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1   Over het Opleidingsstatuut (OS)

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is in artikel 7.59 verplicht
gesteld dat een hogeschool zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een studentenstatuut
vaststelt en bekendmaakt.

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen noemen we het gedeelte van dat Statuut dat voor alle
studenten van de HAN gelijk is – het zogeheten instellingsspecifieke deel – het Studentenstatuut.
Je vindt het Studentenstatuut en alle bijbehorende regelingen op de website van de HAN:
http://studentenstatuut.han.nl.

Het opleidingsspecifieke deel heet bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het Opleidingsstatuut
(OS).
Het Opleidingsstatuut bestaat uit vijf delen:

Deel 1: Algemeen deel (Opleidingsstatuut)
Deel 2: Onderwijs en Examenregeling (OER) waarin het onderwijs, de examens en de tentamens
van jouw opleiding zijn geregeld.
Deel 3: Reglement Examencommissie
Deel 4: Regeling Tentamenbureau
Deel 5: Reglement Opleidingscommissies.

NB. Deel 1 is zuiver informatief. Daaraan zijn geen rechten te ontlenen. Aan de overige delen worden wel
rechten en verplichtingen ontleend; dat zijn juridisch geldende regelingen.

1.1   Voor welke opleiding is dit Opleidingsstatuut?

Dit is het Opleidingsstatuut van de volgende opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(BRIN‑nummer: 25KB. De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse
Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat. Elke
onderwijsinstelling wordt hierin geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het register, het
zogenoemde BRIN-nummer.)

Naam Instituut CROHO
Graad en titel na
diplomering

B Communication and
Multimedia Design

Instituut Informatica
Communicatie Academie

34092 Bachelor of Science

Dit Opleidingsstatuut bevat informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs,
studentenvoorzieningen, voorzieningen betreffende studiebegeleiding, de OER en opleidingsspecifieke
regelingen die de rechten en plichten van studenten bundelt.

1.2   Hoe lees je dit Opleidingsstatuut?

We hanteren de gewone spellingsregels voor de Nederlandse taal (Het Groene Boekje).1.
Met ‘je’ bedoelen we vooral jou als student of extraneus, ingeschreven aan de Hogeschool van2.
Arnhem en Nijmegen voor deze opleidingen, maar ook anderen zoals aspirant-studenten.

http://studentenstatuut.han.nl
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1.3   Hoe lang is het Opleidingsstatuut geldig?

De opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maken voor elk studiejaar een nieuw
Opleidingsstatuut (OS) en een nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het OS-OER van een
studiejaar geldt voor iedereen die in dat studiejaar staat ingeschreven voor de opleiding. Het maakt niet
uit in welke fase van je studie je als student of extraneus zit of in welk jaar je bent gestart. Jouw OS-OER
vind je hier:
www.han.nl/gebied/informatica-media-communicatie/nieuws/nieuws/ica-cmd-hbo-ict-verwachti/.

Dit OS geldt voor het studiejaar 2019-2020: vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Voor studenten die per 1 februari 2020 starten met hun opleiding gelden tijdens hun “jaar” dus
achtereenvolgens twee verschillende OS-OERen: deze en die van het volgende studiejaar (maar meestal
zijn deze verschillen klein).

Ben je al in een eerder studiejaar ingeschreven voor de propedeuse of postpropedeuse van de opleiding
en werkt de opleiding met een vernieuwd curriculum of veranderde OER-bepalingen?
Dan zullen vaak ook nog sommige OS-OER-bepalingen gelden uit een OS-OER van een eerder
studiejaar.

1.4   Hoe komen Opleidingsstatuut en OER tot stand?

Het Opleidingsstatuut voor de opleiding wordt jaarlijks door de faculteitsdirectie vastgesteld op basis van
het Kader OS/OER: een model dat voor de hele HAN geldt. Daarbij gaan we altijd ook uit van het Kader
OS en de Kader OER van het lopende studiejaar.

De faculteitsraad oefent de medezeggenschapsrechten op de OER en het OS uit, maar alleen voor zover
de Medezeggenschapsraad van de HAN deze rechten niet al via de Kader OER heeft uitgeoefend en
voor zover die rechten niet aan de Opleidingscommissie zijn toegedeeld. Hoe dit precies in elkaar steekt
is in het Medezeggenschapsreglement en het Reglement Opleidingscommissies geregeld.

De examencommissie van de opleiding wordt vooraf om advies gevraagd.

De hierbij betrokken organisatieonderdelen van de HAN proberen er voor te zorgen dat het nieuwe OS en
de nieuwe OER jaarlijks vóór 1 juni zijn gepubliceerd.
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2   Het onderwijs bij de HAN

Jouw opleiding maakt deel uit van het onderwijsaanbod van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). De HAN heeft een overkoepelende visie op het hoger onderwijs. Jouw opleiding kleurt deze visie
op haar eigen manier in. In dit hoofdstuk beschrijven we de missie, visie en cultuur van de HAN.

2.1   Missie

We richten het onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zo in dat je optimaal wordt
voorbereid op je toekomstige beroep. Maar dat is niet het enige doel. We willen met je opleiding ook
bereiken dat je je maatschappelijk bewustzijn ontwikkelt, en dat je in je latere functies kunt blijven
bijdragen aan innovaties in een complexe, dynamische en internationale samenleving:

We willen je goed Kwalificeren voor je toekomstige beroep.
Als professional werk je nooit alleen, maar altijd samen met anderen. Wij noemen dat opleiden als
Netwerkprofessional. Zo leer je hoe je samen met anderen en over grenzen heen jouw werk goed
kunt doen en hoe jij je als beroepsprofessional verhoudt tot de (historische) context van je beroep.
Zo krijg je inzicht in wat er nu en in de toekomst van jou wordt verwacht.
We willen bijdragen aan je Persoonlijke vorming, zodat je ‘groeit’ als professional en je je leven
lang wilt blijven leren. Immers, wat je weet en wat je kunt is de basis van je professie, maar wie jij
bent, jouw kwaliteiten en je aanpak, maken het verschil.
We willen je voor je beroep maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, ethiek en burgerschap
leren; dat je in je beroep iets voor andere mensen moet betekenen; vaak aangeduid met het woord
Bildung.

2.2   Visie

Deze vier doelen bereiken we gezamenlijk. Hoe? Dat lees je hier:
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Je leert contextrijk. Je doet ervaring op in de praktijk. Dat helpt je om de complexiteit van je
toekomstige werk goed te begrijpen. Leren doe je niet alleen. Jouw opleiding stimuleert leren van
en met elkaar.
Je leert in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de
kwaliteit van het werk in een werkveld dat je zelf uitkiest, of naar mogelijkheden om te innoveren.
Daardoor kun je bijdragen aan de ontwikkeling van je vakgebied. Ook kun je bij nieuwe
ontwikkelingen snel inspelen op wat nodig is om je werk optimaal uit te voeren.
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft veel lectoraten. Deze lectoraten vormen de
onderzoekskant van het hbo-onderwijs en zij doen ook veel voor de opleidingen. Bij een lectoraat
kun je bijvoorbeeld onderzoekservaring opdoen in samenwerking met het werkveld. Alle lectoraten
vind je op onze website: www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten.
Studiebegeleiding en Student als Partner. Gedurende de hele opleiding heb je een
studiebegeleider. Iedere opleiding heeft als doel dat jij je als student erkend, gezien en gehoord
voelt. Ook betrekken we je bij de opleiding en de manier waarop we het onderwijs aanbieden. Dit
noemen we ‘student als partner’. Iedere opleiding is vrij om de studie in te richten op een manier
die past bij jou als student en bij de opleiding. Meer hierover lees je in deel 1, hoofdstuk 3 en deel
2, hoofdstuk 7.
Onderwijs met keuzemogelijkheden. Naast het reguliere onderwijsprogramma van je opleiding,
geven we je mogelijkheden om keuzes te maken. Je kunt kiezen voor een afstudeerprofiel, een
stageplek, een minor en een afstudeeropdrdacht en zo een bepaald profiel aan je getuigschrift
koppelen. De mogelijkheden hangen af van de opleiding die je volgt. Over deze
keuzemogelijkheden lees je meer in de OER. Daarbij stimuleren wij je om onderzoekservaring op te
doen bij de lectoraten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bijvoorbeeld in een
innovatielab of een leerwerkplaats. Maak voor je keuzes gebruik van de adviezen van docenten en
andere adviseurs bij de HAN
Internationalisering @home of in het buitenland. Iedere student die aan de HAN studeert krijgt
in zijn opleiding te maken met de internationale context van het vakgebied waarin hij of zij zich
ontwikkelt. Hierover lees je meer in de brochures van Bureau Internationalisering ICA. Zie
www1.han.nl/insite/ica/Naar_het_buitenland_.xml.

2.3   Kwaliteitscultuur

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt vanuit een kwaliteitscultuur waarin iedereen op zijn eigen
manier verantwoordelijk is voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een soepele organisatie. Hieronder
lees je hoe.

2.3.1   Hooggekwalificeerde medewerkers
Onze docenten zijn hoogopgeleid en komen veelal uit het werkveld waarvoor ze studenten opleiden, of ze
komen uit een wetenschappelijke context die past bij dit werkveld. Meer dan twee derde van de docenten
die jij tegenkomt in je studie heeft een Masteropleiding en een deel van hen is gepromoveerd.

Ook beschikken de docenten over adequate didactische kwaliteiten. Daarvoor zijn ze geschoold. Dit
betekent dat ze weten hoe ze je op de beste manier kunnen begeleiden bij het leren. De examinatoren
hebben de juiste kwalificaties. Ook al onze medewerkers die het onderwijs ondersteunen, zijn opgeleid in
hun vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan het secretariaat, het praktijkbureau en de roosteraars. Zij doen
allemaal kwalitatief hoogwaardig werk.
Doordat onze opleidingen samenwerken met onze lectoraten zijn ook onderzoekers en lectoren
betrokken bij het onderwijs. Dit helpt jou bijvoorbeeld om jouw eigen onderzoekende houding verder te
ontwikkelen. Via het lectoraat kun je ook kennismaken met actuele onderzoeksresultaten en innovaties in
jouw werkveld.

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten
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2.3.2   Stimuleren van groei en een lerende houding
Wij willen dat jij de groei kunt doormaken die nodig is om je opleiding succesvol af te ronden. Dit doen we
niet alleen door je te begeleiden. Maar ook door je uit te dagen om het beste uit jezelf te halen, en door je
te leren hoe je steeds zelfstandiger kunt studeren. We stimuleren dat je zelf initiatieven neemt,
verwachten een actieve studiehouding en helpen je om een professionele beroepshouding te
ontwikkelen. Je mag van je docenten verwachten dat zij bereikbaar zijn, en snel en helder reageren op
jouw vragen. Ook kun je om steun vragen als je studie niet zo vlot loopt als verwacht, of als je juist meer
wilt en kunt. Hierover lees je meer in de OER.

2.3.3   Verantwoordelijk voor kwaliteit
Alle opleidingen hebben een kwaliteitsplan. Hierin, maar ook in de OER, staat bijvoorbeeld hoe studenten
het onderwijs evalueren en wat er verbeterd moet worden. Daarin staat ook hoe studenten, docenten en
andere medewerkers direct en actief betrokken kunnen zijn bij de verbetering van hun opleiding, want
studentbetrokkenheid en -participatie is belangrijk. Even belangrijk is dat iedere medewerker, iedere
student en ook het direct bij de opleiding betrokken beroepen- en werkveld op eigen wijze
verantwoordelijk is voor, of betrokken is bij, het reilen en zeilen van de opleiding en de hogeschool.
Bijvoorbeeld voor de kwaliteit van lessen, roosters, inhoud van het onderwijs, stagebegeleiding, toetsing
en andere vernieuwing en verbetering.

Wij nodigen jou, als student, uit om een betrokken rol hierin te nemen. Dat zal straks in je beroep ook een
belangrijke houding zijn. Dit betekent ook dat we je regelmatig vragen wat je vindt van je opleiding. Dit
gebeurt door (digitale) enquêtes en een jaarlijks landelijk studentenonderzoek. En door mondelinge
evaluaties in de les aan het einde van een periode. We zullen je ook uitnodigen om actief mee te werken
aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld door onderwijs of toetsing, of logistieke of
organisatorische punten te verbeteren: samen met docenten en/of ondersteuners.

We reflecteren ook zelf op de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek verzorgen, voor wie we dat
doen en waarom we dat zo doen. Onze bevindingen toetsen we regelmatig bij alle betrokken partijen. Bij
jou dus, maar ook bij docenten, onderzoekers en mensen uit de beroepspraktijk. Zo wordt iedere
opleiding eens per zes jaar officieel beoordeeld, door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie).  

2.3.4   Inspirerende en interactieve omgeving
Wij willen graag dat jij je opleiding als inspirerend ervaart. Bijvoorbeeld door recente ontwikkelingen in het
vakgebied snel aandacht te geven. We proberen ook altijd een open, interactieve, veilige en vertrouwde
(leer-)omgeving te creëren. We stimuleren dat iedereen elkaar eerlijke feedback geeft.

http://www.nvao.net
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3   Informatie over jouw opleiding

3.1   Missie en visie van jouw opleiding

CMD’ers komen terecht in een dynamisch en divers werkveld met veel verschillende spelers.
Zelfstandigen, kleine en grote ontwerpbureaus, marketingbureaus, IT-bedrijven en grote organisaties met
eigen afdelingen voor marketing en media: allemaal zoeken ze vakkundige en eigentijdse ontwerpers van
multimediaproducten. De ontwikkelingen in de CMD-wereld gaan snel. De technische mogelijkheden
groeien en er zijn steeds meer toepassingsgebieden die om multimediaproducten vragen. Deze dynamiek
vraagt van ons en onze studenten dat we midden in de beroepspraktijk staan en dat we zelf een stempel
drukken op het vakgebied.

Het landelijke beroepsprofiel van het International Network of Communication & Multimedia Design
(INCMD), het platform waarin de CMD-opleidingen zich hebben verenigd, stelt het als volgt:

“In het ontwerpproces weten CMD’ers verschillende vakgebieden te verbinden. Ze kunnen omgaan met
diverse achtergronden van belanghebbenden in een project. CMD’ers initiëren, organiseren het project en
geven richting aan het ontwerpproces, waarbij zij overzicht behouden en oog tonen voor details.”

CMD’ers worden hier geschetst als radertjes in een grote machine en deze benadering staat ook bij ons
centraal. Om de rollen als aanjager en verbinder te kunnen spelen moeten onze CMD’ers onderdelen van
het grotere proces naar zich toe kunnen trekken én moeten ze het geheel kunnen overzien. Daarvoor
hebben ze gedegen basiskennis en inzicht nodig, ervaring met het aanpakken van complexe,
multidisciplinaire projecten en het vermogen om methodisch te werken.

Wij willen dat onze CMD’ers toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat zij de nieuwe ontwikkelingen,
herkennen, opzoeken en zich snel eigen maken. Ze moeten in staat zijn om de contexten waarvoor ze
ontwerpen snel en goed te onderzoeken. Zij moeten zich voortdurend ontwikkelen als professional,
reflecteren op hun eigen beroepsmatige handelen en zichzelf, waar nodig, bijsturen.

3.2   Inhoud en organisatie van jouw opleiding

De opleiding CMD leidt op voor een dynamisch en divers werkveld. Al langere tijd is er geen sprake meer
van beroepen, maar van rollen en taken die een CMD'er kan vervullen in samenwerking met andere
disciplines. Die rollen en taken draaien altijd om het creatief oplossen van communicatieproblemen, door
het ontwerpen van digitale media ten behoeve van communicatie en interactie tussen mensen en
(computer)systemen. Dat ontwerpen kun je zowel zien als het letterlijk vormgeven van de benodigde
media als het bepalen en toepassen van de in te zetten (media)technologie. Als CMD'er zul je je
verdiepen in mensen, communicatie, interactie, vormgeving en technologie. En de mogelijkheden
hiervoor veranderen continu, dus je bent nooit uitgeleerd. We helpen je daarom ook te "leren leren", zodat
je jezelf na je diplomering zelfstandig in een professionele werkomgeving verder kunt blijven ontwikkelen.

In het eerste jaar start je met de basis van het vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden als
creatieve technieken, digitaal vormgeven, methodisch onderzoeken en projectmatig werken. Ook de
nodige media- en ontwerptheorie krijgt aandacht. Na je eerste jaar kies je voor één van vier
afstudeerprofielen, waarbij je vanuit de brede basis naar een specialisatie gaat toewerken. Inhoudelijk is
er natuurlijk veel overlap tussen deze profielen, met name in hun procesmatige aanpak van ontwerpen,
want ze leiden allemaal op voor hetzelfde diploma. Ze verschillen echter in de soorten oplossingen die je
voor communicatieproblemen leert ontwikkelen en de daarbij behorende soorten bedrijven. Tijdens je
stage, minor en afstuderen kun je zelf je stageplek, inhoudelijke verbreding/verdieping en je
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afstudeerproject bepalen, om je specialisatie verder te versterken. Op die manier kun je aansluiting
zoeken bij dat deel van het werkveld waarin jij geïnteresseerd bent.

3.3   Hoe wij opleiden en begeleiden

De opleiding CMD biedt onderwijs aan, dat voortkomt uit de centrale onderwijsvisie van de HAN uit het
Instellingsplan 2016-2020, In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren. Dat onderwijs is (1)
beroepstaakgericht is vormgegeven. Bij de opleiding CMD zien wij een beroepstaak als een zinvolle
realistische eenheid die een veelheid aan taken en activiteiten kan omvatten, die een plaats vinden in het
geheel en er niet los van staan. Verder staat bij ons het werken in (2) projecten centraal. In de
beroepspraktijk maakt de beginnend beroepsbeoefenaar zich namelijk doorlopend nieuwe kennis,
werkwijzen en technieken eigen, vaak op projectbasis. Daarom dien je greep te krijgen en houden op je
studie. Ook moet je beschikken over vaardigheden als probleemoplossend en onderzoekend vermogen.
En wij kiezen bij de opleiding CMD voor (3) flexibilisering van het onderwijs. Om je in staat te stellen de
eindkwalificaties van de opleiding te behalen, bieden wij je een curriculum aan waarin je een profiel kiest
en eigen keuzes maakt bij projecten, stage, minor en afstuderen.

In elke opleiding van de hogeschool word je opgeleid tot een startbekwame beroepsbeoefenaar. Maar je
leert meer. Je doet gedurende de opleiding niet alleen kennis op, je spiegelt deze ook aan de mening van
anderen. Op die manier leer je keuzes te maken en je een mening te vormen over je vakgebied. Dat geeft
je straks de mogelijkheid vakkennis en vakbekwaamheid toe te passen in nieuwe, onbekende en deels
onvoorziene situaties. De maatschappij heeft behoefte aan mensen die oplossingen bedenken voor
nieuwe problemen. We leren je kennis en vaardigheden aan die je helpen om te blijven werken aan je
professionele ontwikkeling.

Met ons onderwijs willen wij je leren om zelfstandig beroepstaken uit te voeren, je beroepshandelen te
verbeteren en zelfstandig je loopbaan te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het succesvol afronden van
je studie, maar ook om het blijvend succesvol functioneren in het werkveld. Voor jou zal het neerkomen
op een geleidelijke ontwikkeling naar meer zelfsturing en afnemende sturing door docenten en van
eenvoudige naar steeds complexere beroepstaken.

Aan het eind van de propedeuse krijg je van de opleiding een schriftelijk studieadvies of je op basis van je
behaalde resultaten door mag naar de hoofdfase. Bij het bepalen van het studieadvies houdt de opleiding
rekening met eventuele persoonlijke omstandigheden. Ook voor jezelf is dat een moment om te
bedenken of je met de opleiding verder wilt.

Naast bovenstaande vakinhoudelijke en didactische uitgangspunten streeft de opleiding naar een veilige,
kleinschalige leeromgeving. Waar mogelijk worden de propedeuseklassen in lokalen in het eigen gebouw
en dicht bij elkaar geroosterd. De propedeusecoördinator is zichtbaar en aanspreekbaar. Per profiel is er
een hecht team van docenten en studiebegeleiders. De profielcoördinator is zichtbaar en aanspreekbaar.

Iedere student heeft een studiebegeleider: een docent of medewerker die is gespecialiseerd in
begeleiden en coachen van studenten. Deze studiebegeleider is je eerste aanspreekpunt bij problemen
die je studie beïnvloeden en kan helpen met het zoeken naar oplossingen en indien nodig doorverwijzen.

3.4   Stages

De studie bevat twee buitenschoolse semesters: je (meewerk)stage en je afstudeerproject. Beide
onderwijseenheden worden ingevuld in de beroepspraktijk. Stage en afstudeerproject hebben een
omvang van 30 studiepunten en duren een half studiejaar. De stage doe je in principe in het eerste
semester van het derde studiejaar. Het afstudeerproject is altijd de afsluiting van de studie.
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3.5   Hoe werkveld en beroepenveld zijn betrokken

Goed beroepsonderwijs is afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld.
Continu wordt door de opleiding aansluiting gezocht in het werkveld bij wat er wordt gevraagd van
afgestudeerden. Dat gebeurt door regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van de opleiding en
vertegenwoordigers uit het werkveld in een beroepenveldcommissie.

Werkveldvertegenwoordigers worden jaarlijks meerdere malen uitgenodigd voor evenementen en zijn zij
vaak als opdrachtgever of begeleider betrokken bij onderwijs-, stage- en afstudeerprojecten. Ook worden
zij gevraagd om als externe toezichthouder het proces van examinering te observeren en hun
bevindingen en aanbevelingen vast te leggen. Zo nemen zij kennis van de resultaten van de opleiding,
zowel tussentijds als aan het eind, en geven waardevolle inhoudelijke feedback.

Daarnaast heeft de Informatica Communicatie Academie een Raad van Advies. Deze Raad van Advies,
bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, heeft tot taak om de directie te adviseren en
aanbevelingen te doen over de arbeidsmarkt- en bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van
informatica en communicatie.

Op grond van het contact met het werkveld en de feedback die daaruit wordt verkregen, zijn vorm en
inhoud van het onderwijs permanent in ontwikkeling, met als doel om je zo goed mogelijk voor te
bereiden op die arbeidsmarkt.

3.6   Lectoraten

Voor de ICA-domeinen ICT en Media zijn er drie lectoraten actief in het Centrum IT+Media. Zij werken
nauw samen en verbinden zich nadrukkelijk met het onderwijs binnen ICA. Het CIM is gericht op
praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling. De lectoren vervullen een centrumfunctie in een
zogenaamde kenniskring waaraan naast de lector ook ICA-medewerkers deelnemen. Er zijn drie
lectoraten bij ICA betrokken:

Lectoraat Networked Applications
Lectoraat Model-Based Information Systems
Lectoraat Media Design

Onderdeel van het CIM is ook het Student Research Center. Het CIM werkt ook nauw samen met andere
HAN onderdelen en lectoraten vanuit de drie HAN zwaartepunten: Health, Smart Region en Sustainable
Energy & Environment.

Veel ICA docenten doen onderzoek samen met/bij het CIM en werken aan projecten, in werkgroepen,
aan publicaties en presentaties of werken aan een promotietraject. ICA en het CIM zijn partners in
kennisontwikkeling: via o.a. methoden, technieken, tools en best practices. Het is tweerichtingsverkeer.
CIM ondersteunt en stimuleert onderzoeks-vaardigheden en –denken bij docenten en studenten en heeft
onder meer de Methodenkaart opgezet waarmee op eenvoudige wijze studenten (en docenten) bekend
worden gemaakt met diverse vormen van methodisch onderzoek. Ook denkt het CIM mee over
curriculumvernieuwing en over de opzet van een ICT/Media masteropleiding.

3.7   Keuzemogelijkheden in je opleiding

De hoofdfase van de opleiding CMD is ingedeeld in vier afstudeerprofielen. Een profiel is een
afgebakende afstudeerrichting van de opleiding, die voorbereidt op specifieke beroepen in het werkveld.
Je kunt kiezen uit de volgende profielen:
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Business Media Design (BMD)
Content Design (CD)
Experience Design (ExD)
Interaction Design (IxD)

Binnen ieder profiel heb je de mogelijkheid om je stageplek en afstudeeropdracht te kiezen. Meer
informatie en gedetailleerde beschrijvingen van de profielen vind je in paragraaf 4.3 Afstudeerrichtingen,
in paragraaf 5.4 Overzicht van de opleiding en in de beschrijvingen van het onderwijs in deel 2 van dit
Opleidingsstatuut.

Ook de minor is binnen je opleiding een keuze-onderdeel, waarbij je jouw inhoudelijke ontwikkeling
(binnen je profiel) kunt verdiepen of (buiten je profiel) verbreden.

3.8   Kwaliteitszorg van de opleiding

De opleiding CMD peilt met enquêtes en mondelinge evaluaties regelmatig de mening van studenten
over allerlei zaken die betrekking hebben op het onderwijs in de ruime zin van het woord. In de eerste
plaats het feitelijke onderwijs dat je in een bepaalde periode gevolgd hebt, inclusief evaluaties van
docenten, maar bijvoorbeeld ook het studiemateriaal, planning van de uren en studietaken. Ook krijgen
we feedback uit externe bronnen zoals de Nationale Studentenenquête (NSE) en de HBO-
Monitor. Daarnaast bezoekt de directie regelmatig klassen om van gedachten te wisselen over de gang
van zaken.

Binnen de opleiding is de kwaliteitszorg gesystematiseerd en gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act-
cyclus: onderwijs wordt bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd, er wordt feedback verzameld, en daarop
wordt actie ondernomen voor een nieuwe uitvoering. Dat gebeurt van het niveau van een
onderwijseenheid tot het niveau van het volledige onderwijsprogramma de opleiding. Een
kwaliteitszorgcommissie ziet toe op het organiseren en uitvoeren van deze cyclus.

3.9   Eigen bijdragen

Niet van toepassing
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4   De eindkwalificaties voor jouw opleiding en

beroepsvereisten

CMD-opleidingen vallen onder het hbo-domein Creative Technologies (CT). Voor dit domein bestaat het
domeinoverleg Creative Technologies, een samenwerkingsverband van opleidingen in de creatieve
industrie.

Eén van de producten van dit overleg is de domeinbeschrijving Creative Technologies uit 2014.[1] De
taskforce Creative Technologies beschrijft daarin een kader voor de opleidingen die zich richten op de
creatieve industrie, waaronder de CMD-opleiding. Dit kader is door het landelijk overleg van CMD-
opleidingen, het International Network of Communication & Multimedia Design (INCMD), nader uitgewerkt
in een beroeps- en competentieprofiel.[2]

[1] Taskforce domein Creative Technologies. (2014). Domein Creative Technologies.

[2] International Network of Communication & Multimedia Design. (2018). Beroeps- en
Competentieprofiel.

4.1   Het werkveld

De algemene omschrijving van een beroepsbeoefenaar op het gebied van CMD luidt: ontwerper voor
nieuwe media. Hierbij wordt onder nieuwe media alle digitale en interactieve vormen van communicatie
verstaan. Nieuwe media maken het voor iedereen mogelijk content te creëren, te modificeren en te delen
met anderen.

Een ontwerper voor nieuwe media maakt voor opdrachtgevers en gebruikers toegepaste communicatie
mogelijk die multimediaal en interactief verloopt. Multimediaal wil zeggen dat er, bijna altijd, gebruik wordt
gemaakt van tekst, beeld en geluid. Interactief betekent dat de gebruikers keuzemogelijkheden worden
aangeboden binnen een handelings- of navigatieruimte. En het is toegepaste communicatie, dus de
ontwerper vraagt zich ook steeds af: werkt het, komt het over? Als door een juiste afstemming van inhoud
met vorm en vormgeving, interactie en interface, techniek en systeem het communicatieproces naar wens
verloopt, dan is er sprake van een goed product.

Bij deze omschrijving hoort een vakgebied met een, in de beroepspraktijk, groot aantal functies. Die lopen
nogal uiteen, omdat zij over heel verschillende aspecten van het vakgebied gaan. Zo zijn er functies die
gaan over ontwerpen, zoals interaction designer en beeldschermvormgever, specialiseren sommigen zich
in toepassingsgebieden zoals e-business en e-learning, of kiezen weer anderen voor één van de nieuwe
media en worden web designer of game-ontwikkelaar.
De ontwerper voor nieuwe media werkt als specialist aan projecten voor klanten. Dat kan vanuit een
media- of een designbureau of softwarebedrijf, maar ook vanuit een gespecialiseerde afdeling binnen een
grote organisatie. Het proces van het ontwerpen voor nieuwe media vertoont veel overeenkomsten met
het ontwerpproces in andere disciplines. Dat loopt van het analyseren van een opdracht en het maken
van schetsen, concepten, ontwerpen en prototypes, tot en met het bouwen, testen en opleveren van een
product. Het gaat daarbij bijna altijd om omvangrijke en complexe projecten die worden uitgevoerd door
een team van specialisten.

https://han.oerwrite.nl/documents/182/chapters/2679#_ftn1
https://han.oerwrite.nl/documents/182/chapters/2679#_ftn2
https://han.oerwrite.nl/documents/182/chapters/2679#_ftnref1
https://han.oerwrite.nl/documents/182/chapters/2679#_ftnref2
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4.2   Beroepsvereisten

Niet van toepassing

4.3   Afstudeerrichtingen

Om tegemoet te komen aan de diversiteit van het werkveld, kun je in de hoofdfase (jaar 2 t/m 4) van de
opleiding kiezen uit vier afstudeerprofielen, te weten:

Profiel Business Media Design (BMD)
Bij het profiel Business Media Design leer je alles over de processen rond het ontwerpen van digitale
communicatievoorziening van organisaties. Je raakt bekend met de breedte van de (digitale) media en
hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt, daarnaast ligt de focus op het vormgeven, en leiden, van
creatieve processen om tot goede concepten te komen. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere:
design thinking, service design, organisatie- en communicatie-analyse, strategische ontwikkelingen,
online touchpoint management, crossmediale strategieën, trend-analyses, cultural probes, kansontwerp,
projectmanagement, beeldtaal en design ethics.

Beroepstaken

Herontwerp media die kunnen worden ingezet voor een organisatie met maatschappelijk relevante
doelstellingen.
Het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van een user-centered contentstrategie met service
design-technieken.
Ontwikkel een strategische transmedia storytelling campagne bij een creatief concept.

Voorbeelden van beroepen

Campagne-ontwikkelaar, conceptontwikkelaar, digital media designer, community designer, creative
designer, e-business ontwikkelaar, medewerker digitale communicatie.

Profiel Content Design (CD)
Het profiel Content Design richt zich op het ontwerpen, realiseren en communiceren van mediacontent
voor gebruik in zowel lineaire- als interactieve applicaties en multimedia campagnes. Op basis van
analyses en onderzoek bedenk je oplossingen, ideeën en concepten voor communicatieve vraagstukken,
die je vervolgens visueel uitwerkt tot hi-res prototypes. Centraal hierbij staat het communiceren,
ontwerpen en realiseren van digitale content als onderdeel van een productieproces in multidisciplinaire
teams. Er is tijdens de courses en projecten veel aandacht voor communicatie- en mediatheorie,
gebruikerscontexten en strategische en technische aspecten. Bij Content Design werk je aan het
ontwerpen en realiseren van audiovisuele content, zoals animaties, motion graphics en video-items. Je
werkt aan het ontwerpen en prototypen van content voor interactieve applicaties. En je onderzoekt hoe
deze audiovisuele en interactieve communicatie kan worden ingezet in transmediale campagnes.

Beroepstaken

Het ontwikkelen van audiovisuele content.
Het ontwikkelen van concepten voor interactieve content en interfaces.
Het ontwikkelen van een communicatieplan, concepten en content voor transmediale campagnes.

Voorbeelden van beroepen

Asset creator, visual designer, art director, editor, conceptontwikkelaar, web designer, multimedia
designer, motion graphic designer.

Profiel Experience Design (ExD)
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In het profiel ExD leer je impactvolle ervaringen ontwerpen om mee te communiceren, om van te leren en
om gedrag positief te sturen. Je gaat je bezig houden met concepten en prototypen voor serious games,
gamification, interactieve applicaties en -installaties waar ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan het
leerdoel, communicatiedoel of gedragsverandering. Je leert in dit profiel hoe je spelen, verhalen, sociale-
en cognitieve psychologie kan inzetten om de doelen van mensen te behalen. Je gaat opdrachten doen
binnen de zorg, onderwijs, bedrijfsleven, culturele sector en marketing.

Beroepstaken

Het ontwerpen van een serious game of gamification.
Het creëren van concepten voor informatieve, interactieve media toepassingen.
Het ontwerpen van ervaringen waarmee je het veranderen van gedrag ondersteunt.

Voorbeelden van beroepen

Serious game designer, narrative designer, learning experience designer, ontwerper van ervaringen.

Profiel Interaction Design (IxD)
Het Interaction Design programma leert je de fundamentele vaardigheden, methoden en instrumenten die
je nodig hebt om alle vormen van interactie te kunnen ontwerpen. Alles draait hierbij om de behoeften, de
wensen, en het gedrag van je gebruiker (Human Centered Design).

Bij het keuzeprofiel Interaction Design ontwikkel je interactieve concepten voor o.a. gebruiksvriendelijke
websites, mobiele applicaties en fysieke omgevingen. Je onderzoekt, ontwerpt en test diverse vormen
van interactie waarbij je gebruik maakt van de nieuwste technologieën en trends. Belangrijke
onderwerpen zijn: Interaction Design, User experience, Strategie en Concepting, Prototyping en Testing,
Usability, Service Design, Context (aware) design.

Beroepstaken

Het ontwerpen van interactieve informatie omgevingen die een balans vormen tussen eisen van
opdrachtgever en behoeften van gebruikers.
Het ontwerpen van een dienst met bijbehorende app.
Het onderzoeken en ontwerpen van een embedded media-object dat optimaal inspeelt op de
zintuigen en actiemogelijkheden van een gebruiker.

Voorbeelden van beroepen

Interaction designer, User experience designer (UX-designer), Web & App ontwerper, Usability tester,
User Interface designer (UI-designer), Service designer, Creative consultant.

4.4   Eindkwalificaties en beroepsvereisten

In deze paragraaf lees je aan welke eindkwalificaties je voldoet aan het einde van de opleiding. Deze
eindkwalificaties zijn formeel vastgesteld in de OER.

Wanneer je afstudeert, voldoe je aan de eindkwalificaties van de opleiding. Dat wil zeggen dat je
bepaalde (verplichte) kennis, inzichten, vaardigheden en, zo aan de orde, attitude hebt om toe te passen
in het beroep waarvoor je bent opgeleid. Dit zijn ook je startkwalificaties voor de beroepspraktijk. Welke
eindkwalificaties bij jouw opleiding horen, lees je hieronder.

Het niveau van de eindkwalificaties is afgestemd op de Dublin descriptoren. Daardoor is gegarandeerd
dat onze opleidingen op het juiste, nationaal en internationaal vastgestelde niveau zijn. De getuigschriften
voldoen aan alle wettelijke vereisten en zijn daardoor vergelijkbaar met en gelijkwaardig aan (soortgelijke)
getuigschriften van andere hogescholen in en buiten Nederland.
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5   De opbouw van een hbo-bacheloropleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe je opleiding er in grote lijnen uitziet. In de Onderwijs- en examenregeling en
andere regelingen vind je de regels en de details.

5.1   Omvang

Een hbo-bacheloropleiding bestaat uit een propedeutische fase (ook wel propedeuse) en een
postpropedeutische fase (ook wel postpropedeuse).

De omvang van de opleiding is uitgedrukt in studiepunten en studielast. Eén studiepunt staat gelijk aan
28 uren studie (dat is een gemiddelde indicatie). Dit is zo ook geregeld in de Wet op het Hoger onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De bacheloropleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten.

5.2   Major en minor

Bacheloropleidingen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaan uit een major en een minor. De
major is je hoofdrichting, waarin je je beroepscompetenties ontwikkelt. De major bestaat uit 210
studiepunten. Daarnaast krijg je in een minor de ruimte om je kennis, interesses en capaciteiten te
verdiepen of te verbreden. Een minor bestaat uit 30 studiepunten. Een tweede minor is mogelijk.

Indeling van de opleiding Major Minor Totaal

Propedeuse 60 60

Postpropedeuse 150 30 180

Totaal 210 30 240

5.3   Propedeuse en postpropedeuse

Het eerste jaar van je studie is de propedeutische fase. Deze heeft een studielast van 60 studiepunten.

De propedeutische fase heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende.
Deze drie functies hangen nauw met elkaar samen. De propedeutische fase geeft je een goed beeld van
de hele studie.

In dit eerste jaar krijg je inzicht in de inhoud van de opleiding. In dat jaar kun je voor jezelf bepalen1.
of de opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Dit is de oriënterendefunctie van de
propedeutische fase.
In de loop van dit jaar kun je beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen. Studieadviezen in het2.
midden en aan het eind van de propedeutische fase helpen bij die beslissing. Dit is de verwijzende
functie van de propedeutische fase.
De propedeutische fase heeft een selecterende functie. Die functie is tweeledig: aan de ene kant3.
beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie of niet. Aan de andere kant beoordelen de
docenten en examinatoren op basis van je studieresultaten of je geschikt bent. Daarbij wordt altijd
rekening gehouden met de eisen die je toekomstige beroep aan je stelt.
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Na de propedeutische fase volgt de postpropedeutische fase; ook wel hoofdfase genoemd. In de
postpropedeutische fase verdiep je je verder en werk je toe naar de eindkwalificaties van jouw
bacheloropleiding. Heb je ook alle tentamens van de postpropedeutische fase gehaald? Dan sluit je deze
fase af en heb je je bachelorexamen gehaald. Je krijgt dan het bachelorgetuigschrift.

5.4   Overzicht van de opleiding

Hieronder staat een schematisch overzicht waarin je in een oogopslag kunt zien hoe de opleiding in
elkaar zit en welke onderwijseenheden (OWE’s) bij de opleiding(en) horen. De gedetailleerde regeling
van de inhoud van het onderwijs en het onderwijsprogramma vind je in de onderwijs- en examenregeling
(OER).

Naam opleiding: Communication & Multimedia Design

CROHO[1]-nummer: 34092

Inrichtingsvorm Voltijd

Taal Nederlands

Varianten en
trajecten

N.v.t.

[1] CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

Per blok (een periode van 9 of 10 onderwijsweken) volg je één of twee onderwijseenheden, met een
totale studielast van 15 studiepunten. In de hoofdfase worden steeds twee blokken aan elkaar
geschakeld tot semesters, met een totale studielast van 30 studiepunten. Zo'n semester bestaat in
principe uit drie onderwijseenheden: twee parallelle courses ("vakken") in het oneven blok en een project
in het even blok. Ook stage, minor en afstuderen hebben een studielast van 30 studiepunten. Zo heeft
ieder studiejaar een studielast van 60 studiepunten, om uit te komen op de 240 studiepunten voor een
vierjarige hbo-bacheloropleiding.

Globaal ziet de opleiding er als volgt uit:

Jaar Onderwijseenheden Studiepunten

1 propedeuse-courses
propedeuse-project

47,5
12,5

2 basissemester 1
basissemester 2

30
30

3 stage
verdiepend semester

30
30

4 minor
afstudeerproject

30
30

De propedeuse (jaar 1)
De propedeuse is voor alle studenten hetzelfde. Per blok krijg je steeds twee courses of een project
aangeboden. De course Loopbaanoriëntatie loopt parallel aan het onderwijsprogramma.

Blok Onderwijseenheden Studiepunten
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1 Digital Campaign
Multimedia Design

7,5
7,5

2 Media Questions
Web Design

7,5
7,5

3 Immersive Space
Business Model Canvas

7,5
7,5

4 CMD-project 12,5

1-4 Loopbaanoriëntatie 2,5

De hoofdfase (jaar 2 t/m 4)
Richting het einde van de propedeuse kies je voor de hoofdfase een afstudeerprofiel. Elk profiel bestaat
uit twee basissemesters, een stage, een verdiepend semester en een afstudeerproject. In de drie
onderwijssemesters staat steeds een beroepstaak centraal zoals die in de praktijk van het profiel kan
bestaan. De stage en het afstudeerproject betreffen opdrachten die in de praktijk uitgevoerd worden en
aansluiten bij het gekozen profiel (zie ook paragrafen 3.2 Inhoud en organisatie van jouw opleiding en 4.3
Afstudeerrichtingen van dit Opleidingsstatuut). N.B. De minor hoort niet bij een profiel.

De profielen zijn opgebouwd uit de volgende semesters:

Business Media Design

Basissemester REdesign Media Usage (REMU)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Design Pitch (DEPI)
Social Design (SODE)

7,5
7,5

even REMU Project (REMU P) 15

Basissemester Manage and Design E-Business (MDEB)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Online Touchpoint Management (OTM)
Service Design (SD)

7,5
7,5

even MDEB Project (MDEB P) 15

Verdiepend semester Strategic Trans Media Concepts (STC)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Strategic Campaigns (SCA)
Creative Concepts & Research (CCR)

7,5
7,5

even STC Project (STC P) 15

Content Design

Basissemester Audiovisuele Content (AVC)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Audiovisuele Content Motion Design (AVC MD)
Audiovisuele Content Video Design (AVC VD)
Audiovisuele Content Mediakennis (AVC MedKen)

5
5
5
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even Audiovisuele Content Project (AVC P) 15

Basissemester Solutions for Interactive Media (SIM)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Interactive Content Design (ICD)
Interactive Media Communication (IMEC)

7,5
7,5

even SIM Project (SIM P) 15

Verdiepend semester Strategic Trans Media Concepts (STC)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Creative Concepts & Research (CCR)
Transmedia Production Design (TPD)

7,5
7,5

even STC Project (STC P) 15

Experience Design

Basissemester Immersive Media Design (IMD)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Ideate (IMD I)
Create (IMD C)

7,5
7,5

even IMD Project (IMD P) 15

Basissemester Serious Game (SEGA)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Game Design Theory (GDT)
Game Design Practice (GDP)

7,5
7,5

even SEGA Project (SEGA P) 15

Verdiepend semester Design Experience Environments (DEE)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Design for Behaviour Change 1 (DBC 1)
Design for Behaviour Change 2 (DBC 2)

7,5
7,5

even DEE Project (DEE P) 15

Interaction Design

Basissemester Interactions 4 Web (I4W)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Product-based Design Process (PbDP)
Web Interactions (WI)

7,5
7,5

even I4W Project (I4W P) 15

Basissemester Interactions 4 Mobile (I4M)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Opportunity-based Design Process (ObDP)
Mobile Interactions (MI)

7,5
7,5
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even I4M Project (I4M P) 15

Verdiepend semester Interactions Beyond Screens (IBS)

Blok Onderwijseenheden Studiepunten

oneven Contextual Interaction (DfC)
Design as Research (DeRe)

7,5
7,5

even IBS Project (IBS P) 15

Minor
De minor is een onderwijseenheid waarmee je de kans krijgt je beroepscompetenties te verbreden of
verdiepen. Je kunt een minor bij je eigen opleiding volgen of kiezen voor een vrije minor bij een andere
opleiding van de HAN of bij een andere onderwijsinstelling. Je kunt ook zelf een vrije minor samenstellen
uit onderwijs van verschillende instituten van de HAN of van andere onderwijsinstellingen. Kijk voor het
totale minorenaanbod op www.kiesopmaat.nl, een online platform waar alle studenten aan het hoger
onderwijs in Nederland kunnen kiezen uit minoren en vakken van de deelnemende onderwijsinstellingen.

De opleiding CMD biedt een aantal verdiepende minoren aan. Deze minoren bestaan, net als andere
semesters, uit twee courses en een project en hebben eenzelfde studielast van 30 studiepunten. Het gaat
om de volgende minoren:

Create a Game (GAME)
Scripting for Designers (S4D)
Beyond the Hype (BtH)
Immersive Media Design (IMD)
Manage And Design E-Business (MDEB)

IMD en MDEB zijn zowel minoren als basissemesters. Deze minoren zijn daarom niet toegankelijk voor
studenten die de onderwijseenheid als basissemester al hebben gevolgd.

Meer informatie over minoren vind je in hoofdstuk 4 van deel 2 van dit Opleidingsstatuut.

Meer informatie en gedetailleerde beschrijvingen van alle onderwijseenheden vind je in de beschrijvingen
van het onderwijs in hoofdstuk 9 van deel 2 van dit Opleidingsstatuut.

mailto:examencommissie.ica@han.nl
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6   Jaarrooster

In dit hoofdstuk vind je informatie over de lesdagen en lestijden, en over de vakanties en lesvrije weken.

6.1   Lesdagen en lestijden

Het geroosterd onderwijs speelt zich af op werkdagen, maandag t/m vrijdag, tussen 09.00 en 22.15 uur.
Een lesdag is onderverdeeld in lesuren van 45 minuten en twee korte pauzes van een kwartier volgens
onderstaand schema:

Lesuur Lestijden

1 09.00 - 09.45 uur

2 09.45 - 10.30 uur

Pauze 10.30 - 10.45 uur

3 10.45 - 11.30 uur

4 11.30 - 12.15 uur

5 12.15 - 13.00 uur

6 13.00 - 13.45 uur

7 13.45 - 14.30 uur

8 14.30 - 15.15 uur

Pauze 15.15 - 15.30 uur

9 15.30 - 16.15 uur

10 16.15 - 17.00 uur

11 17.00 - 17.45 uur

12 17.45 - 18.30 uur

13 18.30 - 19.15 uur

14 19.15 - 20.00 uur

15 20.00 - 20.45 uur

16 20.45 - 21.30 uur

17 21.30 - 22.15 uur

Het gebouw waar de opleiding is gevestigd is open voor zelfstudie van maandag t/m donderdag van
08:00 tot 21.30 uur en op vrijdag van 08:00 tot 18.00 uur.

6.2   Vakanties en lesvrije weken

De jaarplanning van dit schooljaar staat op HAN Insite:

www.han.nl/insite/jaarplanning

http://www.han.nl/insite/jaarplanning
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In deze jaarplanning staan de lesweken en vakanties. Daarnaast is er een aantal lesvrije weken in
januari, juni, juli en augustus. In de lesvrije weken kun je ook studieactiviteiten hebben, zoals
themaweken en extra kansen van tentamens. Houd daar rekening mee.
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7   Organisatie van de hogeschool

In dit hoofdstuk vind je informatie over de organisatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je
vindt hier ook informatie over de medezeggenschap, de kwaliteitszorg en de voorzieningen van de HAN
waar jij als student gebruik van kunt maken.

7.1   Faculteiten en instituten

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn de opleidingen verdeeld over vier faculteiten: Economie
en Management (FEM), Educatie (FE), Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) en Techniek (FT).
Daarnaast heeft de HAN twee ‘interfacultaire instituten’: het Centrum voor Valorisatie en
Ondernemerschap (CvVO) en het instituut HAN Masterprogramma’s (HMP). Elke faculteit bestaat uit een
aantal instituten, waarbinnen de verschillende opleidingen vallen.

Jouw opleiding hoort bij de faculteit Techniek en het instituut Informatica Communicatie Academie (ICA).

Meer informatie over de faculteiten en instituten vind je op onze website.

De ondersteunende diensten van de HAN zijn ondergebracht in het Service Bedrijf.

7.2   Management en organisatie op faculteits- en instituutsniveau

Op HAN Insite vind je informatie over de inrichting, organisatie en mensen van jouw opleiding en instituut,
en de faculteit waarbij deze horen: www.han.nl/insite.

Op HAN Insite lees je wie deel uitmaken van de faculteitsdirectie en de instituutsdirectie, wie de
opleidingscoördinatoren zijn en wie er in de opleidingscommissie en de faculteitsraad zitten.

www1.han.nl/insite/ica/content/ICA_Organisatie.xml

www1.han.nl/insite/ica/content/Directie.xml

7.2.1   Examencommissie en examinatoren
De leden van de examencommissie vind je op HAN Insite:
www1.han.nl/insite/ica/content/Examencommissie.xml

Je kunt de examencommissie van je opleiding bereiken via examencommissie.ICA@han.nl

De leden van de examencommissie worden benoemd door de faculteitsdirectie.

De taken en verantwoordelijkheden van onze examencommissie vind je in het Reglement
Examencommissie. Daarin vind je ook aanvullende regels met betrekking tot examinering en
tentaminering voor zover die tot de bevoegdheid van de examencommissie behoren. Zie Deel 3 van dit
Opleidingsstatuut.

De examencommissie stelt onder andere vast of je voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de
OER. Je moet de vereiste kennis, het juiste inzicht en de juiste vaardigheden hebben. Als dat zo is, kun je
je getuigschrift krijgen.

De examencommissie wijst voor elk tentamen examinatoren aan. Een of meer aangewezen
examinatoren nemen dat tentamen af en stellen de uitslag daarvan vast.

De examencommissie heeft verder onder andere de volgende taken en bevoegdheden:

https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/faculteiten-en-instituten/
https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/service-bedrijf/
http://www.han.nl/insite
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Borging toetskwaliteit
Verlenen van vrijstellingen
Afhandelen van verzoeken voor een extra tentamengelegenheid
Afhandelen van verzoeken om een aangepaste tentamenvorm
Afhandelen van aanvragen voor vrije minoren
Afhandelen aanvragen tot toelating honoursprogramma ’s
Toekennen van uitbreiding van studielast
Afhandelen van klachten.

Jouw opleiding heeft (een) externe toezichthouder(s) benoemd. Een externe toezichthouder beoordeelt of
de kwaliteit van het bachelorexamen van de opleiding voldoende is. De externe toezichthouder is geen
examinator.

Allerlei regels over tentamens en examens die voor jou gelden vind je verder in de OER. Ook vind je nog
regels over de organisatie ervan in het Reglement Tentamenbureau.

7.2.2   Medezeggenschap en inspraak
Hieronder vind je een kort overzicht van de commissies en raden van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Zij praten mee over beleid en beslissingen binnen de HAN, en hebben hier ook invloed op.

Opleidingscommissie (OC)
Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). Een opleidingscommissie
bestaat uit evenveel docenten als studenten. De opleidingscommissie adviseert de opleiding over het
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en beoordeelt jaarlijks hoe de opleiding de
OER uitvoert. De opleidingscommissie heeft ook inspraakrechten. Via de opleidingscommissie kun je
meedenken en meebeslissen over het onderwijs en de organisatie van jouw opleiding.
Wil je lid worden van de opleidingscommissie? Vraag je directeur dan om meer informatie. De
opleidingscommissie heeft een eigen reglement (zie Deel 5).

Faculteitsraad (FR)
Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). Deze raad heeft het recht om alle faculteitszaken te
bespreken en vragen te stellen aan de faculteitsdirectie. De faculteitsraad heeft onder andere
inspraakrechten op het beleid en de begroting van de faculteit. Een faculteitsraad bestaat uit twaalf leden:
zes personeelsleden en zes studenten. In de faculteitsraad kun je meepraten en meebeslissen over het
beleid van de faculteit als geheel, maar ook over het beleid van alle instituten die onder de faculteit vallen.
Wil je lid worden van de faculteitsraad? Vraag bij je directeur meer informatie over de faculteitsraad.
Wil je meer weten over de faculteitsraad of je verkiesbaar stellen? Of wil je weten wie erin zitten? Ga dan
naar: www.han.nl/insite, klik in de linker kolom op de faculteit die je zoekt, en dan op het tabblad ‘Over
ons’.

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de medezeggenschapsraad hebben personeel en studenten op HAN-niveau inspraak. Deze raad
heeft instemmingsrecht op bepaalde onderdelen van het beleid, de hoofdlijnen van de
instellingsbegroting, het algemeen geldende deel van de onderwijs- en examenregelingen, en meer. De
medezeggenschapsraad bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden en acht studenten. In de
medezeggenschapsraad gaat het over het algemene beleid van de HAN.
Wil je lid worden van de medezeggenschapsraad? Vraag bij je directeur dan om meer informatie. Wil je
meer weten over de Medezeggenschapsraad? Ben je bijvoorbeeld benieuwd wie erin zitten? Ga dan naar
HAN Insite: www.han.nl/insite, en klik in de linker kolom op ‘Medezeggenschap’.

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
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7.3   Studentenvoorzieningen

7.3.1   Ondersteuning
Als student kun je rekenen op goede begeleiding bij je studieloopbaan. Binnen jouw opleiding word je
begeleid en geadviseerd bij je studie en je studievoortgang. Aanvullend daarop is er HAN Studiesucces.
Dat is een team van experts dat zich samen inzet voor één doel: jouw groei als student.

Experts die voor je klaarstaan
Als student kun je voor begeleiding, advies, training en coaching terecht bij HAN Studiesucces. Dit is een
netwerk van experts op het gebied van studentbegeleiding. Ze hebben expertise op het gebied van:

Studievaardigheden, taalvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
Studieswitch of vertraging
Psychologische hulpverlening
Studiefinanciering, financiële regelingen en ondersteuning en vragen over financiën
Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte
Studiekeuze en doorstuderen
Diverse wettelijke en hogeschoolregelingen
Klachten, bezwaar-/beroepsprocedures
Studeren als topsporter
Zingeving en religie

Kijk op HAN Studiesucces voor meer informatie en contactgegevens.
I: https://www1.han.nl/insite/studiesucces/home_opl.xml?

Vertrouwenspersonen
Bij de HAN gaan we met respect met elkaar om. Helaas kan het echter ook gebeuren dat je te maken
krijgt met ongewenst en/of storend gedrag. Wend je dan tot één van de vertrouwenspersonen zodat die
er iets aan kan doen. Meer informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op
HAN Insite.
I:https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/i
nsite/studiesucces

Bureau Klachten en Geschillen
Heb je een klacht, geschil, bezwaar of beroep, dan probeer je er in eerste instantie samen uit te komen,
eventueel met ondersteuning van de studiebegeleider. Lukt dit niet, dan dien je je klacht in bij het Bureau
Klachten en Geschillen. Het Bureau Klachten en Geschillen zorgt ervoor dat klachten en beroepschriften
bij de juiste hogeschoolorganen terechtkomen. Het verzorgt ook het secretariaat van het College van
Beroep voor de Examens.
E: Bureau.klachtengeschil@han.nl
T: 026-3691504
A: Verlengde Groenestraat 75 Nijmegen / Postbus 6960, 6503 CD NIJMEGEN
I: www.han.nl/insite/bureaukeng

Ombudsman
Met klachten die niet onder een van de bestaande klachten- en beroepsprocedures vallen, kun je terecht
bij een onafhankelijke ombudsman. Zijn rol is bemiddelend.
E: ombudsman@han.nl

7.3.2   Informatievoorziening
Vraagpunt Studentzaken
Heb je vragen over je studie? Bijvoorbeeld over je inschrijving, de betaling van collegegeld, tentamens,
lesroosters en het studieinformatiesysteem (Alluris)? Dan kun je die stellen bij het Vraagpunt

https://www1.han.nl/insite/studiesucces/home_opl.xml
https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/insite/studiesucces
https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/insite/studiesucces
mailto:klachtengeschil@han.nl
http://www.han.nl/insite/bureaukeng
mailto:ombudsman@han.nl
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Studentzaken. Meer informatie hierover vind je op HAN Insite:
https://www.han.nl/insite/rondomdestudie/Vraagpunten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=InsiteSb

Studiecentra
In de studiecentra kun je zoeken in papieren en digitale bronnen, of rustig werken. Daarnaast kun je
dvd’s, cd’s, cd-roms, digitale informatiebronnen en online video’s bekijken. Meer informatie, bijvoorbeeld
over de openingstijden en telefoonnummers, vind je op de website van de studiecentra:
www.han.nl/studiecentra.

HAN Voorlichtingscentrum
De medewerkers van het HAN Voorlichtingscentrum kunnen je alles vertellen over opleidingen,
samenwerkingsvormen, voorlichtingsactiviteiten en de organisatie van de gehele hogeschool.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur (Tijdens schoolvakanties tot 15.00 uur)
T: (024) 353 05 00
E: info@han.nl
I: www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/zoek-je-opleiding/aan-het-woord/

International Office
De HAN is ook internationaal actief. De activiteiten zijn heel divers; zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan
internationalisering van het curriculum, het uitbouwen van een internationaal netwerk van
partneruniversiteiten, studie in het buitenland voor HAN studenten en docentenuitwisselingen. Ook wordt
vanuit het International Office de HAN-bijdrage aan drie belangrijke sociale stageprojecten in Zuid-Afrika,
India en op Curaçao gecoördineerd. Tot slot biedt het International Office praktische ondersteuning op het
gebied van beurzen (o.a. Erasmus+) en het invullen van formulieren zoals het Learning Agreement. Ook
voor internationale studenten is het International Office het eerste aanspreekpunt. Het International Office
is te vinden in Arnhem (Ruitenberglaan 31) en Nijmegen (Kapittelweg 33). Kom langs met je vragen of
kijk op de Insite-pagina van het International Office.
 I: https://www1.han.nl/insite/internationaloffice_english/home_opl.xml

7.3.3   Overige voorzieningen
Sportfaciliteiten
Als student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je een sportkaart aanschaffen. Daarmee
kun je gebruikmaken van de sportfaciliteiten van HAN Seneca (het centrum voor sport en gezondheid van
de HAN), de sportfaciliteiten van de gemeente Arnhem en de sportfaciliteiten van de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Zie voor meer informatie: www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han.

HAN Employment
HAN Employment is het arbeidsloket van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat bemiddelt tussen
hbo/wo-afgestudeerden, studenten en werkgevers. Studenten en alumni kunnen hier vacatures vinden
voor vaste banen, bijbanen en werkervaringsplaatsen. Ook kun je bij HAN Employment trainingen volgen
op het gebied van solliciteren, netwerken en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie en
de contactgegevens: www.han.nl/start/corporate/alumni/carriereservices/hanemployment/.

HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO)
Bij het HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) vind je meer informatie, kennis en
ervaring in ondernemend onderwijs, over valorisatienetwerken en over hulp die medewerkers kunnen
krijgen als ze subsidie aanvragen. CvVO draagt daarnaast bij aan het realiseren van activiteiten,
projecten en financiering rondom valoriseren (circulatie van kennis), innoveren en ondernemerschap.
T: (026) 365 82 66
E: CvVO@han.nl
 I: http://specials.han.nl/themasites/cvvo

Arbobeleid voor studenten

https://www1.han.nl/insite/rondomdestudie/Vraagpunten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=InsiteSb
http://www.han.nl/studiecentra
mailto:info@han.nl
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/zoek-je-opleiding/aan-het-woord/
https://www1.han.nl/insite/internationaloffice_english/home_opl.xml
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han
http://www.han.nl/start/corporate/alumni/carriereservices/hanemployment/
http://specials.han.nl/themasites/cvvo/cvvo@han.nl
http://specials.han.nl/themasites/cvvo/
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Wil je meer weten over de regels van veilig en gezond werken binnen de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen? Of wil je weten wat voor hulpmiddelen we op dat gebied hebben? Kijk dan op Insite Arbo op
de speciale pagina voor studenten:
www.han.nl/insite/arbovoorstudenten

HAN-Talencentrum
Bij het HAN-Talencentrum kun je terecht met al je (ver)taalvragen. Ook kun je er verschillende
taalcursussen, taaltrainingen en taalworkshops volgen. Als student ontvang je  korting op een cursus
moderne vreemde taal.
Je kunt bij het HAN-Talencentrum ook cursussen schrijven en spelling volgen. Er is ook een cursus voor
studenten met dyslexie. De cursussen zijn er zowel voor Nederlandstalige als anderstalige studenten.
T: (024) 353 03 04
E: talencentrum@han.nl
I: https://www.han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen/

http://www.han.nl/insite/arbovoorstudenten
https://www.han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen/
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