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VOORWOORD 

Voor u ligt de rapportage van de gezamenlijke midterm review van de opleidingen Communicatie 
(CO) en Creative Business (CB). In deze rapportage is de specifieke werkwijze voor deze midterm 
review beschreven en zijn de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel vastgelegd. 

Kerningrediënten van de midterm review zijn: reflectie en feedback. Dit past bij de kwaliteitscultuur 
van de HvA, waarbij opleidingen samen met belanghebbenden en peers reflecteren op de eigen 
onderwijskwaliteit met als doel deze te consolideren en te verbeteren. Ontwikkelgerichte feedback 
van peers op de doelstellingen, vragen en ontwikkeling van de opleiding is een belangrijke 
doelstelling van de midterm review. Met de ontwikkelgerichte insteek worden opleidingen 
gestimuleerd hun ambities en sterke en kwetsbare punten te formuleren en hierop met peers te 
reflecteren. 

Ook blijft de oorspronkelijke doelstelling behouden: een onafhankelijk, extern panel toetst de 
kwaliteit aan de vier standaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), om 
zodoende opleidingen goed zicht te (helpen) geven op de eigen kwaliteiten en 
verbetermogelijkheden. Het faculteits- en instellingsbestuur krijgt via de midterm review inzicht in 
de stand van zaken op de vier NVAO–standaarden en kan met deze informatie een gerichte dialoog 
voeren met het opleidingsteam om te verkennen of en zo ja welke verdere ondersteuning gewenst 
is. In principe vindt de midterm review plaats in het midden van de zesjarige accreditatiecyclus. Dit 
geeft de opleiding de tijd om de oogst van de zelfevaluatie en de feedback van het panel te 
gebruiken voor verdere versterking van de onderwijskwaliteit.1 

Kenmerkend voor de werkwijze van de HvA in de midterm review is: 
o Opleidingsteams zijn eigenaar van het proces; 
o Maatwerk en vormvrijheid versterken dat eigenaarschap; 
o De onafhankelijkheid en deskundigheid van het panel zijn geborgd. 

De HvA doet sinds september 2018 mee aan het experiment met lichtere opleidingsaccreditatie van 
het ministerie van OC&W. De werkwijze van de midterm review, de panelsamenstelling en deze 
rapportage voldoen aan de voorwaarden van het experiment. Daardoor mag de opleiding de 
uitkomsten van de midterm review op standaard twee en drie openbaar maken, wat het recht geeft 
de NVAO voor behoud van accreditatie alleen standaard een en vier te laten beoordelen.  

Het panel bestaat uit: 

Voorzitter: Willem Zeijl 
Leden: Hesther Hemssems (vicevoorzitter) 
 Baba Touré 
 Martijn Hendriks 
Studentlid: Leander Borgmann 

Secretaris ter ondersteuning van het panel: Mark Thomas 
 

Deze rapportage is definitief vastgesteld op: 8 september 2021 

  

 
1 Zie voor meer informatie de notitie Midterm review opleidingen HvA-versie 5.  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Notitie%20Midtermreview%20Opleidingen%20HvA_versie%205.0_def.pdf
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 SAMENVATTING UITKOMSTEN MIDTERM REVIEW 
 

Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten van de midterm review van de opleidingen 
Communicatie (CO) en Creative Business (CB) gepresenteerd. Dit is een samenvatting van de 
bevindingen, overwegingen en conclusies die het panel heeft verwoord bij de vier standaarden, met 
daaraan verbonden de aanbevelingen van het panel.  

De opleidingsvarianten Communicatie voltijd en Creative Business voltijd en deeltijd ontvangen een 
gelijkwaardig oordeel. Het panel beoordeelt dat zij voldoen aan de standaarden 1, 2 en 3. Op 
standaard 4, Gerealiseerde Leerresultaten, kan het panel op dit moment geen oordeel vellen. Wat 
betreft de realisatie van de leerresultaten heeft het panel onvoldoende inzicht in het 
eindassessment om te kunnen verifiëren dat studenten de beoogde leerresultaten daadwerkelijk 
realiseren. Het panel onthoudt zich van een oordeel op standaard 4.    

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

Sterke punten 

o De inhoudelijke samenwerking tussen de opleidingen Communicatie en Creative 
Business aan de HvA is uniek in Nederland en levert de studenten het beste van beide 
werelden op.   

o De opleidingen hebben een sterke gezamenlijke beroepsvisie en profilering. Het 
gezamenlijke én het afzonderlijke DNA en de inhoudelijke positionering van beide 
opleidingen zijn in 2019 expliciet in kaart gebracht. Met de verwoording van de 
inhoudelijke verschillen en vooral de overeenkomsten tussen CO en CB nemen de 
opleidingen aan de HvA een voortrekkersrol in het landelijk debat. 

o De opleidingen hebben gezamenlijk een betrokken Onderwijs Adviesraad (OAR), met 
een samenstelling die de volle breedte van het werkveld beslaat. Sommige van de OAR-
leden zijn alumni van een van de twee opleidingen. Een wisselende delegatie van 
docenten en managementteam voert meerdere malen per jaar inhoudelijke discussies 
met de OAR en bereidt dit goed voor.   

 

Aandachtspunten  

Het panel ziet op standaard 1 geen aandachtspunten voor de opleidingen.  

 

Aanbevelingen 

Het panel heeft op standaard 1 geen aanbevelingen voor de opleidingen.  

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Sterke punten 

o Er heerst een sterke, informele overleg/-afstemmingscultuur; in de opleidingen, tussen 
de twee opleidingen en met de lectoraten. Het panel ziet dat deze cultuur werkt en 
voortgezet en uitgebouwd kan worden.  

o In samenwerking met de lectoraten zijn de opleidingen op de goede weg met de 
vervlechting van onderwijs en onderzoek. Het panel is onder de indruk van hoe lectoren 
aan tafel zitten bij de opleidingen.  
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o Het lukt de opleidingen goed om interne en externe belanghebbenden tijdig bij 
processen te betrekken, bijv. bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsmodel. 
Docenten, studenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld nemen actief deel 
aan de zogenoemde ontwerptafels, leidend tot een nieuwe profilering en een nieuw 
curriculum. 

o Het panel is onder de indruk van het enthousiasme en de betrokkenheid van docenten 
en hoort van de OAR dezelfde geluiden. Ook studenten zijn zichtbaar betrokken. Het 
panel heeft tijdens het locatiebezoek een stevig gemeenschapsgevoel ervaren.  

o De opleidingen vinden diversiteit en inclusiviteit belangrijk en hebben deze thema’s 
hoog op de agenda staan. Het panel heeft goede initiatieven gezien, zoals HvA Pride en 
de HvA Diversity Hub. Initiatieven die specifiek opgezet zijn door CO en CB en 
voortkomen uit zowel de studenten als de docenten.  

 

Aandachtspunten 

o Het aantal uren dat voltijd- en deeltijdstudenten aan de studie besteden – maximaal 3 à 
4 uur per werkdag werd door studenten genoemd - staat niet in verhouding tot het 
aantal te besteden uren per week dat de opleidingen communiceren via de HvA-
website. De opleidingen bieden volgens de studenten weinig lesuren aan. N.B. dit zou 
uiteraard met de Covid-crisis te maken kunnen hebben.  

o Studenten willen graag een sterke binding hebben en houden met andere studenten en 
met de HvA. Uiteraard is binding een flinke uitdaging, vooral in de Covid-crisis. 
Bovendien leidt de invoering van het nieuwe onderwijsmodel in 2022, met meer 
flexibilisering, er toe dat het concept ‘klas’ straks wegvalt. Uit het gesprek met 
voltijdstudenten bleek het panel dat er studenten zijn die behoefte hebben aan extra 
curriculaire activiteiten en dat aanwezige voorzieningen gericht op binding en inclusie, 
zoals HvA Pride, Diversity Hub, studievereniging Mimagine, Amstelcampus Sport & 
Fitness en het platform Campus Creators, niet bij alle studenten even bekend zijn.  

o Het panel realiseert zich goed dat de opleidingen gezamenlijk erg groot zijn; zowel het 
aantal ingeschreven studenten als het aantal fte aan docenten is fors en groeit voor de 
opleiding CB. In verschillende gesprekken heeft het panel gehoord dat vanwege de 
omvang dingen lastig te organiseren zijn, en dat bij het maken van inhoudelijke keuzes 
een belangrijke afweging de organiseerbaarheid is. Het panel ziet als valkuil dat 
organisatievraagstukken de inhoud overstemmen. In die zin vindt het panel het risicovol 
dat zowel de aansturing van de organisatie als de bewaking van de inhoudelijke lijn bij 
het managementteam van de opleidingen liggen. Dit is een aandachtspunt dat met de 
invoering van het nieuwe organisatiemodel evenwel wordt opgepakt doordat gestart is 
met het installeren van een curriculumcommissie .  

o De opleidingen bevinden zich in een intensieve fase met de Covid-crisis, groei van 
studentenaantallen en werven en inwerken van nieuwe docenten, verzorgen van huidig 
en ontwikkelen van nieuw onderwijs. Om de druk te verlichten, heeft het 
managementteam er voor gekozen om de implementatie van het nieuwe 
onderwijsmodel een jaar uit te stellen. Desondanks spreken docenten van een hoge 
werkdruk – zij ‘houden veel ballen tegelijk in de lucht’ - en benoemen een 
loyaliteitsdilemma. In de grote betrokkenheid van docenten bij studenten en (nieuwe) 
collega’s, ziet het panel de valkuil dat docenten zichzelf wegcijferen en over hun eigen 
grenzen heengaan.  
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o De studio’s bevinden zich grotendeels in de kelder en zijn geen zichtbaar visitekaartje 
van de opleidingen. Ondanks de investeringen om de faciliteiten state-of-the-art te 
houden, ziet het panel ruimte om sommige van de faciliteiten technisch iets beter te 
laten aansluiten op de actuele praktijk, bijv. de regiekamer en AV studio's.  

o Er is nog geen diversiteitsbeleid vastgesteld. Het panel schat in dat de opleidingen met 
de huidige initiatieven voor meer diversiteit en inclusiviteit vooral de mensen bereiken 
die deze thema’s al erg in hun hart hebben gesloten en er actief mee bezig zijn.  
 

Aanbevelingen 

o Ga in gesprek met opleidingscommissies en studentenpanel over het ervaren gat tussen 
de werkelijke en de geplande studiebelasting.  

o Werk aan de zichtbaarheid naar studenten toe van de voorzieningen die er al zijn en die 
kunnen bijdragen aan de versterking van het gewenste gemeenschapsgevoel.  

o Koester de overlegcultuur die er nu is. Maak nog sterker wat al sterk is (cultuur en 
dialoog) en behoud het informele, indien mogelijk, zolang het werkt. Stem af in de 
organisatie waar het informeel kan blijven en waar het formeel moet. Het panel heeft, 
rekening houdend met de omvang van de opleidingen, begrip voor de behoefte van het 
managementteam om meer te structureren, maar constateert op basis van gevoerde 
gesprekken dat de huidige modus (met het huidige organisatiemodel) wel werkt.  

o Het panel ziet de installatie van een onafhankelijke curriculumcommissie, die de 
inhoudelijke lijn bewaakt en in discussie kan gaan met het management, als een 
belangrijke toevoeging aan de sterke overlegcultuur. Leg de rollen en 
verantwoordelijkheden van de curriculumcommissie (in wording) en van het 
managementteam goed vast. Betrek de curriculumcommissie vooraf aan de formele 
installatie bij de curriculumontwikkeling om eigenaarschap te vergroten. 

o Ga met onderzoekers/lectoren in gesprek over het verweven van onderwijs en 
onderzoek. Bespreek welke resultaten worden verwacht van verdere samenwerking en 
verwevenheid, wat hiervoor nodig is en hoe dit te organiseren is.  

o Zorg dat docenten voldoende ruimte voelen om alles goed te regelen voor studenten en 
(nieuwe) collega’s én daarnaast hun eigen werk goed te kunnen organiseren.    

o Laat de trots op de specifieke faciliteiten, die studenten ter beschikking staan, meer zien 
en investeer verder in de aanwezige techniek en de moderniteit van de faciliteiten. De 
komst van het geplande Beeldlab zal als pronkstuk hier zeker sterk aan bijdragen.  

o Maak er werk van om het nieuwe diversiteitsbeleid, dat momenteel in de HvA 
geschreven wordt, gedurende het studiejaar 2021-2022 te implementeren en actief te 
steunen vanuit het managementteam. Vergroot de aandacht voor inclusie en 
kansengelijkheid en koppel daar concrete activiteiten aan, onder andere gericht op 
bewustwording en bespreekbaar maken van kansengelijkheid, diversiteit en 
inclusiviteit. Stimuleer dat medewerkers de trainingen en workshops, die in de HvA al 
aangeboden worden, volgen om het bewustzijn rondom deze thema’s te vergroten. Het 
panel verwacht dat zo ook mensen bereikt worden die nog niet actief met dit thema 
bezig zijn.  
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Standaard 3: Toetsing 

Sterke punten 

o Organen als examencommissie, toetscommissie en opleidingscommissie zijn goed in 
positie. 

o Jaarlijks organiseert de examencommissie een steekproef om te beoordelen of het 
eindniveau op alle aspecten gerealiseerd wordt. Het panel heeft geconstateerd dat de 
examencommissie in haar rapportages kritisch durft te zijn en stevige aanbevelingen 
geeft. 

o Om ervoor te zorgen dat meer eenduidigheid ontstaat in het beoordelen, organiseren 
de opleidingen kalibratiesessies op verschillende niveaus: tussen de afstudeervarianten, 
tussen de twee opleidingen, en tussen CO- en CB-opleidingen van verschillende 
onderwijsinstellingen.   

 

Aandachtspunten 

o De combinatie tussen het eindassessment en een afstudeeropdracht als gecombineerde 
proeve van bekwaamheid blijkt lastig te onderzoeken in kalibratiesessies en 
steekproeven van de examencommissie. Digitale producten zijn vaak niet (meer) 
beschikbaar. Dat maakt het lastig om een adequaat oordeel over afstudeerwerken te 
vormen, aangezien dat product 60 procent van het eindcijfer van de afstudeervariant 
Product uitmaakt. Ook van het eindassessment zijn niet altijd alle door de student ter 
plekke aangereikte bewijzen gedocumenteerd. En de examencommissie heeft het 
verzoek van het managementteam om assessmentgesprekken in de proef te betrekken 
niet uitgevoerd, volgens eigen zeggen ‘wegens organisatorische redenen’.  

o Wat betreft de verschillende afstudeervarianten wordt het uit de steekproef die het 
panel heeft gedaan niet duidelijk waarom een onderscheid in soorten 
afstudeeropdrachten plus beoordelen wordt gemaakt. Dit lijkt niet nodig te zijn en lijkt 
ook te realiseren met één handleiding plus één beoordelingsformulier per opleiding. 
Door de afstudeervarianten zo in te richten, wordt het afstudeerproces erg sturend 
door de opleiding. Dit zag het panel terug in omvangrijke en door de opleiding deels 
voorgeschreven verslagen. Het panel is van mening dat de voorgeschreven structuur 
niet meer nodig zou moeten zijn voor een afstudeerstudent.  

o De toetsdossiers die de opleidingen ter inzage hadden neergelegd, kwamen op het 
panel inconsequent en niet volledig over.  

 

Aanbevelingen 

o Zorg dat de examencommissie inzicht krijgt in wat er gebeurt in de 
assessmentgesprekken en in alle bewijsstukken die zijn aangedragen. En neem de 
eindassessments en de (digitale) afstudeerproducten van studenten mee in de 
steekproeven en maak daarmee de borging van het eindniveau compleet.  

o Zorg voor eenheid in de toetsdossiers en zorg voor een goed opslagsysteem voor 
toetsen, om de monitoring en bewaartermijn goed te borgen. 
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Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

Sterke punten 

o Uit evaluatiegegevens onder recent afgestudeerden blijkt dat zowel CO- als CB-alumni 
relatief makkelijk een plek op de arbeidsmarkt vinden. 

 

Aandachtspunten 

o De kritische bevindingen van de examencommissie uit de steekproeven van het 
eindniveau deelt het panel op basis van de bestudeerde afstudeerwerken en ingevulde 
beoordelingsformulieren.  

o Het panel kan moeilijk de vinger leggen op het gerealiseerde eindniveau. Van een 
belangrijke toets van het eindniveau, het eindassessment, kan het panel op basis van de 
huidige informatie niet verifiëren wat daar precies gebeurt. Het panel heeft diverse 
afstudeerwerken bestudeerd en heeft de twee ontvangen assessmentdossiers daarbij 
niet meegenomen. Voornamelijk tijdens het locatiebezoek kregen de panelleden helder 
zicht op de werking en positie van het eindassessment. Het assessmentgesprek wordt in 
principe niet op audio of video vastgelegd. Bewijzen die studenten tijdens het gesprek 
nog aanreiken, worden niet gedocumenteerd. Voor derden is daarom de realisatie van 
leerresultaten door middel van het assessment lastig na te gaan. Op deze gronden zegt 
het panel niet expliciet dat het eindniveau niet op orde is, maar zegt het panel ook niet 
dat het eindniveau wel op orde is. Het panel kan standaard 4 op basis van de huidige 
informatie niet beoordelen.  

 

Aanbevelingen 

o Als de opleidingen deze systematiek van beoordelen van het eindniveau willen 
aanhouden, maak dan volledig aantoonbaar dat studenten de beoogde leerresultaten 
realiseren. Zorg dat er van het assessmentgesprek een registratie is, bijv. leg het op 
beeld en/of audio vast. En neem op het format voor de beoordeling van het 
eindassessment een onderdeel op waar bewijzen, die ter plekke worden ingebracht, 
door de assessoren expliciet vermeld en van feedback voorzien worden.  

o Het panel kan zich ook voorstellen dat de opleidingen in de ontwikkeling van het 
nieuwe onderwijsprogramma kiezen voor een afstudeerprogramma, waarin studenten 
met meerdere producten (in jaar 3 en 4) de realisatie van de beoogde leerresultaten 
aantonen.  

o Behoud de uitvoering van de aanbevelingen uit de rapportages van de 
examencommissie als een prioriteit.   
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 VERANTWOORDING WERKWIJZE 
 

Iedere midterm review in de HvA heeft, door uit te gaan van maatwerk, een eigen dynamiek en 
aanpak. Voor de navolgbaarheid van het proces en om de bevindingen in de juiste context te kunnen 
plaatsen, is hieronder beschreven hoe de midterm review is uitgevoerd en welke keuzes zijn 
gemaakt door opleiding en/of panel.  

 
2.1. Moment van de midterm review  
De voorbereidingen van het panel vonden plaats in mei 2021. Het panel is op 31 mei en 1 juni op 
locatiebezoek geweest bij de opleidingen CO en CB.  

Beide opleidingen dienen uiterlijk 31 mei 2023 een positief visitatierapport in te leveren bij de NVAO 
voor verlenging van accreditatie.  

 
2.2. Uitgangspunten/Gemaakte keuzes 
De opleidingen CO en CB werken intensief met elkaar samen en hebben gekozen voor een 
gezamenlijke midterm review.  Omdat de review twee opleidingen betreft, is gekozen voor een 
locatiebezoek van twee dagen. De opleidingen hebben een panel samengesteld dat in aantal 
panelleden de vereisten van de HvA en de pilot overstijgt. Zie voor meer informatie 2.3 en 2.5.  

De opleidingen hebben als voornemen om deze rapportage2 in compacte vorm en toegespitst op de 
standaarden 2 en 3 openbaar te maken in het kader van het experiment met lichtere 
opleidingsaccreditatie.   
 
2.3. Panelsamenstelling 
Voor de samenstelling van het panel volgt de HvA de richtlijn uit de ESG3. Het panel is onafhankelijk 
en deskundig en dient te bestaan uit ten minste drie externe peers waaronder ten minste één 
studentlid. Peers zijn collega-deskundigen, die het gezag hebben om de opleiding kritisch te 
bevragen en constructieve feedback te geven. Gezamenlijk beschikt het panel over 
onderwijsgerelateerde-, vakinhoudelijke- en werkvelddeskundigheid, en met het studentlid over het 
studentperspectief. 

De opleiding heeft de volgende afwegingen gemaakt bij de totstandkoming van het panel: 

- De voorzitter is een peer. Hij is bij de voorbereiding en uitvoering van audits van zijn 
opleiding betrokken geweest; 

- In het panel is ook ervaring met audits/reviews van onderwijskwaliteit als panellid aanwezig; 
- Zowel CO als CB achtergrond en kennis is in het panel aanwezig; 
- Met het studentlid is het studentperspectief in het panel aanwezig; 
- Met twee panelleden uit het beroepenveld is het werkveldperspectief in het panel 

aanwezig; 
- De opleidingen hebben gekozen voor één panel van vijf peers voor de twee opleidingen 

gezamenlijk.  

 
2 Zie bijlage 4 voor eisen aan de rapportage vanuit de ESG. 
3 De standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg in de Europese Hoger Onderwijsruimte vormen de basis voor het 
beoordelingskader van de NVAO. Citaat uit de Standards and Guidelines: de kern van externe kwaliteitszorg wordt gevormd 
door het scala aan expertise van deskundigen uit het vakgebied, die bijdragen aan het werk van de organisatie door input 
te leveren vanuit diverse gezichtshoeken, waaronder die van instellingen, de academische wereld, studenten en 
werkgevers/ beroepsbeoefenaars.  
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Hiermee voldoet het panel aan de eisen zoals gesteld in de ESG en kan deze rapportage als basis 
dienen voor openbaarmaking zoals geregeld binnen het experiment met lichtere 
opleidingsaccreditatie. De panelleden zullen de aan hen verstrekte informatie van de opleiding niet 
delen met anderen. Hiervoor is een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

De secretaris neemt met ieder lid van het panel door wat wordt verwacht, zodat het panel als 
geheel: 

− zich conformeert aan de vastgestelde werkwijze en gedragscode; 
− kennis heeft van het hoger onderwijs in het algemeen; 
− kennis van en ervaring heeft met peer reviews; 
− gespreksvaardig en tactvol is en analytisch vermogen heeft; 
− geen banden heeft met de opleiding die een onafhankelijk oordeel in de weg staan. 

 
2.4. Inhoudelijke voorbereiding panel 
Doel van de inhoudelijke voorbereiding is dat panel en opleidingen met een gedeeld beeld van de 
papieren werkelijkheid het gesprek in gaan en om te verifiëren dat er voldoende informatie 
beschikbaar is voor het panel om de midterm review te kunnen uitvoeren.  

De inhoudelijke voorbereiding voor deze midterm review is als volgt verlopen: 

De opleidingen hebben een gezamenlijke website/longread gemaakt om hun verhaal te vertellen 
aan het panel. De longread geeft een beschrijving van de opleidingen aan de hand van de vier NVAO-
standaarden. Naast de standaarden is er een hoofdstuk over ‘onderwijs tijdens Covid’ opgenomen 
en hebben beide opleidingscommissies samen een hoofdstuk toegevoegd. De website bevat diverse 
links naar video’s en documenten ter achtergrondinformatie (zie bijlage 3). Naast de website heeft 
de secretaris 18 afstudeerwerken incl. beoordelingen en twee eindassessments ontvangen. Hij heeft 
via SURFfilesender ieder panellid 2 werken toegestuurd.  

De opleiding heeft de website op 13 mei opgeleverd. Tijdens het lezen van de longread viel het het 
panel op dat deze beschrijvend is; er was weinig reflectie van de opleiding in terug te vinden. Dit 
gegeven en de krappe leesplanning van de documentatie en afstudeerwerken was, in combinatie 
met reguliere werkzaamheden, voor enkele panelleden reden tot zorg over of het panel wel 
voldoende voorbereid aan het locatiebezoek kon beginnen en zo de opleidingen recht kon doen. 
Naar aanleiding van dat signaal hebben het opleidingsmanagement, de projectleider van de midterm 
review en de secretaris van het panel op 20 mei overleg gevoerd. Uit dat gesprek bleek voor het 
panel dat de opleidingen het programma voor het locatiebezoek hadden ontworpen met de 
gedachte om tijdens de twee visitatiedagen de zelfevaluatie uit te voeren. De trots en dilemma’s van 
de opleidingen zouden aan de start van dag 1 met het panel worden gedeeld via een presentatie. Na 
dit overleg is tussen opleidingen en voorzitter van het panel afgesproken om het programma aan te 
passen om meer ruimte te maken voor verdieping. Niettemin hebben voorzitter en secretaris naar 
het opleidingsmanagement uitgesproken dat zij verwachtten dat deze vorm beperkingen kent in het 
geven van een weloverwogen en constructief oordeel. 

Op 25 mei hebben voorzitter, vicevoorzitter en secretaris een online vooroverleg gevoerd. Op 26 mei 
hebben de panelleden online kennis gemaakt en hun eerste bevindingen, naar aanleiding van de 
informatie van de opleidingen, met elkaar gedeeld. Aan de start van dag 1 van het locatiebezoek 
hebben de panelleden nog een uur onderling kunnen overleggen. In dat uur zijn vooral de 
bevindingen over de bestudeerde afstudeerwerken uitgewisseld.   
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2.5. Vormgeving locatiebezoek - Gesprekken met belanghebbenden 
Bij de vormgeving van het locatiebezoek zijn de opleidingen eigenaar. Dit betekent dat zoveel 
mogelijk tegemoet wordt gekomen aan hun wensen. Daarbij houdt de secretaris in de gaten of het 
panel voldoende gelegenheid heeft om een beeld te vormen van de kwaliteit van de opleiding op de 
vier standaarden en ruimte heeft om thema’s die zij van belang acht in te brengen.  

Omdat deze midterm review twee opleidingen betreft, is gekozen voor een locatiebezoek van twee 
dagen. De opleidingen wilden met de longread vooraf het panel een beeld geven van de opleiding en 
de twee dagen gebruiken voor verdiepende gesprekken tussen peers en voor reflectie. De 
opleidingen hebben hun ideeën voor de invulling van het bezoek uitgewerkt in een programma. Het 
programma bevatte gesprekken tussen panel en diverse vertegenwoordigers van de opleidingen en 
aan de start een presentatie door het opleidingsmanagement. Daarnaast was er ruimte voor 
onderling overleg tussen panelleden en voor het bijwonen van online en fysiek onderwijs. Na het 
overleg van 20 mei is een gesprek tussen panel en management van de opleidingen aan het 
programma toegevoegd.   

In de presentatie legde het opleidingsmanagement vier vraagstukken voor, met het verzoek aan het 
panel om hier feedback op te geven: 

- Onderwijs en onderzoek: 
Hoe kunnen CO en CB een duurzame verbinding maken tussen onderwijs en onderzoek? 
Hoe kan de samenwerking tussen opleidingen en lectoraten versterkt en gestructureerd 
worden? 

- Diversiteit en inclusiviteit: 
Hoe kunnen CO en CB de studenten en docenten meer een afspiegeling laten zijn van de 
Amsterdamse bevolking? Hoe kunnen de opleidingen verder werk maken van inclusief 
werven en alle mensen thuis laten voelen? 

- Gemeenschap: 
Hoe kunnen CO en CB het collectief versterken? Hoe kunnen de resultaatverantwoordelijke 
teams samenwerken en hoe kunnen de opleidingen de betrokkenheid van studenten 
organiseren? 

- Eindniveau: 
Hoe meet je eindniveau in het hbo? Welke onderzoeksvormen zijn passend? En hoe 
verhouden de verschillende afstudeervarianten zich tot elkaar? 

Het panel heeft naar aanleiding van de presentatie verzocht om een separaat gesprek in te plannen 
over het thema diversiteit en inclusiviteit . De opleidingen hebben dit kunnen regelen; op dag 2 ging 
een deel van het panel in gesprek met studenten en docenten van de Diversity Hub terwijl een ander 
deel van het panel – waaronder het studentlid – in gesprek ging met studenten van CB deeltijd.  

Aan het eind van het locatiebezoek heeft de voorzitter van het panel een mondelinge 
terugkoppeling gegeven van de bevindingen van het panel op de standaarden uit het 
beoordelingskader en, voor zover mogelijk, op bovenstaande vraagstukken. Zie bijlage 1 voor het 
volledige programma. 

 
2.6. Rapportage 
Deze rapportage geeft in hoofdstuk vier op hoofdlijnen de bevindingen van het panel per standaard 
weer. De bevindingen op de op 31 mei aangereikte vraagstukken passen binnen de vier 
standaarden. Het panel geeft een onderbouwing op basis van de gesprekken tijdens de 
visitatiedagen en de bestudering van het aangeleverde materiaal. De onderwerpen en 
ontwikkelingen die de opleiding zelf inbrengt komen aan bod en ook de thema’s die het panel zelf 
heeft geadresseerd. Waar mogelijk zal het panel vanuit de eigen expertise de opleiding advies geven. 
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Deze rapportage is geschreven door de secretaris namens het panel. Een conceptversie is door het 
panel van feedback voorzien. Daarna is het aangepaste concept door de opleiding gecontroleerd op 
feitelijke onjuistheden. Deze zijn verwerkt, waarna het rapport definitief is gemaakt op: 8 september 
2021.  

 
2.7. Beoordeling 
In de rapportage wordt per standaard een conclusie gegeven. Deze wordt gemotiveerd door een 
weging van de positieve en kritische elementen uit de bevindingen van het panel. Waar mogelijk zal 
het panel kwaliteit die uitstijgt boven de basis specifiek benoemen. Basiskwaliteit is de kwaliteit die 
in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een associate degree-, 
bachelor- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs. Tenslotte leidt de weging per standaard 
tot het oordeel voldoet of voldoet niet. 

“Voldoet” staat voor: de opleiding voldoet aan de actuele kwaliteitseisen, waardoor het aannemelijk 
is dat, zonder specifieke verbetermaatregelen, de opleiding de verleende accreditatie zal 
handhaven.  

“Voldoet niet” staat voor: de opleiding voldoet niet aan de actuele kwaliteitseisen. Specifieke 
verbetermaatregelen zijn nodig om de verleende accreditatie te kunnen handhaven.  
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 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING 
 

Hieronder een korte beschrijving van de opleiding, als context voor de bevindingen van het panel in 
het volgende hoofdstuk. De inhoud is overgenomen uit o.a. de zelfevaluatie, studiegids en website 
van de opleiding.  

 
3.1. Geformuleerde leerresultaten  
Beide opleidingen hebben hun leerresultaten gedefinieerd in vijf competenties met bijbehorende 
beroepshandelingen, beroepsproducten en bijbehorende attitudes. 
  

Creative Business Communicatie 

1. Analyseren en onderzoeken 1. Analyseren en onderzoeken 

2. Ondernemen en publishing 2. Ontwikkelen van en adviseren over 
communicatiebeleid 

3. Aggregeren, organiseren en cureren van 
content 

3. Plannen en organiseren 

4. Ontwerpen en creëren van mediaformats en 
content 

4. Creëren en realiseren 

5. Professioneel handelen 5. Representeren 

 
3.2. Onderwijsprogramma  
Naast een CO voltijd en een CB voltijd biedt de HvA als enige de Hbo-opleiding Creative Business in 
deeltijd aan, een relatief kleine vierjarige opleiding met in totaal rond de 200 studenten. Elk leerjaar 
heeft twee klassen van ca 20-30 studenten. De colleges worden op vrijdag aangeboden. Studenten 
kunnen binnen deze deeltijdopleiding een CO-route volgen. 
Al enkele jaren schommelt het aantal eerstejaars CO tussen de 250 en 270 studenten. Daarmee 
heeft de HvA de vier na grootse communicatieopleiding van Nederland, met een marktaandeel van 
9%. Voor CB voltijd geldt dat de instroom de afgelopen jaren flink is gegroeid. Van 672 nieuwe 
studenten in 2017 tot 1148 studenten in 2020.  

 
Curriculum Communicatie voltijd 
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Curriculum Creative Business voltijd 

 
 
Curriculum Creative Business deeltijd 

 
 
3.3. Organisatie van de opleiding  
De bacheloropleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) vallen onder het 
opleidingenaanbod van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Deze twee opleidingen 
werken intensief met elkaar samen. Een aanzienlijk deel van de curricula van beide opleidingen 
stemt overeen (dezelfde vakken). De deeltijdopleiding CB integreert beide opleidingen. Docenten 
verzorgen onderwijs bij beide opleidingen. Er is één managementteam (MT), één 
onderwijsadviesraad (OAR) en er zijn verschillende commissies die voor beide opleidingen opereren. 

De opleidingen CO en CB worden aangestuurd door een team van drie opleidingsmanagers met 
eigen portefeuilles. Voor de voltijd is er per opleiding per leerjaar een jaarteam van 25 à 30 
docenten en een jaarteamcoördinator. Voor de deeltijd is er één deeltijdcoördinator. De negen 
coördinatoren en de drie opleidingsmanagers vormen samen het MT van de opleidingen.  

In 2020 zijn de examencommissies van CO en CB samengevoegd. De examencommissie heeft een 
aantal taken gedelegeerd aan de toetscommissies die in ieder jaarteam aanwezig zijn. De voorzitters 
van de toetscommissies vormen samen een opleidingsbrede toetscommissie. 

Beide opleidingen hebben een eigen opleidingscommissie. De opleidingscommissies werken nauw 
samen. Er is immers veel samen: een deel van het curriculum, het docentenbestand en de 
huisvesting. De opleidingscommissies overleggen regelmatig met het opleidingsmanagement en met 
de decaan van de faculteit.  

Het nieuwe organisatiemodel, dat aansluiting heeft bij het nieuwe onderwijsmodel Stones, gaat in 
2022-2023 draaien. In de huidige situatie is er geen curriculumcommissie. Het MT en de jaarteams 

https://www.youtube.com/watch?v=Lvztv8mWYjs
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bewaken de samenhang in de curricula. In aanloop naar het nieuwe model zijn de opleidingen bezig 
een curriculumcommissie te installeren.  

 
3.4. Belangrijke interne en externe ontwikkelingen  
Vanaf 2016-2017 studeren studenten af binnen het vernieuwde afstudeerprogramma. Dit was de 
laatste stap in de vernieuwing van beide opleidingen die in 2012 startte en in 2017 werd 
geaccrediteerd. De accreditatie is in 2018 aanleiding geweest voor de start van een ‘herijking’: een 
actualisering van CO en CB, met behoud van het goede en met focus op het gezamenlijke DNA van 
beide opleidingen. Van buiten naar binnen, ontwerpgericht, niet overhaast. Samen met docenten, 
studenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.  

In de herijking willen de opleidingen toewerken naar een model dat duurzame innovatie faciliteert: 
een curriculum, didactiek en organisatie gebouwd voor continue vernieuwing. Daarnaast hebben 
studenten steeds meer behoefte aan persoonlijke en flexibele leerroutes, zowel binnen als buiten de 
opleiding. En er zijn steeds meer samenwerkingsvormen binnen en buiten de HvA, wat vraagt om 
open en flexibel onderwijs. Het resultaat ervan is een vernieuwd curriculum, een nieuw 
onderwijsmodel en een nieuw organisatiemodel die in 2022-2023 gaan draaien. 

In 2017 is, in het kader van de heo-conversie naar een beperkt aantal stamopleidingen, het nieuwe 
landelijk opleidingsprofiel Creative Business in het leven geroepen. Onder deze opleiding zijn de 
voormalige opleidingen MIC, MEM en ICM geconverteerd. Sinds 2018-2019 studeren HvA-studenten 
af onder het diploma Creative Business in plaats van Media, Informatie en Communicatie.  
In de zomer van 2019 is het nieuwe landelijk opleidingsprofiel Communicatie vastgesteld. Er blijken 
stevige raakvlakken tussen beide opleidingen. Beide landelijke opleidingsoverleggen gaan naar 
verwachting in de toekomst met elkaar in overleg ten behoeve van het expliciteren van zowel 
overeenkomsten als verschillen. De beide Amsterdamse opleidingen werken al sinds 2012 samen en 
willen, gezien hun voortrekkersrol, niet wachten op het landelijk debat. 
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 OPLEIDINGSBEOORDELING 
 

Standaard 1: BEOOGDE LEERRESULTATEN 
 
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.  
 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten beschrijven aantoonbaar het niveau (bachelor) zoals gedefinieerd 
in het Nederlands kwalificatieraamwerk en de oriëntatie (hbo of wo) van de opleiding. Ze sluiten bovendien aan 
bij de actuele eisen die vanuit het regionale, het nationale en het internationale perspectief door het 
beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding. Voor zover van toepassing zijn 
de beoogde leerresultaten tevens in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. 

 
Bevindingen: 
 
Visie op beroep 
De HvA-opleidingen CO en CB werken intensief met elkaar samen. In 2018 zijn beide opleidingen, in 
cocreatie met diverse belanghebbenden, gestart met een gezamenlijke verkenning van hun snel 
veranderende werkveld. Er is een overzicht gemaakt van deze ontwikkelingen inclusief een vertaling 
van de inhoudelijke consequenties ervan voor het gezamenlijke DNA van beide opleidingen, getiteld 
'Sterk Verhaal'. In 2019 hebben beide opleidingen hun beroepsvisies geformuleerd die ten grondslag 
liggen aan de inhoudelijk positionering van beide opleidingen. Het gaat dan zowel om de gedeelde 
identiteit van beide opleidingen als de eigen identiteit CO en CB. 
 
Vroeger werkten communicatieprofessionals op communicatie-afdelingen en bij bureaus en 
mediaprofessionals op redacties en in Hilversum. Tegenwoordig vind je hen overal. Alle bedrijven 
zijn inmiddels mediabedrijven. Overal waar mensen samenwerken, is vraag naar professioneel 
georganiseerde communicatie. De grenzen tussen media en communicatie vervagen. De vraag naar 
breed opgeleide specialisten groeit. Vanuit die basis leiden CO en CB studenten op tot media- en 
communicatieprofessionals in de breedste zin van het woord: T-shaped professionals met een brede 
basis en een eigen specialisme.  
Creative Business-studenten worden opgeleid tot creatieve en ondernemende mediaprofessionals, 
gespecialiseerd in ontwerp, productie, vermarkten en exploitatie van alle soorten content en media. 
Ze hebben diepe kennis van de werking van alle soorten media. Communicatiestudenten worden 
opgeleid tot professionals gespecialiseerd in het regisseren van communicatie van netwerken. 
Netwerken zijn alle plekken waar mensen samenwerken: merken, bedrijven, maar ook NGO’s. 
Studenten leren communicatie ontwerpen van concept tot creatie. 
 
Opleidingsprofiel 
De opleidingen zijn de herijking in 2018 gestart vanuit de inhoud: wat is onze kern, en wat verandert 
er om ons heen? Wat maakt ons uniek? In een groot aantal ontwerptafels keken docenten, 
studenten, onderzoekers en professionals naar die vragen. Uitkomst: een Sterk Verhaal, een 
hernieuwde focus op de tijdloze kracht van verhalen, zowel in de content - het verhaal dat je ziet - 
als voor het concept en de strategie - het verhaal erachter. Vanuit die kern innoveren en zoeken CO 
en CB nieuwe vormen om verhalen te vertellen en is een gezamenlijk profiel geformuleerd met 
daarin ruimte voor verschillen.  
 
In hun profiel is het afzonderlijk DNA van de opleidingen gebaseerd op de actuele landelijke 
opleidingsprofielen van beide opleidingen. Het gaat om de verwoording van de kern van het 
landelijk beroepsbeeld, een samenvattende verwoording van de landelijke leerresultaten en de 
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uitwerking bij de HvA. Daar waar het Amsterdamse vocabulaire afwijkt van het landelijk vocabulaire 
wordt dit in het positioneringsdocument van de opleidingen verduidelijkt. 
 
Opleidingsprofiel CB deeltijd specifiek 
Het competentieprofiel van CB deeltijd is gelijk aan het competentieprofiel van CB voltijd. Om de 
CO-leerroute een volwaardige plek te geven, is het competentieprofiel aangevuld met 1 CO-
competentie, te weten: Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid. Deze competentie 
geldt tot en met het tussenniveau voor alle deeltijdstudenten. Daarna geldt deze alleen voor 
studenten die kiezen voor een CO-leerroute. Daarbij tonen ze dan ook deze aanvullende 
competentie aan in de afstudeeropdracht en het eindassessment. 
 
Profilering 
CO en CB zijn de meest volledige media- en communicatie-opleidingen van Nederland, gefocust op 
verhalen, in hartje Amsterdam. CO en CB leiden media- en communicatieprofessionals op over de 
volle breedte van het vakgebied: van contentmakers en journalisten tot ondernemers en 
reputatiespecialisten. Volledig zijn zij ook door de unieke samenwerking als opleidingscluster. De 
HvA is de enige hogeschool in Nederland waar media- en communicatie-opleidingen zó intensief 
samenwerken. De campus in Amsterdam maakt dat deze opleidingen studenten uit Nederland én 
daarbuiten iets bijzonders kunnen bieden: opdrachtgevers uit een creatieve hotspot, veel stage- en 
afstudeerplekken en een uniek studentenleven. 
 
Eindniveau 
Elke competentie is nader omschreven in een tussenniveau en eindniveau. Voor elke competentie 
zijn beschreven de tot de competentie behorende beroepsproducten, de voor de competentie 
noodzakelijke body of knowledge and skills en gedragsindicatoren. Tenslotte is de koppeling gelegd 
met de HBO-kernkwalificaties en de Dublin descriptoren. 
 
Beroepenveld 
De opleidingen werken intensief samen met het werkveld. CO en CB hebben een 
gemeenschappelijke onderwijsadviesraad (OAR) die het managementteam minimaal drie keer per 
jaar adviseert over ontwikkelingen in het werkveld en strategische keuzes voor de inrichting van het 
onderwijs. De opleidingen melden enorm trots te zijn op de samenstelling van de OAR: professionals 
uit de volle breedte van het werkveld, van Rijksoverheid tot startups en van maatschappelijke 
organisaties tot reclamemakers. Veelal zijn OAR-leden zelf alumnus. Leden van de OAR hebben 
intensief deelgenomen aan de zogenoemde ontwerptafels, leidend tot het Sterk Verhaal. 
Aansluitend is geadviseerd over de inhoudelijke focus van de herijkte opleiding en de keuze van 
beroepsvraagstukken. 
 
Overwegingen met conclusie: 
 
De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleidingen. Via onder 
andere een betrokken onderwijsadviesraad en via de landelijke overleggen worden de leerresultaten 
afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied. De twee opleidingen aan 
de HvA verhouden zich tot de landelijke opleidingsprofielen CO en CB en geven daar een eigen 
signatuur aan, die in een positioneringsdocument helder beschreven en onderbouwd is.  
Het panel heeft waardering voor de inhoudelijke samenwerking tussen de HvA-opleidingen 
Communicatie en Creative Business. De samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke visie en 
profilering van de opleidingen en betekent dat studenten van de opleiding CB extra CO-expertise 
kunnen verwerven, en vice versa. Dit levert de studenten het beste van beide werelden op. De 
intensieve samenwerking en het benadrukken van het gezamenlijk DNA van de opleidingen is uniek 



O&O | KWALITEIT EN ACCREDITATIE | SEPTEMBER 2021 

RAPPORTAGE MTR | Opleidingen Communicatie en Creative Business
  Status : definitief| 18 

 

in Nederland. In de ogen van het panel nemen deze opleidingen een voortrekkersrol in het landelijk 
debat. 
 
Het panel beoordeelt dat de opleidingen voldoen aan standaard 1. 
 
Aanbevelingen: 
 
Het panel heeft geen aanbevelingen bij standaard 1.   
 
 
Standaard 2: ONDERWIJSLEEROMGEVING 
 
Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor 
de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren.  
 

Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het 
programma. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten. De docenten zijn 
zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleiding te verzorgen en geven begeleiding. De 
onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze deelnemen aan de vormgeving van het eigen 
leerproces (student-centred). Opleidingsspecifieke voorzieningen worden beoordeeld, tenzij het gaat om 
instellingsbrede voorzieningen waarover bij de ITK al is gerapporteerd. 

 
Bevindingen: 
 
Onderwijsvisie 
De huidige onderwijsvisie is voor zowel CB als CO in 2012 opgesteld. De opzet, inrichting en 
uitvoering van de onderwijsprogramma’s volgen logisch uit de opleidingsvisie en –missie. Samen met 
de beroepsoriënterende stage (10 weken) en de beroepsvoorbereidende stage (20 weken) zorgt dit 
voor het ‘T-shaped’-model dat aansluit bij het beroepenveld: afgestudeerde media- en 
communicatieprofessionals met een brede, deels generieke basis en een aantal specialisaties op 
basis van eigen interesses en talenten. 
 
Onderwijsprogramma 
Zowel CO als CB biedt een brede oriëntatie op het vakgebied in de ‘onderbouw’ - de eerste 
anderhalf jaar van de studie - gevolgd door een persoonlijke, op individuele keuzes gebaseerde 
leerroute in de ‘bovenbouw’. Deze persoonlijke leerroute bestaat uit een keuze voor twee 
themasemesters, een minor en een afstudeertraject. Als afspiegeling van de synergie tussen beide 
werkvelden kunnen studenten de themasemesters uit jaar drie van de ene opleiding als minor bij de 
andere opleiding volgen. Op deze wijze geven de opleidingen hun studenten de ruimte om te 
ontdekken wat zij kunnen dat niemand anders kan. Studenten worden uitgedaagd om hun talent te 
blijven onderzoeken, zodat zij zichzelf altijd weer kunnen vernieuwen. 
 
Van studenten wordt veel zelfstudie verwacht. Het panel heeft zowel voltijd- als deeltijdstudenten 
gevraagd een schatting te maken van het aantal uren dat zij aan hun studie besteden: maximaal 3 à 
4 uur per werkdag was de gemene deler. Studenten vinden dat zij weinig lesuren hebben. Op de 
websites4 van beide opleidingen staat te lezen dat de contacttijd ongeveer 16 uur per week is en dat 
naast de contacttijd studenten ca. 20 uren besteden aan beroepsvraagstukken en zelfstudie. De 
koppeling tussen theorie en praktijk vinden studenten sterk. De studenten die al een stage hebben 

 
4 Communicatie; Creative Business 

https://www.hva.nl/opleiding/communicatie/studieprogramma/studielast/studielast.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow
https://www.hva.nl/opleiding/creative-business/studieprogramma/studielast/studielast.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow
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gelopen, voelden zich goed voorbereid en denken na afstuderen klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. 
De breedte van de opleidingen wordt door studenten herkend.  
 
Onderwijsprogramma CB deeltijd specifiek 
Het onderwijsprogramma van deeltijd is afgeleid van het CB-programma van voltijd en aangevuld 
met onderdelen uit het CO-programma. Binnen deeltijd hebben studenten vele inhoudelijk keuzes. 
Zo kan een student bepalen of de CO-route tot het eind gevolgd wordt. Een van de belangrijkste 
verschillen met voltijd, naast de praktische kant, is dat het onderwijs van deeltijd gebruik maakt van 
de werkomgeving van de student. Voor de inhoud van het huidige onderwijs is gekozen voor 
modules die goed aansluiten bij studenten die werken en hun loopbaan beter willen vormgeven met 
de studie.  
 
De studenten voeren elk blok een praktijkopdracht uit. In deze praktijkopdracht wordt kennis 
toegepast die in hetzelfde blok aan bod komt, met een groeiende mate van zelfstandigheid. 
De praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen een variatie aan contexten: eigen werkplek en 
opdrachtgevers. Docenten spraken hun zorgen uit over het niveau van de eigen werkplek. Naar 
aanleiding daarvan wordt het niveau van de werkplek in kaart gebracht in de intake voorafgaand aan 
de start met de opleiding. De noodzaak van een geschikte werkplek komt nadrukkelijk aan bod in de 
introductie en in jaar 1. 
 
Opbouw niveau 
De opleidingen bepalen het niveau op twee momenten: het tussenniveau (na anderhalf jaar studie) 
en afstudeerbekwaam (eindniveau). Beide niveaus zijn voor elke competentie beschreven in de 
competentieoverzichten van CO en CB.  
Bij de start van elke module en elke les moet voor studenten duidelijk zijn aan welke competentie 
wordt gewerkt en hoe een module bijdraagt aan het bereiken van tussen- of eindniveau. Een digitale 
routekaart, een vertaling van de competenties op studentniveau, ondersteunt straks in het nieuwe 
onderwijsmodel de student gedurende de hele opleiding in zijn of haar keuzes en biedt handvatten 
om te beoordelen of het gewenste niveau al is bereikt. Bovendien zal deze routekaart een goede 
tool zijn om studenten inzicht te geven in hun ontwikkeling naar het eindniveau. 
 
Samenhang onderwijsprogramma 
CO heeft vijf leerlijnen gedefinieerd binnen het onderwijsprogramma. Dit zijn clusters van vakken die 
in de verschillende themasemesters worden geïntegreerd. Ook CB heeft vijf leerlijnen in het 
onderwijsprogramma. Deze zijn deels gelijk aan CO. Naast inhoudelijke leerlijnen zijn er in beide 
opleidingen de leerlijnen Onderzoek en Professionele Vaardigheden.  
 
Een jaarlijkse check van het onderwijsprogramma op verticale samenhang gebeurt door de 
jaarteamcoördinatoren. Daarbij geldt dat alle competenties in alle themasemesters aan bod moeten 
komen en richtinggevend zijn voor het eindniveau. De check verloopt bottom-up; 
modulecoördinatoren praten regelmatig onderling en met semestercoördinatoren. De 
coördinatoren kloppen bij de jaarteamcoördinatoren aan als er iets nodig is, als er iets geregeld 
moet worden. De netwerk-/overlegcultuur in de opleidingen is informeel en werkt goed volgens 
betrokkenen. Er is een curriculumcommissie in wording actief; nu informeel en in 2022 wordt deze 
formeel geïnstalleerd. Het bewaken van zowel de inhoud als de organisatie van het 
onderwijsprogramma gebeurt door het managementteam. In verschillende gesprekken heeft het 
panel gehoord dat vanwege de omvang dingen lastig te organiseren zijn en dat bij het maken van 
inhoudelijke keuzes de organiseerbaarheid een belangrijke afweging is.  
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Samenhang onderwijsprogramma CB deeltijd specifiek 
Deeltijd werkt met maximaal drie modules per blok, dit zijn grotere onderwijseenheden dan bij 
voltijd. Vaak zijn 2 vakken uit de voltijd in de deeltijd gecombineerd tot 1 geïntegreerd vak. Hierdoor 
is binnen een blok meestal de verdeling: twee inhoudelijke modules van 6 ECTS en een project van 3 
ECTS. In verreweg de meeste blokken hebben de drie modules ook met elkaar te maken. Dit is in de 
propedeuse niet altijd het geval, dan hebben in elk geval twee modules met elkaar te maken. In de 
colleges wordt vaak een link gelegd naar de eigen werkpraktijk. 
 
Onderzoek in het programma 
Onderzoek, een breed scala aan verschillende methoden, komt geïntegreerd terug in alle jaren van 
de opleidingen. Het doel is om een student naar het eindniveau te brengen waarin deze zelf keuzes 
maakt welke methode en/of combinatie daarvan het beste te gebruiken in een vraagstuk of 
beroepssituatie. De onderzoeksleerlijnen CO en CB zijn door de gehele curricula logisch opgebouwd 
van eenvoudig begeleid onderzoek tot zelfstandig, meervoudig en complex onderzoek.  
In de propedeuse volgen studenten de onderzoeksmodulen volgens de design-thinking methode. 
Vervolgens passen ze deze vaardigheden toe in het project dat zij in datzelfde blok hebben. 
Studenten leren zo stapsgewijs, aan de hand van concrete cases in hun projecten, onderzoek te 
ontwerpen en uit te voeren. Het gaat hierbij om het gehele proces van opdracht tot rapportage en 
aanbevelingen. In jaar twee vindt bij CO studenten een verdere verdieping plaats van de 
onderzoekskennis en -vaardigheden waarbij ook aandacht is voor meer klassiekere vormen van 
onderzoek. Bij CB maken de studenten kennis met onderzoekstools die helpen bij het lezen en 
interpreteren van social media(data). In alle themasemesters van het derde jaar zijn de 
onderzoeksvaardigheden geïntegreerd in de projecten. In jaar vier ontwerpt de student in een van 
de afstudeervarianten een eigen onderzoeksaanpak passend bij het vraagstuk en de context van de 
opdrachtgever.  
 
Het managementteam van CO en CB heeft de intentie om met de invoering van het Stones model de 
samenwerking tussen opleidingen en lectoraten te versterken en te structureren. Uit het gesprek 
met enkele lectoren en een hoofddocent blijkt dat elk lectoraat werkt met een kerngroep van 2,9 
fte. Dat aantal fte is volgens de lectoren te gering om structureel iets voor het onderwijs te kunnen 
betekenen. Zij spreken voorkeur uit voor oplossingen die meer keuzemogelijkheden bieden, boven 
het aanbrengen van meer structuur. Het samenwerken via informele netwerken werkt, de huidige 
cultuur werkt. Men vindt elkaar op de inhoud. Lectoraten worden gevraagd voor kennis over 
onderzoekstechnieken en -methodieken. Lectoren zien graag dat er bewust ruimte wordt gemaakt 
voor het informele, zoals in de learning communities.  
 
Onderzoek in het programma CB deeltijd specifiek 
In het voorjaar van 2021 is de onderzoekslijn door de hele deeltijdopleiding in kaart gebracht en is 
deze afgestemd met alle deeltijddocenten. Op basis van deze inventarisatie zijn er modules in de 
propedeuse aangepast, zoals individuele in plaats van groepstoetsing. In de modulehandleidingen 
wordt extra aandacht geschonken aan het omschrijven van onderzoekvaardigheden, zodat de 
student weet welke vaardigheden hieronder vallen en bekend blijft met de terminologie.  
 
Internationalisering 
CO en CB hebben een breed netwerk opgebouwd met 28 buitenlandse partners. Dit biedt studenten 
de mogelijkheid te studeren of stage te lopen op diverse plekken binnen Europa, Azië, Canada en 
Oceanië. Uit de gesprekken bleek dat de studenten hun weg naar internationaal studeren of stage 
lopen nog niet altijd even goed kunnen vinden en/of weten hoe de HVA daarbij helpt. Behalve 
fysieke uitwisseling van studenten biedt de samenwerking met de partneruniversiteiten ook de 
mogelijkheid tot virtuele samenwerkingsprojecten. Studenten kunnen ook ‘at home’ internationaal 
onderwijs volgen, momenteel zijn er vijf minoren met internationale klassen en Engels als voertaal.  
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Afstudeeropdrachten kunnen in een internationale context plaatsvinden. Het International Office 
(IO) ondersteunt studenten bij alle bovengenoemde activiteiten, maar zet zich vooral in voor het 
organiseren, coördineren en begeleiden van de uitwisselingen met partnerscholen. Sinds een paar 
jaar stimuleert het IO ook de uitwisseling van docenten van de partnerscholen.  
 
Afstudeerprogramma  
Vanaf 2016-2017 studeren studenten af binnen het vernieuwde afstudeerprogramma. Dit was de 
laatste stap in de vernieuwing van beide opleidingen die in 2012 startten en in 2017 werden 
geaccrediteerd. In jaar vier kiezen studenten uit de afstudeervarianten Product, Onderzoek, Eigen 
onderneming of Project. Bij beide opleidingen kiezen de meeste studenten voor de variant Product. 
Studenten schrijven geen scriptie, behalve in de variant Onderzoek, die studenten voorbereidt op 
een masteropleiding. Studenten in de overige drie varianten voeren onderzoek uit ten behoeve van 
het maken van een eindproduct.  
Met deze vier afstudeervarianten willen de opleidingen studenten keuzevrijheid bieden, aansluitend 
bij hun keuzes in de hoofdfase van de opleiding. In elke variant werken studenten aan alle vijf 
competenties, maar elke variant legt de nadruk op andere competenties. Bovendien bieden de 
varianten verschillende vormen van onderzoek: van design thinking tot meer klassieke vormen van 
kwantitatief onderzoek. Dit sluit aan bij de onderzoeksvisie.  
 
Om de studenten in hun afstuderen structuur te bieden, schrijft elke afstudeervariant één specifiek 
onderzoeksmodel voor. Studenten werken zo volgens bepaalde stappen in het onderzoek. Binnen 
het voorgeschreven model kiezen studenten wel de onderzoekstechnieken die zij willen gebruiken. 
Tijdens het locatiebezoek bemerkte het panel dat er intern nog discussie heerst over het werken 
met afstudeervarianten en vaste onderzoeksmodellen. Er lijkt onder de medewerkers een verschil in 
perceptie op de keuzevrijheid die studenten door het aanbieden van vier varianten wordt gegeven: 
betekent dit keuzevrijheid of wordt de keuzevrijheid door te werken met voorgekookte varianten en 
onderzoeksmodellen juist beperkt? En stimuleert een vast onderzoeksmodel niet dat een student 
het afstuderen ervaart als een invuloefening in plaats van dat hij/zij eigen keuzes maakt en die 
onderbouwt? Binnen het panel waren dit gedurende de twee visitatiedagen ook discussiepunten.  
 
In het blok voorafgaand aan het afstuderen werken de studenten, begeleid door de eigen slb’er, 
zelfstandig aan hun afstudeervoorstel. Ter ondersteuning bieden de opleidingen extra consults en 
workshops voor het maken van een goed afstudeervoorstel. Ook zijn er extra workshops over 
onderzoek en rapporteren voor studenten die al in hun afstudeertraject zitten. 
 
Het andere onderdeel van het afstuderen is het eindassessment. In het eindassessment komen alle 
vijf competenties aan bod. De afstudeervariant is 25 ECTS waard, het eindassessment 5 ECTS. Het 
eindassessment mag een student doen wanneer hij/zij beschikt over een goedgekeurd 
afstudeervoorstel. Voor het eindassessment maakt de student een assessmentportfolio op basis 
waarvan hij/zij een assessmentgesprek heeft met twee assessoren (niet de slb-docent of 
afstudeerbegeleider).  
 
Afstudeerprogramma CB deeltijd specifiek 
In de deeltijd wordt van de vier varianten de projectvariant niet aangeboden. Het eindassessment is 
gelinkt aan de eigen werkplek. Inhoudelijk komt de afstudeerfase overeen met die van de voltijd. 
 
Voor deeltijdstudenten is het lastig om naast hun werk en hun minor een afstudeervoorstel te 
schrijven. Zij starten daarom in het vierde jaar, blok 1, met hun afstudeervoorstel. Daarna voeren de 
deeltijdstudenten in twee blokken hun afstudeeropdracht uit. Ze mogen kiezen of ze tegelijkertijd 
met hun afstudeeropdracht het eindassessment doen, of dat ze dat als laatste doen in blok 4. 
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Contact met beroepenveld 
Studenten werken vanaf de propedeuse aan echte en actuele praktijksituaties, zowel individueel als 
in groepsverband. Opdrachtgevers briefen de studenten zelf en geven feedback. Veelal wordt een 
project afgesloten met een presentatie van het beste werk aan de opdrachtgever. Het eindwerk - 
ook dat van afstudeerders - wordt sinds 2019 gepresenteerd aan het werkveld tijdens Outburst, de 
faculteitsbrede eindweek voor de zomervakantie. 
Elke stagiair en daarmee elk stagebedrijf wordt tijdens een stage bezocht (ruim duizend 
stagebezoeken per jaar). Bedrijven beoordelen in hoeverre het programma aansluit bij hun werk en 
wensen en de ontwikkelingen in het vakgebied. Vaak groeien stagebedrijven uit tot opdrachtgevers 
(en vice versa). 
De opleidingen hebben het contact met alumni via LinkedIn verstevigd en organiseren sinds 2018-
2019 netwerkborrels voor alumni. Het alumnibeleid van de opleidingen voorziet daarnaast in een 
structurele inzet van alumni als junior-docent (Instructeur Praktijkonderwijs), waardoor zij 
werkervaring kunnen opdoen.  
Leden van de OAR hebben intensief deelgenomen aan de zogenoemde ontwerptafels, leidend tot 
het Sterk Verhaal. Aansluitend is geadviseerd over de inhoudelijke focus van de herijkte opleiding en 
de keuze van beroepsvraagstukken. OAR-leden nemen in 2021 ook deel aan de groepen die het 
nieuwe curriculum voorbereiden. 
 
Docententeam 
Docenten zijn (bijna) allen in het bezit van een master en komen uit of staan nog met één been in de 
praktijk. Docenten die nog geen master hebben, worden door de opleiding in de gelegenheid gesteld 
deze te behalen. Zes docenten doen op dit moment een PhD. Op dit moment hebben vijftien 
docenten een Senior Kwalificatie Examinering . 
 
Sinds 2017 organiseren CO en CB een stevig intern scholingsprogramma onder de naam Benno’s 
Academie. Het programma biedt de pijlers Inzicht, Inspiratie en Introductie. Vanaf studiejaar 2020-
2021 kunnen docenten ook tijdelijk extern een stage lopen om bepaalde kennis op te doen of beter 
zicht te krijgen op een bepaald vakgebied. Twee keer per jaar organiseren CO en CB voor docenten 
plenaire inspiratie- en kennissessies, met inspirerende sprekers uit het werkveld.  
 
Er is nog geen diversiteitsbeleid (de HvA stelt dat momenteel op), maar diversiteit en inclusie is voor 
CO en CB wel een speerpunt. De opleidingen zijn bij het werven van nieuwe docenten alert op 
diversiteit. Eigen medewerkers werving en selectie hebben trainingen gevolgd om de werving 
inclusiever te maken. In het inwerkprogramma voor nieuwe docenten komt er structureel aandacht 
voor dit thema. 
 
Vanwege de omvang van de gezamenlijke opleidingen en de groei van CB worden jaarlijks tientallen 
docenten aangenomen. Een vereiste is dat docenten goed een verhaal moeten kunnen vertellen. 
Introductie behelst het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Nieuwe docenten halen veelal 
in het eerste, en soms in het tweede jaar van hun aanstelling hun didactische bekwaamheid.  
 
De afgelopen jaren staat werkdruk hoog op de agenda van CO en CB en binnen de HvA. Docenten 
ervoeren een hoge werkstress en werkdruk. Een van de oorzaken was dat docenten soms werden 
ingezet op taken (vakken) die niet bij hen passen. Om dit probleem aan te pakken, hebben de 
opleidingen de taaklastsystematiek omgegooid. Waar voorheen de modulecoördinator koos wie op 
zijn/haar vak les mocht geven, kiezen docenten nu zelf welke vakken ze willen geven. De opleidingen 
hebben meer maatregelen genomen, zoals de taaklast van iedere docent slechts voor 90% in te 
vullen en het uitstellen van de implementatie van het Stones-model met een jaar. Desondanks 
constateren de opleidingen dat er in het onderwijs sprake is van stevige piekmomenten, die kunnen 
leiden tot stress en overbelasting bij docenten. Covid, online onderwijs en thuiswerken zijn hierbij 
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versterkende factoren. Docenten bevestigen aan het panel de hoge werkdruk en benoemen een 
loyaliteitsdilemma. Zij hebben ‘het gevoel veel ballen in de lucht te moeten houden’. In de grote 
betrokkenheid van docenten bij studenten en bij (nieuwe) collega’s ‘blijft er weinig tijd over voor 
jezelf’.  
 
De docenten vertelden het panel dat zij hun collega’s deskundig, enthousiast en erg betrokken 
vinden. Tijdens het locatiebezoek is dit door studenten en de onderwijsadviesraad ook gezegd.  
 
Voorzieningen  
De opleidingen beschikken in het Benno Premselahuis over veel opleidingsspecifieke faciliteiten. Er is 
een moderne onderzoeksruimte (observatorium) met onder andere de mogelijkheid voor eye-
tracking-onderzoek en facial coding. In de afgelopen twee jaar zijn continue investeringen gedaan in 
de AV-studio’s om ze state-of-the-art te houden: een automatisch videosysteem, volledige touch-
bediening van de radiostudio en livestream mogelijkheden. Uit het gesprek met studenten en uit de 
rondleiding bleek het panel dat de inrichting van de studio’s niet flexibel is: studenten kunnen deze 
niet vrij inrichten (dus geen op- en afbouw leren en ook de afstelling van licht en geluid overslaan 
omdat dit allemaal al geregeld is). Studenten kunnen bij een uitleenbalie terecht voor allerhande 
apparatuur: opnameapparatuur, camera’s, fotocamera’s, microfoons, etc. Er zijn meerdere 
broedplaatsen en een makerslab (o.a. 3D-printing) waar studenten zelfstandig of met elkaar kunnen 
werken. Er zijn projectruimten, klaslokalen en grote collegezalen. 
 
Naast de materiële voorzieningen bieden CO en CB en de HvA diverse andere voorzieningen. 
Voorbeelden zijn HvA Pride, Diversity Hub, studievereniging Mimagine, Amstelcampus Sport & 
Fitness en het platform Campus Creators. Voltijdstudenten vertelden het panel behoefte te hebben 
aan meer binding met de HvA en met medestudenten, onder andere door extra curriculaire 
activiteiten en ontmoetingen. Van de reeds aanwezige voorzieningen, grotendeels gericht op 
verbinding en/of inclusiviteit, bleken zij niet goed op de hoogte. 
 
Overwegingen met Conclusie: 
 
Het panel heeft in de verschillende gesprekken vernomen en zelf ervaren dat in de organisatie een 
sterke, informele overlegcultuur heerst. Dit geldt voor alle niveaus: binnen teams en opleidingen, 
tussen teams en opleidingen (via linking-pins en coördinatoren) en tussen opleidingen en lectoraten. 
Men vindt elkaar goed op de inhoud. Het panel ziet dat deze cultuur werkt en voortgezet en 
uitgebouwd kan worden. Het lukt de opleidingen goed om interne en externe belanghebbenden bij 
verander- en vernieuwingsprocessen te laten participeren, op momenten dat daadwerkelijk invloed 
uitgeoefend kan worden. De betrokkenheid is groot.  

Het panel realiseert zich dat de opleidingen gezamenlijk erg groot zijn; zowel het aantal 
ingeschreven studenten als het aantal fte aan docenten is fors en groeit voor de opleiding CB. In 
verschillende gesprekken heeft het panel gehoord dat vanwege de omvang dingen lastig te 
organiseren zijn, en dat inhoudelijke keuzes soms afhangen van de organiseerbaarheid. Het panel 
ziet als valkuil dat organisatievraagstukken de inhoud overstemmen. In die zin vindt het panel het 
risicovol dat zowel de aansturing van de organisatie als de bewaking van de inhoudelijke lijn bij het 
managementteam van de opleidingen liggen. Dit is een aandachtspunt dat in de aanloop naar het 
nieuwe organisatiemodel evenwel wordt opgepakt doordat er is gestart met de installatie van een 
curriculumcommissie. 

In samenwerking met de lectoraten zijn de opleidingen op de goede weg met de vervlechting van 
onderwijs en onderzoek. Het panel is onder de indruk van hoe lectoren aan tafel zitten bij de 
opleidingen. Onder andere het aantal fte in een lectoraat vormt een belemmering om de 
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samenwerking tussen onderwijs en onderzoek te structureren. Echter zoals het nu werkt, werkt het 
goed, volgens betrokkenen.  

Het panel is onder de indruk van het enthousiasme en de betrokkenheid van docenten. Ook de OAR-
leden en studenten waren in de gesprekken complimenteus over docenten. Studenten zijn zichtbaar 
betrokken bij hun opleiding. Al met al heeft het panel tijdens het locatiebezoek een stevig 
gemeenschapsgevoel ervaren. Wel gaven studenten aan behoefte te hebben aan een sterkere 
binding met de HvA en met andere studenten, al zal Covid aan deze behoefte bijgedragen hebben. 
Echter ook post-Covid blijft binding, mede vanwege de invoering van het nieuwe onderwijsmodel 
dat geen klassen meer kent, een aandachtspunt. In het gesprek bleek dat studenten niet bekend zijn 
met alle voorzieningen en mogelijkheden die er in de HvA voor hen zijn. Deze bij de doelgroep 
bekender maken, lijkt een quick win.  

Het panel kan de beslissing van het managementteam, om de implementatie van het nieuwe 
onderwijsmodel een jaar naar achteren te schuiven, goed volgen. Desondanks herkent het panel een 
hoge werkdruk voor docenten en ziet het panel als risico dat docenten over hun eigen grenzen heen 
gaan.  

Het valt het panel op dat het aantal studie-uren dat voltijd- en deeltijdstudenten werkelijk zeggen te 
besteden aan de studie niet in verhouding staat tot de studielast die de opleidingen communiceren 
via de HvA-website.  

In het panel zit technische deskundigheid. Met die kennis denkt het panel dat sommige van de 
faciliteiten technisch iets beter kunnen aansluiten op de actuele praktijk, bijv. de regiekamer. Voor 
het panel voelden de studio’s wat weggestopt in de kelder van het gebouw. Daardoor vormen de 
studio’s geen visitekaartje en bieden mogelijk weinig ruimte voor de studenten en voor de techniek. 
Het panel denkt dat de trots van de opleidingen nog sterker uitgedragen wordt als de faciliteiten 
goed zichtbaar zijn. De bouw van een Beeldlab juicht het panel daarom toe.   

Op de thema’s diversiteit en inclusiviteit heeft het panel goede initiatieven gezien. Het panel denkt 
dat het thema kansen(on)gelijkheid ook expliciet benoemd kan worden. Er is in de HvA en in de 
opleidingen nog geen diversiteitsbeleid vastgesteld. Het panel schat in dat de opleidingen met de 
huidige initiatieven voor meer diversiteit en inclusiviteit vooral de mensen bereiken die dat thema al 
erg in hun hart hebben gesloten en er actief mee bezig zijn. Dat de opleidingen werk willen maken 
van het verder brengen van deze thema’s vindt het panel een goede stap.  

Het panel oordeelt dat de programma’s, de onderwijsleeromgevingen en de kwaliteit van de 
docententeams het voor de instromende studenten mogelijk maken om de beoogde leerresultaten 
te realiseren.  
 
Het panel beoordeelt dat de opleidingen voldoen aan standaard 2. 
 
Aanbevelingen: 
 

o Ga in gesprek met opleidingscommissies en studentenpanel over het ervaren gat tussen de 
werkelijke en de geplande studiebelasting.  

o Werk aan de zichtbaarheid naar studenten toe van de voorzieningen die er al zijn en die 
kunnen bijdragen aan de versterking van het gewenste gemeenschapsgevoel.  

o Koester de overlegcultuur die er nu is. Maak nog sterker wat al sterk is (cultuur en dialoog) 
en behoud het informele, indien mogelijk, zolang het werkt. Stem af in de organisatie waar 
het informeel kan blijven en waar het formeel moet. Het panel heeft, rekening houdend 
met de omvang van de opleidingen, begrip voor de behoefte van het managementteam 
om meer te structureren, maar constateert op basis van gevoerde gesprekken dat de 
huidige modus (met het huidige organisatiemodel) wel werkt.  
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o Het panel ziet de installatie van een onafhankelijke curriculumcommissie, die de 
inhoudelijke lijn bewaakt en in discussie kan gaan met het management, als een 
belangrijke toevoeging aan de sterke overlegcultuur. Leg de rollen en 
verantwoordelijkheden van de curriculumcommissie (in wording) en van het 
managementteam goed vast. Betrek de curriculumcommissie vooraf aan de formele 
installatie bij de  curriculumontwikkeling, om eigenaarschap te vergroten. 

o Ga met onderzoekers/lectoren in gesprek over het verweven van onderwijs en onderzoek. 
Bespreek welke resultaten worden verwacht van verdere samenwerking en verwevenheid, 
wat hiervoor nodig is en hoe dit te organiseren is.  

o Zorg dat docenten voldoende ruimte voelen om alles goed te regelen voor studenten en 
(nieuwe) collega’s én daarnaast hun eigen werk goed te kunnen organiseren.    

o Laat de trots op de specifieke faciliteiten, die studenten ter beschikking staan, meer zien en 
investeer verder in de aanwezige techniek en de moderniteit van de faciliteiten. De komst 
van het geplande Beeldlab zal als pronkstuk hier zeker sterk aan bijdragen.  

o Maak er werk van om het nieuwe diversiteitsbeleid, dat momenteel in de HvA geschreven 
wordt, gedurende het studiejaar 2021-2022 te implementeren en actief te steunen vanuit 
het managementteam. Vergroot de aandacht voor inclusie en kansengelijkheid en koppel 
daar concrete activiteiten aan, onder andere gericht op bewustwording en bespreekbaar 
maken van kansengelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. Stimuleer dat medewerkers de 
trainingen en workshops, die in de HvA al aangeboden worden, volgen om het bewustzijn 
rondom deze thema’s te vergroten. Het panel verwacht dat zo ook mensen bereikt worden 
die nog niet actief met dit thema bezig zijn.  

 
 
Standaard 3: TOETSING  
 
De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.  
 

Toelichting NVAO: De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk. De eisen zijn helder voor 
de studenten. De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en voldoet aan 
de wettelijke deugdelijkheidsvereisten. De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de student. 

 
Bevindingen: 
 
Toetsplan 
Het HvA-toetsbeleid is vastgelegd in het toetsplan. De competenties zijn op twee niveaus 
geformuleerd: op het tussenniveau en op het eindniveau. Een tussentijds- en een eindassessment 
toetsen mede het vereiste tussen- en eindniveau.  
Om het niveau te behalen, wordt er op verschillende manieren formatief en summatief getoetst.  Bij 
formatieve toetsing wordt tussentijds feedback, feedforward of feed up gegeven.  
 
Toetskwaliteit 
De opleidingen werken aan grotere eenduidigheid van het toetsproces, zodat studenten, docenten 
en het uitvoerende Onderwijsbureau weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. De horizontale 
en verticale samenhang in het curriculum is verstevigd. De toetscommissies hebben meer tijd 
gekregen voor het controleren van toetsen. Dit alles heeft geleid tot een betere kwaliteit van het 
toetsprogramma. 
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De eerstverantwoordelijke voor de toetsing van een module is de modulecoördinator. Deze 
formuleert samen met een collega, vanuit het vier-ogenprincipe, de leerdoelen van de module en de 
toets, welke weer zijn afgeleid van de competenties. Op basis van deze leerdoelen, weergegeven in 
een toetsmatrijs, bepaalt de coördinator de vorm en inhoud van de toets, de beoordelingscriteria en 
de normering. 
 
Elke module maakt in de Studiegids duidelijk aan welke competenties wordt gewerkt en wat de 
leerdoelen zijn. De leerdoelen zijn richtinggevend voor de vorm, inhoud en het niveau van een toets. 
Constructive alignment staat centraal in het toetsbeleid van CO en CB: in de modulehandleiding en 
tijdens colleges wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd wat bij toetsing van studenten wordt 
verwacht en welke beoordelingscriteria er zijn. 
 
Toetsdeskundigheid 
Voor het komende studiejaar heeft CO bij de toewijzing van de taaklast als eerste de docenten op 
afstuderen ingedeeld, waarbij nog meer is uitgegaan van vaste docenten op varianten en 
combinaties van ervaren en minder ervaren docenten als koppels bij de begeleiding en beoordeling. 
Leden van de toets- en examencommissie dienen het hbo-certificaat Senior Kwalificatie Examinering 
(SKE) te behalen. Hierop is nog verbetering mogelijk. Op dit moment hebben vijftien docenten een 
SKE. 
 
De kwaliteit van het assessment wordt geborgd door middel van jaarlijkse opfriscursussen, 
kalibratietraining, het vier-ogenprincipe en collegiale intervisie. De opleidingen hebben momenteel 
een klein aantal gecertificeerde assessoren. Een nieuwe groep docenten is bezig met het 
certificeringstraject. Nieuwe docenten kunnen (bij voorkeur) pas meedraaien in de beoordeling of 
begeleiding van afstudeerwerk nadat zij hun didactische aantekening hebben behaald en een 
interne cursus afstudeerbegeleiding hebben gevolgd.  
 
Borging 
De examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en beoordeling en controleert of het 
beoogde eindniveau daadwerkelijk wordt behaald. Daarnaast voorziet de examencommissie 
docenten, modulecoördinatoren en het managementteam van feedback op het toetsprogramma, -
rooster en -plan, ontwikkelt toetsafname-protocollen en stelt regels vast voor de cijferinvoer. Ook 
adviseert de examencommissie de opleidingsmanagers over de Onderwijs- en Examenregeling. 
 
Samen met de afstudeercoördinatoren en een onderwijskundige neemt de examencommissie 
jaarlijks een steekproef onder de afstudeerwerken van CO en CB-studenten. In principe neemt de 
examencommissie de schriftelijke rapportages en de producten van studenten mee in de steekproef. 
Echter bij de selectie van de afstudeerwerken van de afstudeervariant Product bleek, evenals een 
jaar eerder, dat digitale producten in de vorm van websites en apps vaak niet (meer) beschikbaar 
zijn. Dat maakt het lastig om een adequaat oordeel over die afstudeerwerken te vormen, aangezien 
dat product 60 procent van het eindcijfer uitmaakt. De examencommissie heeft het verzoek van het 
managementteam om assessmentgesprekken in de proef te betrekken nog niet uitgevoerd, volgens 
eigen zeggen ‘wegens organisatorische redenen’.  
Van de steekproeven stelt de examencommissie rapporten op met bevindingen en aanbevelingen. 
De meest recente steekproeven leveren aandachtspunten op. Het belangrijkste advies voor CO is om 
vaste en ervaren afstudeerbegeleiders en -beoordelaars, die bekend zijn met de betreffende 
afstudeervariant, in te zetten en meer kalibratiesessies te organiseren om het eindniveau scherper 
te stellen. CB zal naar aanleiding van de bevindingen van de examencommissie samen met de 
afstudeercoördinatoren kijken hoe ze de verschillen in systematiek tussen de 
beoordelingsformulieren van de verschillende afstudeervarianten kan minimaliseren. 
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Als vervolg op de meest recente steekproef wordt een aanvullend onderzoek gehouden. Er zijn 24 
CB-afstudeerwerken (zes per variant) geselecteerd die worden voorgelegd aan andere CB-
opleidingen (Hogeschool Inholland en Hogeschool Saxion) .  
 
De examencommissie heeft een aantal taken gedelegeerd aan de toetscommissies die in ieder 
jaarteam aanwezig zijn. De toetscommissies hebben als hoofdtaak het op niveau houden en 
verbeteren van de kwaliteit van de toetsing binnen het curriculum van een jaarteam. De voorzitters 
van de toetscommissies in de jaarteams vormen samen een opleidingsbrede toetscommissie, die 
adviseert over het toetsingsbeleid en voortdurend werkt aan verbetering van de 
toetsingsinstrumenten.  
 
Toetsing eindniveau 
Voorafgaand aan de afstudeerfase beoordeelt een afstudeercommissie, bestaande uit de 
afstudeercoördinatoren en deskundige vakdocenten, elk afstudeervoorstel op voldoende potentie 
voor een hbo-waardige afstudeeropdracht. De begeleider en de beoordelaar beoordelen – conform 
het vier-ogenprincipe - samen het afstudeerwerk, waarbij de beoordelaar eerste examinator is. De 
afstudeeropdracht is een proeve van bekwaamheid, waar de student op basis van specialisaties en 
stage de juiste afstudeervariant kiest en in combinatie met het eindassessment het eindniveau 
aantoont. Studenten krijgen twee keer een assessment: tussentijds en aan het eind van de opleiding. 
De basis voor elk assessmentgesprek is een portfolio met STARR-formulieren en bewijsstukken 
waarbij de student per competentie aantoont op het juiste niveau te zitten. Het werken volgens een 
vast format en methodiek verhoogt de betrouwbaarheid. Assessoren (alle betrokken docenten zijn 
hiertoe getraind) nemen tijdens de assessmentgesprekken op basis van de door studenten 
aangeleverde STARR-formulieren en bijbehorende bewijsstukken een criteriumgericht interview af. 
De examencommissie meldt dat niet altijd alle bewijsstukken zijn gedocumenteerd.  
 
Overwegingen met Conclusie: 
 

Het panel heeft gesproken met de examencommissie, toetscommissie en de opleidingscommissies 
en constateert dat zij goed in positie zijn en goed functioneren. De jaarlijkse steekproef van de 
afstudeerwerken is een waardevol instrument om te beoordelen of studenten het eindniveau 
realiseren. Het panel ziet dat de examencommissie in haar rapportages kritisch durft te zijn op de 
kwaliteit van de afstudeerwerken en de beoordelingen, en stevige aanbevelingen geeft. Dat de 
eindassessments nog niet worden meegenomen in de steekproef, vindt het panel een gemiste kans. 
De eindassessments zijn een volwaardige toets van de vijf competenties, maar de examencommissie 
heeft met de huidige werkwijze geen volledig inzicht in wat er in het assessmentsgesprek precies 
gebeurt. De kalibratiesessies tussen de afstudeervarianten en tussen verwante opleidingen zijn ook 
waardevol en zorgen er voor dat er meer eenduidigheid ontstaat in het beoordelen. De toetsdossiers 
die de opleidingen ter inzage hadden neergelegd, kwamen op het panel inconsequent en niet 
volledig over.  

Het panel oordeelt dat de opleidingen beschikken over een adequaat systeem van toetsing. In de 
borging van het eindniveau ziet het panel nog verbeterpotentieel.  
 
Het panel beoordeelt dat de opleidingen voldoen aan standaard 3. 
 
Aanbevelingen: 
 

o Zorg dat de examencommissie inzicht krijgt in wat er gebeurt in de assessmentgesprekken 
en in alle bewijsstukken die zijn aangedragen. En neem de eindassessments en de (digitale) 
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afstudeerproducten van studenten mee in de steekproeven en maak daarmee de borging 
van het eindniveau compleet.  

o Zorg voor eenheid in de toetsdossiers en zorg voor een goed opslagsysteem voor toetsen, 
om de monitoring en bewaartermijn goed te borgen. 

 
 
Standaard 4: GEREALISEERDE LEERRESULTATEN  
 
De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.  
 

Toelichting NVAO: Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de 
eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 

 

Bevindingen: 
 
Eindniveau 
Het panel heeft in voorbereiding op het locatiebezoek van de opleidingen in totaal twee 
eindassessments en 18 afstudeerwerken (incl. beoordelingen) ontvangen. Het panel heeft tien van 
de afstudeerwerken bestudeerd; elke afstudeervariant was in die selectie vertegenwoordigd.  
 
Op basis van bestudering van de tien afstudeerwerken kwamen de panelleden tot enkele kritische 
bevindingen. Deze bevindingen kwamen grotendeels overeen met de bevindingen uit de 
steekproeven CO en CB 2019-2020. De bevindingen raken het niveau en de beoordeling van de 
afstudeerwerken. Een aantal afstudeerwerken hadden in de ogen van de examencommissie zelfs 
met een onvoldoende beoordeeld moeten worden. En de beoordelingsformulieren voor het 
afstudeerwerk worden te wisselend gebruikt door de beoordelaars, regelmatig met weinig 
toelichtende feedback.  In haar rapportages naar aanleiding van de steekproeven geeft de 
examencommissie dan ook enkele stevige aanbevelingen.  
 
Pas gedurende het locatiebezoek kreeg het panel beter zicht op de positie en het functioneren van 
het eindassessment. Met een assessmentportfolio toont de student de vijf competenties aan. 
Volgens de Handleiding eindassessment 2020-2021 levert de student voor iedere competentie 
bewijsvoering aan, vergaard tijdens de studie, maar bewijs verzameld buiten de studie om mag ook. 
Tijdens het assessmentgesprek kan gevraagd worden naar aanvullende bewijsstukken. Deze stukken 
worden meegenomen in de beoordeling, maar worden niet vastgelegd en zijn daarom niet 
verifieerbaar. De examencommissie kan niet bij (alle) assessmentgesprekken aanwezig zijn en pre-
Covid werden de gesprekken niet op audio of video vastgelegd.  
 
Functioneren in de praktijk 
Uit de HBO-Monitor 2020 blijkt dat zowel CO- als CB-alumni relatief makkelijk een plek op de 
arbeidsmarkt vinden.  
Bij CB is 72% tevreden over zijn of haar huidige baan en 84% geeft aan een baan te hebben die past 
bij het opleidingsniveau; een stijging van vijf procent ten opzichte van 2019. De werkloosheid onder 
afgestudeerde CB’ers is van 4% in 2019 gestegen naar 11% nu (landelijk is de stijging van 5,1% naar 
8,6%). 
Bij CO is 58% tevreden over zijn of haar huidige baan en 88% geeft aan een baan te hebben die past 
bij het opleidingsniveau. De werkloosheid onder afgestudeerde CO’ers is 0% (ten opzichte van 6,9% 
in 2019), maar dat heeft volgens de opleiding waarschijnlijk te maken met het beperkte aantal 
respondenten.  
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Deeltijdstudenten groeien na afloop van de studie door bij hun eigen werkgever of kiezen ervoor 
een andere functie te zoeken. De opleidingen hebben geen structureel zicht op waar studenten na 
afstuderen terecht komen. Ook wordt momenteel geen specifieke aandacht besteed aan het 
deeltijd-alumninetwerk. Dit wordt vanaf komend studiejaar wel opgepakt, waarschijnlijk met behulp 
van LinkedIn. 
 
Overwegingen met Conclusie: 
 
Uit evaluatiegegevens onder recent afgestudeerden blijkt dat zowel CO- als CB-alumni relatief 
makkelijk een plek op de arbeidsmarkt vinden.  

De kritische bevindingen uit de steekproeven van het eindniveau deelt het panel op basis van de 
bestudeerde afstudeerwerken en beoordelingsformulieren. De aantoonbaarheid van de realisatie 
van het eindniveau is een urgent aandachtspunt, meent het panel. Het panel kan moeilijk de vinger 
leggen op het gerealiseerde eindniveau. Van een belangrijke toets van het eindniveau - het 
eindassessment - kan het panel, net als de examencommissie, op basis van de huidige informatie 
niet verifiëren wat daar precies gebeurt. Op deze gronden kan het panel niet expliciet uitspreken of 
het eindniveau wel of niet op orde is.  
 
Het panel onthoudt zich van een oordeel op standaard 4.  
 
Aanbevelingen: 
 

o Als de opleidingen deze systematiek van beoordelen van het eindniveau willen aanhouden, 
maak dan volledig aantoonbaar dat studenten de beoogde leerresultaten realiseren. Zorg 
dat er van het assessmentgesprek een registratie is, bijv. leg het op beeld en/of audio vast. 
En neem op het format voor de beoordeling van het eindassessment een onderdeel op 
waar bewijzen, die ter plekke worden ingebracht, door de assessoren expliciet vermeld en 
van feedback voorzien worden.  

o Het panel kan zich ook voorstellen dat de opleidingen in de ontwikkeling van het nieuwe 
onderwijsprogramma kiezen voor een afstudeerprogramma, waarin studenten met 
meerdere producten (in jaar 3 en 4) de realisatie van de beoogde leerresultaten aantonen. 

o Behoud de uitvoering van de aanbevelingen uit de rapportages van de examencommissie 
als een prioriteit.   
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BIJLAGE 1.  PROGRAMMA LOCATIEBEZOEK  
 

31 mei 2021 
 

Tijd Onderwerp Locatie 
9.00- 10.00 uur Intern overleg panel Kleine Broedplaats 

10:00 – 11:00 uur Het verhaal van CO en CB 
 

Kennismaking met en presentatie door 
opleidingsmanagers in aanwezigheid 
van decaan en MT 

Grote Broedplaats 
(BPH 00B01) 

11.00-12.00 uur Intern overleg panel Kleine Broedplaats 

12.00- 13.00 uur Verdiepend gesprek met 
opleidingsmanagers en afvaardiging MT 

Grote Broedplaats 

13:00 – 14:00 uur Lunch met lectoren, hoofddocenten en 
kwartiermaker Onderzoek en 
Onderwijs 

Grote Broedplaats 

14.00 - 14.30 uur Intern overleg panel Kleine broedplaats 

14:30 – 16:00 uur Onderwijs bijwonen Online en in klaslokaal 

16:00 – 17:30 uur Rondleiding pand, incl. studio's 
en andere faciliteiten 
 
Nabespreken, overleg en 
voorbereiding dinsdag 

Grote Broedplaats 
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1 juni 2021 
 

Tijd Onderwerp Locatie 
09:00 – 09:30 uur Inloop Kleine 

Broedplaats 

09:30 – 10:30 uur Gesprek met studenten Grote Broedplaats 

10:45 –11:30 uur Hoe leiden we studenten op om 
tot       het eindniveau te komen? 

 
Gesprek met docenten en 
afstudeercoördinatoren 

Grote Broedplaats 

11.45 – 13:00 uur Lunch en intern overleg Kleine broedplaats 

13:00 – 13:45 uur Gesprek met leden van de 
examencommissie en 
toetscommissies 

Grote broedplaats 

13:45 – 14:30 uur Gesprek met docenten en studenten 
van de opleidingscommissies CO en 
CB 

Grote Broedplaats 

14:30 – 15:15 uur 
(parallel) 

Gesprek over diversiteit en 
Inclusiviteit 

Grote Broedplaats 

14:30 – 15:15 uur 
(parallel) 

Gesprek met studenten CB 
deeltijd 

Online 

15:15 – 16.00 uur Gesprek met leden van de 
onderwijsadviesraad 

Grote Broedplaats 

16:00 – 17.00 uur Intern overleg en beoordeling Kleine Broedplaats 

17.00 – 18.00 uur Afsluiting en terugkoppeling door 
panel aan MT en decaan, m.b.v. 
livestream 

Grote Broedplaats 
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BIJLAGE 2.  PERSONALIA LEDEN REVIEWPANEL 
 

VOORZITTER 

Willem Zeijl is sinds ruim een jaar manager van de Academie Creatieve Technologie bij Hogeschool 
Saxion. Eerder was hij drie jaar opleidingsmanager Media, Informatie & Communicatie (Creative 
Business) en acht jaar hoofddocent en afstudeercoördinator bij Saxion. Willem heeft geen eerdere 
ervaring als lid van een audit- of reviewpanel. Wel heeft hij ervaring met de voorbereiding op en 
uitvoering van audits vanuit het perspectief van de opleiding.  

 
PANELLEDEN 

Ook Hesther Hemssems is sinds ruim een jaar manager van de Academie Creatieve Technologie bij 
Hogeschool Saxion. Eerder was zij vier jaar opleidingsmanager HBO-ICT en vier jaar teamleider 
Media, Informatie & Communicatie (Creative Business). Hesther heeft o.a. Multimedia Design and 
Technology gestudeerd. Hesther heeft ervaring als lid van audit- en reviewpanels.  

 
Baba Touré is oprichter en managing director van Hammerfest, een ‘next generation social first 
creative agency’. Hammerfest treedt soms op als opdrachtgever van studenten CO en CB. Baba heeft 
de afgelopen jaren in verschillende besturen gezeten: RAW Advertisers, VEA (De Vereniging van 
Communicatie Adviesbureaus) en VIA Nederland. Deze laatste is een brancheplatform dat een 
omgeving creëert waar iedereen kan groeien. Baba heeft als bestuurslid van VIA Nederland 
diversiteit en inclusiviteit in portefeuille. 
Baba is alumnus van de HvA. In 2012 studeerde hij af aan de opleiding Commerciële Economie. 
Daarna rondde hij een Master’s degree Marketing af aan de Vrije Universiteit.  

 
Martijn Hendriks is als plaatsvervangend redactiechef NOS Sport eindverantwoordelijk voor de 
content op diverse social mediakanalen en NOS.nl. Hij is verantwoordelijk voor het aansturen van 
tientallen redacteuren, het bewaken van de journalistieke koers en het zorgen voor een kwalitatief 
hoog eindproduct. Voor de AVROTROS maakt Martijn wielerpodcast De Kopgroep. Naast zijn werk 
bij de NOS was Martijn van 2009 tot 2016 docent aan de School voor de Journalistiek aan de 
Hogeschool Utrecht. In 2007 heeft hij zelf de bacheloropleiding Journalistiek aan de HU afgerond. 

 
STUDENTLID 

Leander Borgmann is student Creative Business aan Hogeschool Saxion, met een specialisatie in 
audiovisuele producties. Hij zit in zijn derde leerjaar. Als lid van de opleidingscommissie heeft 
Leander ervaring opgedaan met de audits van zijn eigen opleiding. Naast zijn studie is Leander 
parttime communicatiemedewerker bij de gemeente Enschede.  

 
SECRETARIS 

Mark Thomas is als secretaris geen lid van het panel. Hij werkt als beleidsadviseur Kwaliteit & 
Accreditatie voor de Hogeschool van Amsterdam. Mark heeft veel ervaring met de rol van secretaris 
in midterm reviews in de HvA en heeft regelmatig opgetreden als panellid in proefvisitaties in de 
HvA en hij is panellid geweest voor een interne audit bij een andere hogeschool in Nederland.  
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BIJLAGE 3.  AAN HET PANEL GELEVERD MATERIAAL 
 

Ter voorbereiding 
De opleiding heeft een longread geschreven op een website CO-CB. De content bestaat uit tekst, 
filmpjes en bijlagen: 

- Visitatierapport Communicatie d.d. maart 2017 
- Visitatierapport Media, Informatie en Communicatie d.d. maart 2017 
- Competentieoverzicht van de opleiding Creative Business, versie 22 augustus 2019 
- Competentieoverzicht van de opleiding Communicatie, versie 22 augustus 2019 
- Landelijk opleidingsprofiel hbo-bacheloropleiding Creative Business, versie 1.1, d.d. 9 

november 2017 
- Positioneringsdocument “Een verhaal met twee helden”, over het gezamenlijke en 

afzonderlijke DNA van de HvA-opleidingen CO-CB, d.d. oktober 2019 
- Strategie van de opleiding MIC en de opleiding Communicatie, versie 3, d.d. september 2015 
- Overzicht leden onderwijsadviesraad 
- Overzicht buitenlandse partneruniversiteiten CO en CB 
- Overzicht opdrachtgevers praktijkopdrachten 
- Stagebank 
- Visie en Onderbouwing, Onderwijskundige onderbouwing van het flexibel 

onderwijsprogramma Stepping Stones CO en CB, versie september 2020  
- Online Studiegidsen CO en CB 2020-2021 
- Handleiding schrijfvaardigheid CO en CB 2020-2021 
- Toetsplan van de opleidingen MIC en CO, versie juni 2016 
- Rapport Scriptiesteekproef 2019-2020, Examencommissie Creative Business – versie 1.1 
- Rapport Steekproef eindwerken 2019-2020 opleiding Communicatie 
- Handleidingen afstudeervarianten 2020-2021 
- Handleiding eindassessment 2020-2021 
- Eindwerken van 18 studenten en eindassessments van 2 studenten. 

 

Tijdens het locatiebezoek 

- Hand-out kritische reflectie 
- Producten van studenten 
- Toetsdossiers 
- Onderwijs en Examenregeling 
- BoKSA nieuw curriculum 
- Schema nieuw Stones model 

 

  

https://co-cb.midterm.nl/
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BIJLAGE 4. EISEN AAN DE RAPPORTAGE 
 

Opleidingen hebben de mogelijkheid om dit rapport te gebruiken als basis voor het in compacte 
vorm openbaar maken van de beoordeling op standaard 2 en 3, binnen de pilot. Daarom voldoet 
deze rapportage aan de eisen die worden gesteld in de ESG5.  
 
Het rapport dient helder en beknopt te zijn qua opzet en verwoording en bevat het volgende: 
− omschrijving van de inhoud (om de instelling voor hoger onderwijs in de specifieke context te 

plaatsen)  
= vermeld bij Hoofdstuk 3 en waar relevant bij de vier standaarden 

 
− beschrijving van de gevolgde procedure, met inbegrip van de deskundigen die hebben 

meegewerkt 
= beschreven in Hoofdstuk 2 

 
- bewijzen, analyse en bevindingen  

= Hoofdstuk 4 
 
- conclusies  

= Hoofdstuk 4 
 
- voorbeelden van good practices die de instelling laat zien 

= waar relevant verwerkt bij bevindingen in Hoofdstuk 4 
 

- adviezen voor te nemen maatregelen 
= zijn opgenomen in Hoofdstuk 4 

 

 
5 European Standard and Guidelines: https://www.nvao.net/system/files/pdf/ESG%202015.pdf pagina 20 

https://www.nvao.net/system/files/pdf/ESG%202015.pdf
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