
 

   

Inleiding 
 
Het jaarplan 2019 van onze faculteit is ontstaan uit het 
Strategieboek18-21, het instellingsplan HvA, het 
meerjaren domeinplan, de jaarplannen van de opleidingen 
en het kenniscentrum. Het vormt de onderbouwing van de 
begroting 2019 van onze faculteit.  
 
Onze succes-bepalende factoren zijn: 
 

1. Studenten hebben gelijke kansen op goed 
onderwijs, onafhankelijk van achtergrond of 
beperking 

2. Studenten en medewerkers zijn meer betrokken 
bij onderwijs en onderzoek 

3. Medewerkers hebben meer kansen zich te 
ontwikkelen 

4. Medewerkers hebben meer ruimte om initiatief te 
nemen en hun werk zelf, en in teams vorm te 
geven. 

5. Personeel op de faculteit is diverser 
6. Studenten die dat willen hebben meer vrijheid om 

te kiezen wat en hoe ze willen leren 
7. Het onderwijsaanbod is beter afgestemd op 

behoeften van de arbeidsmarkt en de 
samenleving 

8. Opleidingen op de faculteit staan bij 
(aankomende) studenten te boek als de beste in 
hun soort 

9. De faculteit past nieuwe technieken en 
technologieën meer toe in het onderwijsaanbod. 

10. Onderwijs en onderzoek zijn nauwer met elkaar 
verbonden 

11. De faculteit doet meer onderzoek en deelt 
resultaten beter 

12. Opleidingen en het kenniscentrum hebben beter 
zicht op hun gemeenschappelijke identiteit 

13. De faculteit heeft een cultuur die past bij haar 
strategische ambities 

14. Medewerkers en studenten ervaren een betere 
balans tussen werk, studie en privé 

15. De faculteit heeft een begroting die past bij haar 
strategische ambities 

16. De faculteit heeft digitale en fysieke faciliteiten die 
beter passen bij behoeftes van studenten en 
medewerkers 

17. De faculteit onderhoudt intensievere banden met 
burgers, bedrijven en organisaties in en rond 
Amsterdam 

18. De faculteit onderhoudt intensievere relaties met 
alumni 

 

Leeswijzer 
 
Bovenin 
In de bovenste drie blokken leest u van links naar 
rechts de missie, visie en succesbepalende 
factoren (speerpunten) voor 2019. 
 
Rechter blokken 6 t/m 9 (wat willen we bereiken 
en voor wie’’) 
Onder de speerpunten zijn de doelen vertaald op 
vier resultaatgebieden: prestaties voor ‘bestuur en 
financiers’, ‘maatschappij’, ‘medewerkers’ en 
‘klanten en partners’. 
 
Achter elke prestatie indicator staat een ambitie 
genoemd, dit is de werkelijke prestatie die de 
organisatie ambieert.  
 
Linker blokken 1 t/m 5 (wat gaan we doen om 
onze doelen te bereiken en met wie’’)  
 
Om deze doelen te realiseren zijn acties 
gedefinieerd op 5 organisatiegebieden: 
‘management van processen’, ‘management van 
middelen’, ‘management van medewerkers’, 
‘strategie en beleid’ en ‘leiderschap’. 
 
 
De kleuren staan voor: 
Blauw: Medewerkers  
Groen: Studenten/samenwerkingspartners 
 Onderwijs en onderzoek 
Oranje: Maatschappelijke bijdrage buiten de 

opdracht 
Rood: Bestuur en financiers 
 
Ik wens u veel leesplezier, 
 
 
Irene Sparreboom, decaan a.i. 
Namens management team Faculteit Digitale Media 
en Creatieve Industrie 
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 2018 2019 2020 
IP-7 Docentkwaliteit 

(HBO5) 
78% 80% 82% 

IP-8 Ratio onderwijzend 
personeel/student 

1:25 1:25 1:25 

IP-09 Na- en bijscholing docenten 75% 75% 80% 

C0-9 Indirecte kosten 
(HBO7) 

3,05 3,05 3,05 

C0-10 BDB (BKO + BKE) 95% 95% 95% 

De komende jaren zal de digitale revolutie zich voltooien en het werkveld van 
DMCI volledig zijn omgevormd. ICT vormt de kern van alle maatschappelijke 
processen en de creatieve industrie ontwikkelt zich tot een aanjager van 
socio-economische welvaartsgroei. Zij doet dit door creatief leiderschap, 
digitale kennis en ondernemerschap te combineren.  
Er vormt zich een volwassen bedrijfstak met vraag naar T-shaped talenten die 
zich specialiseren in zowel ontwerp als makership en die tegelijkertijd 
interdisciplinair kunnen verbinden. Vaste beroepsprofielen worden vervangen 
door portfolio’s van skill-sets en ervaring. Opleiden en life-long learning gaan 
in elkaar over om in de behoefte van de sector te kunnen voorzien. 
Er is vraag naar een research & development systeem dat recht doet aan de 
fijnmazige structuur van de sector en dat de uitwisseling van talent als primair 
middel van kennisoverdracht ambieert. 

Studenten hebben gelijke kansen. Zij zijn meer betrokken bij onderwijs en onderzoek en hebben meer vrijheid 
om te kiezen. 
Personeel is diverser en heeft meer vrijheid in ontwikkeling en voor initiatief.  
Onderwijsaanbod is beter afgestemd op de samenleving en opleidingen staan door nieuwste technieken te 
boek als de beste. Onderzoek neemt toe en is goed verbonden met onderwijs. 
Opleidingen en het kenniscentrum hebben beter zicht op hun gemeenschappelijke identiteit. 
Faculteit heeft een cultuur en begroting die past bij de strategische ambities. 
Medewerkers en studenten ervaren een betere balans tussen werk, studie en privé. 
De Faculteit heeft faciliteiten die beter passen bij de behoeften van studenten en medewerkers. 
De Faculteit onderhoudt intensievere banden met burgers, bedrijven en organisaties in de MRA. 
De Faculteit onderhoudt intensievere relaties met alumni. 

 Leidinggevenden werken 
volgens het principe van: 
vertrouwen vooraf, 
verantwoording achteraf; 

 Leidinggevenden op alle 
niveaus werken vanuit 
visie, missie, een 
collectieve ambitie en zijn 
resultaatgericht; 

 Leidinggevenden 
inspireren maar durven 
waar nodig ook de 
confrontatie aan te gaan 
en soms lastige en 
duidelijke beslissingen te 
nemen; 

 Het gezamenlijke doel is 
een omgeving te creëren 
waar professionals 
optimaal kunnen leren en 
experimenteren; 

 Leidinggevenden kunnen 
de verbinding leggen en 
halen meerwaarde uit 
informeel leiderschap 

 

 

• In de cyclus van functioneren en beoordelen komt de 
professionalisering en loopbaan van de medewerkers nadrukkelijk 
aan de orde; 

• Alle medewerkers hebben jaarlijks een jaar- en 
beoordelingsgesprek; 

• Ivm krapte arbeidsmarkt: meer aandacht voor employer branding 
en werving & selectie; 

• De faculteit ontwikkelt HR-beleid voor inclusiviteit en diversiteit, 
aansluitend op bestaand beleid van de HvA.  

• Een aantal leidinggevenden volgt het leertraject Verbindend 
Leiderschap. 

• Betere ontwikkelkansen en meer ruimte voor initiatief. 
• Extra inzet vanuit SVM om werkdruk beter (helpen) te doseren. 

Inzet instrument Zestor en Hanzehogeschool ism Vliegende 
Brigade. 

1) Onderwijs en onderzoek 
 Verkenning Master CO/CB en Master 

Fashion & Branding Amfi 
 Ontwikkeling Master Cybersecurity 
 Goede relatie met Faculteitsraad, 

Onderwijs Adviesraad en 
Opleidingscommissies; 

 FDMCI behoudt positie in 
internationaal netwerk; 

 In overleg met onderwijs: 
lectoratenplan en aanvang uitvoering 

 Docentenbetrokkenheid in onderzoek 
uitbreiden o.a. door extra middelen 
voor inzet docent-onderzoekers in 
kenniscentrum 

 Strategische allianties/partners lokaal 
en internationaal; 

 Continuering onderzoekscapaciteit met 
ACIN en Knowledge Mile; 
 

2) Dienstverlening/bedrijfsvoering  
 Meer aandacht voor exploitatie in lijn 

met begroting 
 Verdere verbetering van samenwerking 

tussen afdelingen centraal -decentraal 
(bottom-up) en tussen opleidingen 
afdelingen en diensten 

 Heldere overeenkomsten met FS, 
ICTS, AC over dienstverlening en 
kosten 

 Verbeteren van fysieke en digitale 
faciliteiten voor studenten en 
medewerkers met een functiebeperking  

 Beter betrekken studenten en 
medewerkers bij onderwijs en 
onderzoek 

 Betere afstemming onderwijs op 
samenleving o.a. door vergroten van 
deel levenlang leren onderwijs 

 Creëren van leergemeenschappen van 
studenten, medewerkers en externen, 
op basis van pilots. 

 Ontwikkelen van een visie op wat 
opleidingen, kenniscentrum en staf 
bindt en onderscheidt. 

 Budget inzetten voor strategische 
doelen en nieuwe businessmodellen 

 Digitale en fysieke faciliteiten 
aanpassen op behoeften studenten en 
medewerkers 

 Intensievere relaties met alumni 
 

 Voor elke organisatie-eenheid 
is een deelbegroting 
aanwezig. Rapportage per 
maand op realisatie  
begroting; 

 Audits en accreditaties 
verlopen succesvol met de 
score “goed” voor standaard 1; 

 Rendementen voor 
opleidingen: 

 
 2018 2019 2020

CO- 
1 

Hoofdase 
Rendement 
na 4 jaar 

 
68% 

 
70% 

 
70% 

H14 H15 H16 

C0- 
3 

Propedeuse 57% 58% 60% 

Rendement 
na 2 jaar 

 
C16 

 
C17 

 
C18 

 
  

  2015 

IP-1 
Bachelor 64,1% 

Rendement C10 

CO-2 
Uitval 1e 
jaars 

25,8% 

C14 

C0-4 
Switch 1e 
jaars 

7% 

C14 
 

 Doorontwikkelen faculteitsbreed onderwijsinnovatie 
programma; 

 Onderzoek wordt gedaan in samenwerking met 
interne en externe partners; 

 Onderwijs en onderzoek sluiten aan bij laatste 
technologische (en internationale) ontwikkelingen; 

 Eerste onderwijservaringen van de Digital Society 
School; 

 Co-creatie onderwijs en bedrijfsvoering 

 De faculteitsbegroting kent deelbegrotingen met 
interne allocatie; 

 Toegekende innovatiegelden worden volledig benut; 
 M2 in werkplekken en onderwijsruimtes worden 

optimaal ingezet voor studeerbaar en doceerbaar 
onderwijs binnen de geldende financiële kaders; 

 Integrale inzet van middelen m.b.t. innovatie van 
onderwijs en onderzoek 

 Het kenniscentrum zoekt nieuwe 
financieringsbronnen voor onderzoek. 

 

* Met klanten bedoelen wij studenten 2018 2019 2020 

IP-2 Studentoordeel opleiding alg. 66% 67% 68% 

IP-3 Voorbereiding arbeidsmarkt I 84% 85% 85% 

CO-8 Voorbereiding arbeidsmarkt II 49% 50% 50% 
IP-11 Studentoordeel studiefaciliteiten 40% 40% 40% 

CO-11 Studentoordeel info 
vanuit opleiding 

39% 40% 40% 

CO-12 Studentoordeel studieroosters 38% 39% 40% 
CO-7 Excellentie hoofdfase 5% 7% 8% 

IP-4 Kennisontwikkeling 108 109 110 

 

 FDMCI als onderdeel van de Amstelcampus is 
zichtbaar en heeft uitstraling naar de omgeving; 

 FDMCI speelt een cruciale rol bij de samenwerking 
met de Gemeente Amsterdam, ook HvA breed. 
 

    2018  2019 2020 

IP-6 
De totale omzet die gehaald 
wordt uit tweede en derde 
geldstroomactiviteiten  

1.400 1.450 1.500 

 

De faculteit DMCI leidt studenten op tot zelfstandige 
professionals voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst. De faculteit werkt aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in en rond 
Amsterdam. De faculteit stimuleert innovatie en 
professionalisering van bedrijven en organisaties. 
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