keuzeruimte Produceren, distribueren en 
monitoren van smart media 
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3.3 Structuur van de opdrachten 
Ieder blok werkt de student in groepen (maximaal 5 studenten) aan een actuele, voor de opdrachtgever 
relevante praktijkopdracht. Deze praktijkopdracht is opgesplitst in wekelijkse tussenopdrachten. De studenten 
werken hierbij samen met de opdrachtgever en docenten. Opdrachtgevers kunnen zelf opdrachten aanmelden 
bij de opleiding. De docenten selecteren welke opdrachten voor welk blok geschikt zijn. In blok 3 jaar 1, 
bijvoorbeeld, zullen studenten voor RTL Videoland – gebruikmakend van onder meer AI, werken aan 
gepersonifieerde trailers voor nieuwe series. De jarenlange ervaring met externe opdrachtgevers voor CO+CB 
geven ons het vertrouwen dat – ook als een opdrachtgever zich onverhoopt terugtrekt – er binnen ons 
netwerk gegarandeerd bruikbare vervangers voorhanden zijn (zie bijlage 9).  
 

Voor het werken aan de opdrachten is een werkwijze ontwikkeld gebaseerd op de ‘design thinking methode’.   
Daarmee s sluiten we aan bij een methode die in het werkveld gebruikelijk is. De methode is gebaseerd op een 
model van de Design school van Stanford University dat bekend staat als de ‘vijf fasen van design thinking’. 
Deze fasen zijn empathize, define, ideate, prototype en test. Deze verlopen volgens een iteratief proces. 
Volgens deze methode zal de student in een groep: 

1. In de eerste fase (empathize) het probleem goed doorgronden en de context onderzoeken. 
2. In de tweede fase op grond van verschillende invalshoeken het probleem definiëren (define) 

en de daaruit volgende probleemstelling door middel van deskresearch en eventueel 
fieldresearch nader onderzoeken. 

3. In de derde fase (ideate) door ‘outside-the-box’ te denken zoveel mogelijk oplossingen 
voor het probleem bedenken. 

4. In de vierde fase zoveel mogelijk voorlopige oplossingen ontwikkelen (prototype). 
5. In de vijfde fase de oplossingen testen door ze aan anderen voor te leggen, de ideeën verder 

aan te scherpen en de beste te kiezen. 

 
De praktische invulling, bijvoorbeeld voor blok 3, ziet er dan als volgt uit (zie ook de studiehandleiding in 
bijlage 7 voor een gedetailleerde uitwerking). 
 

● Empathize: Briefing van de opdrachtgever (RTL Videoland) omzetten naar een debriefing 

● Define: Desk en fieldresearch naar het onderwerp dynamische content, doelgroepprofielen 
en opdrachtgever (RTL Videoland). 

● Ideate: Storyboards maken over mogelijke combinaties van dynamische-contentcampagnes 
voor een doelgroepprofiel voor een specifieke serie. 

● Prototype: AI-tool gebruiken om de content van de storyboards in te zetten 

● Testing: Een campagne testen en monitoren of deze aanslaat bij de wensen en behoeften van de 
doelgroep en opdrachtgever 

 
De Smart Media Production professional monitort de smart mediaproductie en distributieprocessen en 
signaleert knelpunten in het proces. Op basis van de Design-Thinking-methode leert een student deze 
knelpunten te signaleren en kan hij op een gestructureerde manier zelfstandig oplossingen bieden en 
stakeholders daarover adviseren. Als blijkt dat er een nieuwe oplossing gezocht moet worden kan de methode 
van design thinking opnieuw toegepast worden. 
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Design thinking is ook goed te combineren met theorieën over het managen van een 
contentmanagementproces. Deze processen verlopen volgens de stappen plannen, creëren, publiceren, 
meten, optimaliseren, beheren en evalueren. Design thinking wordt dan in twee ronden toegepast. De fases 
plannen, creëren en publiceren vinden plaats in een eerste ronde. De fases meten, optimaliseren, beheren en 
evalueren vinden plaats in een volgende ronde als er een nieuwe of verbeterde oplossing gevonden moet 
worden. 

Alle opdrachten zijn individueel, maar worden uitgevoerd in de context van een groepsproject. Studenten 
kiezen een rol waaraan zij binnen de opdracht werken en bewijzen hun groei zoals zij zelf hebben 
geformuleerd binnen het POP.  Zoals ook in de  studiegids staat (bijlage 3), leveren de studenten bij de blokken 
1 t/m 6 een individueel portfolio op met de volgende onderdelen: 

● persoonlijk ontwikkelplan 
● het beroepsproduct met een verantwoording van de gemaakte keuzes en methoden 
● peerfeedback 
● feedback van de projectbegeleider en/of coach 
● feedback van de experts 
● reflectie van de student op het leertraject 

 
3.4 Stage 
Studenten kunnen in het tweede jaar (keuzeblok 7) gedurende één blok stage lopen (400 uur). Een andere 
keuze, zoals een multidisciplinaire minor of een doorstroomprogramma, is ook mogelijk. Tijdens de stage 
werken studenten onder begeleiding van de praktijkbegeleider aan een multidisciplinair praktijkvraagstuk 
binnen het werkveld van smart media. Het doel: binnen een team tot smartmedia-oplossingen komen, deze 
testen en valideren, rekening houdend met de wensen van de doelgroep en (commerciële) doelen vanuit het 
stagebedrijf. Daarnaast reflecteert de student op zijn rol en de ethische afwegingen die de smartmedia-
oplossing met zich meebrengt voor de belanghebbenden. 
 
Om voor deze studenten te borgen dat de stageplaats geschikt is, wordt het stagevoorstel door de opleiding 
beoordeeld. Criteria hierbij zijn onder meer dat de werkzaamheden op Associate degree-niveau zijn, 
aansluiten bij de te bereiken leerresultaten, het opleidingsprofiel en de beschikbaarheid van een 
stagebegeleider. Ook moet de student de gelegenheid hebben om opdrachten zelfstandig uit te voeren. 
Essentieel is dat de student een stage- of praktijkbegeleider heeft die de student regelmatig feedback geeft. 
Voor aanvang van de stage bepalen we aan de hand van een werkplekscan of de taken en activiteiten in de 
praktijk voldoende mogelijkheden bieden om te leren zoals verwacht wordt tijdens de opleiding. De feedback 
van de praktijkbegeleider vormt als advies input voor de eindbeoordeling. 
 

3.5 Afstudeerprogramma 
Aansluitend doen studenten in blok 8 een proeve van bekwaamheid (15 EC) waarbij de drie kerntaken op 
eindniveau worden afgerond. De proeve van bekwaamheid is een beroepsproduct rond een praktijkvraagstuk 
waarin de student individueel aantoont dat hij zelfstandig een probleem kan oplossen in de context van 
contentproductie en/of -optimalisatie met gebruik van slimme technologieën. De student verzamelt 
bewijsstukken in een portfolio dat de drie kerntaken behelst (produceren, distribueren, monitoren), 
geformuleerd in één leerresultaat voor blok 8. Dit leerresultaat wordt beoordeeld door middel van een 
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assessment (zie bijlage 8: Afstudeerhandleiding). 

 
3.6 Kwaliteit curriculum 
Elk kwartaal 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 de actualiteit van het programma en 
het toets- en beoordelingsproces. De Opleidingscommissie (OC) heeft op regelmatige basis overleg met de 
opleidingsmanager 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 zijn sturend 
voor de onderwijsontwikkeling van de opleiding. 

 
3.7 Studiekeuzecheck (SKC) 
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, vindt het SKC-dagdeel op school of online plaats. Het 
programma is in beide gevallen hetzelfde. De studiekiezers worden in groepen toegewezen aan een docent die 
gedurende het dagdeel met hen aan het werk gaat: intro, groepsopdracht, vragen beantwoorden en tot slot 
het individuele gesprek met alle studiekiezers. 

 
De aankomende studenten voeren van tevoren een aantal opdrachten uit ('Inzet en studiehouding', 'Wat en 
hoe van dynamische content' en de 'taaltoets Nederlands') die tijdens het gesprek worden doorgenomen. Er 
wordt gekeken naar de motivatie van de student om de opleiding te gaan volgen, het resultaat van de 
opdracht en er wordt gesproken over de studievaardigheden en de beschikbare tijd voor de studie. De 
taaltoets dient om studenten – als dat nodig is – taalworkshops op maat te kunnen bieden (zie ook paragraaf 
3.8 Diversiteit en differentiatie instroom en 3.9 Taal). De student ontvangt mondeling en schriftelijk advies 
over de studiekeuze. Dit advies is tevens een van de eerste documenten in het studentportfolio als deel-input 
voor het POP, het Persoonlijk Ontwikkelsplan. 

3.8 Diversiteit en differentiatie instroom 
De achtergrond van onze studenten die instromen zal variëren. We stellen immers geen specifieke 
vooropleidingseisen anders dan een mbo-4-, havo- of vwo-achtergrond of een 21+-toets. Een relevante mbo-
opleiding en/of duidelijke interesse in dynamische content (wat het is en wat ermee kan) is wel aan te bevelen. 
De  studiekeuzegesprekken (onderdeel van de verplichte Studiekeuzecheck - SKC) zijn een goede manier om 
een beeld te krijgen van deze diversiteit. 
 
De Ad SMP heeft een sterk geïntegreerd programma, waardoor het geven van specifieke vrijstellingen op basis 
van eerder opgedane ervaring of gevolgde opleidingen/modules niet is aan te bevelen. Echter, zoals in de OER 
(bijlage 6) is opgenomen, kunnen studenten vrijstelling aanvragen. Het is aan de examencommissie een 
eventueel verzoek te beoordelen. 

Mocht tijdens de studiekeuzecheck naar voren komen dat de ervaring of kennis van een student 
'bovenmodaal' is, dan zal verdieping en aanscherping (middels Formatief Evalueren – zie bijlage 4) specifiek 
worden benoemd en geformuleerd als persoonlijke leerdoelen. Differentiatie in niveau (aanbod en individuele 
verdieping) is hierdoor goed mogelijk en kan in het POP-gesprek worden uitgewerkt. Het kan ook zijn dat er 
studenten zijn die op bepaalde gebieden, zoals taal of ICT extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan al naar 
voren komen tijdens de SKC (taal) of tijdens de opleiding in de bootcamp. In deze eerste week van een 
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studieblok krijgen de studenten alle benodigde ingrediënten voor het studieblok aangereikt en wordt duidelijk 
wat ze al kunnen en waaraan nog moet worden gewerkt. Voor aanvullende instructie kunnen studenten 
terecht bij docenten (maatwerk) of op de digitale leeromgeving voor kennis- en vaardigheidsclips. Voor onze 
studenten brengt de blended leeromgeving flexibiliteit: de student kan het materiaal op elk moment, elke 
plaats en zo vaak hij wil, bekijken. 

3.9 Taal 
In het vakgebied van contentproductie is taal een belangrijk medium. Gedurende het leerproces geven de 
docenten feedback op het correct taalgebruik van studenten bij de ingeleverde beroepsproducten. Ook maken 
de studenten taaltoetsen Nederlands in jaar 1 om vast te stellen in hoeverre ze spelling en grammatica onder 
de knie hebben. Op basis van knelpunten kunnen studenten terecht bij hun docent en vinden ze op de digitale 
leeromgeving aanvullende instructiefilms. Ook worden workshops mondeling en schriftelijk presenteren 
aangeboden. In het curriculum is ook aandacht voor schriftelijke en mondelinge Engelse taalvaardigheid. Bij 
opdrachten met een internationale insteek worden colleges Engels aangeboden. 

3.10 Personeel 
Bij de Ad Smart Media Production is een docent naast inhoudsdeskundige (expert) en beoordelaar/examinator 
ook een coach die samen met de student het leerproces van de student stimuleert en vormgeeft (zie paragraaf 
3.1 voor een beschrijving van de rollen). Het docententeam bestaat in aanvang uit docenten afkomstig van de 
bacheloropleidingen COCB, CMD en HBO ICT én uit docenten (detacheringsbasis en/of freelance) uit het mbo 
en het beroepenveld. De beoogde docenten zijn allen ‘founding fathers’ van de Ad SMP. Ze worden getraind in 
hbo-niveau 5 en Formatieve Evaluatie. Workshops en trainingen worden onder meer verzorgd door de HvA 
Academie en Benno’s Academie, de interne opleidingsorganisatie van COCB. Docenten hebben ten minste een 
bacheloropleiding afgerond, zijn didactisch bekwaam (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid) en zijn 
conform het HvA-toetsbeleid minimaal in het bezit van een Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Tevens is er 
regelmatig inhoudelijke afstemming en indien nodig kalibratie met de collega’s van de Ad’s Frontend Design & 
Development en Software Development, onder meer voor de keuzeblokken (mini-minoren) in blok 7. 

 

De Ad-opleiding SMP valt onder de verantwoordelijkheid van een van de opleidingsmanagers COCB van de 
faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Voor de dagelijkse leiding en als eerste aanspreekpunt wordt 
een docent 1 voor een deel van de aanstelling als opleidingscoördinator benoemd. Deze coördinator is 
gedelegeerd eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de opleiding: inhoudelijk, organisatorisch en 
kwalitatief. 

3.11 De 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 conform de wet eenmaal per 
maand met de opleidingscoördinator en eenmaal per blok met de opleidingsmanager 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.
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4 STANDAARD 3 – TOETSING 
 

Formatief Evalueren (FE)12 is het grote raamwerk voor onze onderwijsvisie. Onze docenten faciliteren het 
leerproces van de student door het verzamelen van informatie over zijn leren. Deze informatie benutten zij 
vervolgens voor zowel het inzetten van de juiste didactische interventies in de les (lesvormen en -technieken, 
aandragen van leerstrategieën) als om samen met de student en zijn peers de vervolgstappen te bepalen in 
zijn leerproces (in feedbackgesprekken, peerfeedback etcetera). Vervolgens wordt de student beoordeeld op 
basis van deze informatie (bijvoorbeeld de bewijsstukken vastgelegd in het portfolio) door een summatieve 
beslissing te nemen en een cijfer toe te kennen. 

Onderstaand figuur legt uit hoe de bouwstenen voor Formatief Evalueren worden ingezet voor de Ad SMP: 

Figuur 4: inzet FE-bouwstenen voor SMP 

1. feedback-loop met de drie elementen feedup, feedback, feedforward 
2. de student krijgt inzicht in en grip op het leren 
3. de student ontwikkelt het kwaliteitsbesef; de bouwstenen 2 en 3 kan de student realiseren dankzij 

zijn feedbackgeletterdheid 
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. 
6. data over het leren die van belang zijn voor het summatief beslismoment 

 
 

12 Referenties FE: 1) Black, P.J. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, 
Education and Accountability, 21(1), 5-31. 2) Sluijsmans, D. & Segers, M., 2018. Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het 
hoger onderwijs. p. 216 - 229 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 
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De informatie vanuit de formatieve momenten wordt per onderwijsperiode integraal geëvalueerd in een 
summatieve beoordeling. Dat betekent dat er meerdere datapunten worden gebruikt om uiteindelijk tot een 
oordeel te komen. Voor dit oordeel worden de gehele ontwikkeling en alle getoonde leerresultaten van de 
student meegenomen. De bewijsstukken hiervoor worden door de student verzameld in een portfolio. De 
beoordelaars maken verder gebruik van de input van (vak)docenten en interne en externe experts die bij de 
begeleiding en de uitvoering van de beroepsopdracht zijn betrokken. 

4.1 Onze toetsen zijn valide 
Met onze toetsen meten we wat we daadwerkelijk willen meten: 
● We kennen een duidelijk verband tussen de eindkwalificaties van de opleiding en de toetscriteria, 
● Onze toetsen dekken het geheel aan eindkwalificaties volledig af, 
● Ons toetsprogramma kent een opbouw die past bij de fase van de opleiding, 
● Ons toetsprogramma heeft een variëteit aan beoordelingsvormen zodat studenten voldoende kansen 
hebben om hun capaciteiten aan te tonen. 

We werken met individuele opdrachten, het groepsproject (samenwerking) biedt de context voor de 
uitvoering van individuele opdrachten. Mocht een student bij de uitvoering van individuele opdrachten 
medestudenten hinderen, bijvoorbeeld door ‘meeliften’, dan komen we daar dankzij formatieve evaluatie en 
tussentijdse gesprekken snel achter en kunnen de projectbegeleider en de coach de student daarop 
aanspreken en/of ervoor zorgen dat het gedrag van de student zijn of haar medestudenten niet langer 
belemmert in de uitvoering van de individuele opdracht. Zie voor een toelichting Bijlage 4 Didactiek en 
toetsing (paragraaf 5.4) 

 
4.2 Onze toetsen zijn betrouwbaar 
De toetsuitslagen van studenten zijn vergelijkbaar doordat meerdere docenten verantwoordelijk zijn voor de 
eindbeoordeling. Tussen docenten zijn er in de beoordeling geen grote afwijkingen, omdat docenten samen 
kalibreren in de beoordelingsvergadering. Studenten en docenten zijn beide zeer goed bekend met de 
gedragscriteria omdat ze in het gehele onderwijs steeds terugkomen. 

 
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, zie bijlage 7), daarin is aangegeven wat een student moet en kan opnemen in zijn portfolio. 
 
Wij hanteren, inspelend op de landelijke en HvA-regelgeving het vigerende BSA-beleid. Omdat we in blokken 
van 15 ECTS werken, is de BSA vooralsnog op 45 ECTS vastgesteld. 
 

4.3 Onze toetsen zijn transparant 
Alle relevante informatie over de toetsing en beoordeling zijn bij docenten en studenten bekend en 
worden bij aanvang van elke onderwijseenheid gedeeld met de studenten. In de studiehandleiding van 
elke onderwijseenheid is aangegeven: 
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● 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. 

 
Voor alle toetsen zijn de gedragscriteria (de beoordelingscriteria) en normering vastgelegd in heldere 
eenduidige beoordelingsformulieren (rubrics) 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. 

 
Constructive alignment 

De leerresultaten per leerperiode en gedragscriteria zijn eenduidig afgeleid van de kerntaken en de landelijke 
beschrijving niveau 5. Ze geven sturing aan de inhoud en vormgeving van de leer- en doceeractiviteiten. De 
relatie tussen de kerntaken, leerresultaten, leer- en doceeractiviteiten en toetsing is te vinden in bijlage 2 
Leerplanschema. 

De student toont door middel van het portfolio aan of hij het leerresultaat behaald heeft op een beoogd 
niveau. Daarom is het belangrijk dat er in elke onderwijsperiode leer- en doceeractiviteiten gebruikt worden 
die het behalen van het leerresultaat bevorderen. Door middel van formatieve evaluatie kijkt de docent 
voortdurend of de gekozen doceeractiviteiten het leren optimaal faciliteren en hoe deze aangepast kunnen 
worden. Het leerresultaat en de gedragscriteria worden gebruikt om feedback- en beoordelingscriteria te 
formuleren. 

4.4 Kwaliteitsborging van het toetsprogramma 
Het toetsprogramma is beschreven in het leerplanschema (bijlage 2), het document Didactiek en Toetsing 
(bijlage 4) en de OER (bijlage 6). Hierin zijn per onderwijsperiode de leer- en toetsomgeving beschreven. Er is 
weergegeven welk leerresultaat centraal staat, hoe dit is vertaald naar onderwijs met daarin de benodigde 
kennis- en vaardigheden, naar de opdrachten en vervolgens naar de toetsen van elke periode. Het 
opleidingsteam borgt de kwaliteit van de toetsing door: 
 
● de toetsresultaten na afloop van elke periode te bespreken en waar nodig toets of onderwijs bij te stellen. 
● de rubrics voor de feedback en het beoordelen van opdrachten met het opleidingsteam gezamenlijk op te 
stellen. De cesuur is helder weergegeven en vertaald in beslisregels die bij elke toets zijn beschreven. 
● tijd in het onderwijsprogramma voor feedback en begeleiding in te bouwen, ondersteuning van deze 
processen door digitale omgeving en professionalisering van de docenten op het gebied van 
ontwikkelingsgericht begeleiden. 

● tweemaal per jaar te overleggen met de Onderwijsadviesraad gewijd aan de kwaliteitsborging van het 
toetsprogramma. In deze gesprekken staat ook de validering, actualisering en borging van het eindniveau op 
de agenda. 
 
De algehele borging van de toetskwaliteit is opgenomen in de borgingsagenda van de examencommissie. 
Deze borgingsagenda wordt jaarlijks door de examencommissie vastgesteld. 
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4.5 Samenstelling en taken van de examencommissie 
Voor de Associate degrees van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) 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. Examencommissieleden zijn 
getraind in niveau 5. Door het samengaan van de examencommissie zijn er al leden die ervaring hebben met 
niveau 5 door de bestaande Ad’s. 

De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsing, de 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 tweemaal 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 de opleidingsmanager).
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BIJLAGEN 
 

• Leerresultaten (opgenomen in rapport zelf) 
 
Separate bijlagen: 

• Bijlage 1: Beroeps- en opleidingsprofiel (inclusief validatie werkveld) 
• Bijlage 2: Leerplanschema 
• Bijlage 3: Studiegids 
• Bijlage 4: Didactiek en Toetsing 
• Bijlage 5: Organisatie en personeel 
• Bijlage 6: OER 
• Bijlage 7: Studiehandleiding 
• Bijlage 8: Afstudeerhandleiding blok 2 
• Bijlage 9: Werkveld en Samenwerking 
• Bijlage 10: Typering taken mbo, Ad, bachelor 
• Bijlage 11: Administratieve gegevens 
• Bijlage 12: beschrijving van het Associate degree niveau zoals vastgesteld door het Overlegplatform 

Associate degree van de Vereniging Hogescholen 
• Bijlage 13: Onderzoek Accenture 
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