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1. Inleiding 
In dit organisatiedossier is de huidige organisatiestructuur van faculteit Digitale Media en Creatieve 
Industrie (FDMCI) beschreven, inclusief de wijze waarop de sturing wordt vormgegeven volgens het 
sturingsmodel van de HvA. Het uitgangspunt daarbij is dat FDMCI: 

 deel uitmaakt van de Hogeschool van Amsterdam en opereert binnen een hogeschoolbreed 
kader;  

 eigen keuzes maakt om missie en visie te kunnen realiseren.    
 
Vooral dat laatste is voor FDMCI van belang, gelet op de uitdagingen waar zij bij sommige opleidingen 
voor staat als het gaat om de toenemende studenteninstroom en bijbehorende uitdagingen op het 
gebied van huisvesting, faciliteiten en student- en medewerkerstevredenheid.  
 
De beschrijvingen vinden plaats op het niveau van de onderwijsorganisatie, de overleg- en 
adviesstructuur (v.w.b. onderwijs en onderzoek) en op het niveau van de ondersteuning. 
Daar waar de organisatie afwijkt van het HvA-sturingsmodel worden deze afwijkingen vastgelegd in dit 
organisatiedossier.  
 
De faculteit heeft in lijn met de nieuwe missie en visie van de HvA een strategie geformuleerd 2018-
2021. De faculteit bepaalt jaarlijks wat de prioriteiten voor het studiejaar zijn, de opleidingen maken in 
lijn daarvan een eigen strategieplan ter voorbereiding op de begroting. 

1.1 Visie 

De visie van de HvA steunt op vier pijlers: student, kennisinstelling, samenwerken, Amsterdam. De 
HvA is een breed toegankelijke hogeschool, waarin een grote diversiteit aan studenten zich welkom 
en uitgedaagd voelt., een kennisinstelling, waarin de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en 
beroepspraktijk de rode draad is in alle curricula en onderzoek. Alle medewerkers werken aan 
voortdurende professionalisering van onze kennis en kunde. Studenten werken op grootstedelijke 
vraagstukken samen met alle relevante partijen in de internationaal georiënteerde 
netwerkmaatschappij met oog voor de lokale gemeenschap.  
DMCI signaleert een groot aantal trends en ontwikkelingen betreffende studentwensen, evolutie van 
het onderwijsaanbod, relatie met werkgevers en de stad Amsterdam, waarop zij een passend 
antwoord wil geven.  

1.2 Missie 

Uit de visie vloeien drie kerntaken voort: 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. 
 
Vanuit deze visie en missie heeft de faculteit de volgende succesbepalende factoren benoemd: 

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 
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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. 

1.3 Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 

De faculteit draagt per 1 januari 2016 de naam faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 
(FDMCI). De naam staat voor de gemene deler van alle opleidingen van de faculteit en de activiteiten 
van het Kenniscentrum. Ook drukt deze de ambitie uit om, als faculteit, in Nederland de leidende 
onderwijs- en onderzoeksinstelling te zijn op het gebied van digitale technologie en creatieve 
beroepen. De faculteitsnaam sluit daarbij direct aan op de ontwikkeling en groei van het werkveld.  
Het onderwijsaanbod is, in lijn met de sector creatieve industrie, volop in beweging. De opleidingen en 
het Kenniscentrum vormen de herkenbare gezichten van de faculteit naar de student en het werkveld 
- uitgaande van de gedachte ‘klein binnen groot’, 
FDMCI is partner van de creatieve industrie in Groot Amsterdam. Dit partnerschap is zichtbaar in een 
groot aantal samenwerkingsverbanden, projecten en andere activiteiten, onder andere in het kader 
van de HvA speerpuntprogramma’s zoals Amsterdam Creative Industries Network (ACIN). De 
Knowledge Mile en de Amstelcampus vormen daarin het fysieke hart. De afgelopen jaren heeft de 
faculteit dit partnerschap flink versterkt. Het Kenniscentrum vervult hierbij een belangrijke functie als 
voortrekker van de nieuwe plannen. 

2. Sturingsmodel 
Het organisatiedossier voor FDMCI is opgesteld op basis van het ‘Sturingsmodel Hogeschool van 
Amsterdam in faculteiten’. Dat document  is vastgesteld (4 november 2013) als uitwerking van een 
aanbeveling van de auditcommissie instellingstoets. Het sturingsmodel richt zich vooral op: 

 scheppen van voorwaarden voor de verticale doorwerking van en terugkoppeling van beleid 
tot aan c.q. vanaf de werkvloer 1; 

 horizontale afstemming tussen faculteiten op verschillende niveaus van de organisatie en het 
leren van elkaars ervaringen. 

2.1 Vertrouwen vooraf en kleinschaligheid  

Het uitgangspunt is dat de HvA de instelling is en blijft die van en voor Amsterdam wil werken met een 
sturingsmodel dat berust op:  

 Integraal management, gekoppeld aan het beginsel dat het primaire proces leidend is 
(inhoudelijk gezag van leidinggevenden) en dat relaties tussen functionarissen berusten op 
geïnformeerd vertrouwen (vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf);  

 Verantwoordelijkheid laag binnen de organisatie, om recht te kunnen doen aan het beginsel 
van ‘klein binnen groot’ 2.  

  

                                                      
1  Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel bij faculteiten, opleidingen en kenniscentra     
2  Sturingsmodel HvA in faculteiten, 4-11-2013 
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2.2 Duurzaam 

Voorgenoemde uitgangspunten en beginselen brengt FDMCI vormen binnen de eigen organisatie de 
basis, waarbij de faculteit op een aantal punten eigen accenten legt. De wijze waarop FDMCI invulling 
geeft aan het sturingsmodel van de HvA is vastgelegd in dit organisatiedossier. Daarbij wordt 
aandacht gegeven aan de:  

 organisatie-, advies-, overleg- en ondersteuningsstructuur; 
 initiatie en vaststelling van beleid voor onderwijs en onderzoek; 
 verticale doorwerking  en terugkoppeling van beleid tot aan respectievelijk vanaf de werkvloer 

en de daarop ingerichte controlecyclus en vervolgens de wijze waarop verantwoording wordt 
afgelegd; 

 horizontale afstemming met andere faculteiten; 
 mandatering van besluiten. 

 
Beschrijving en vastlegging van deze zaken dragen bij aan inzicht en transparantie voor wat betreft de 
inrichting en het functioneren van de organisatie. FDMCI streeft naar een duurzame inrichting van de 
organisatie: een lerende organisatie, die zich proactief opstelt en zich wil verbeteren.    

2.3 Actualisatie  

Het organisatiedossier beschrijft de huidige stand van zaken bij FDMCI (december 2018). Daar waar 
FDMCI (nu of in de toekomst) beargumenteerd wil afwijken van het sturingsmodel, informeert zij het 
CvB of vraagt haar om toestemming. Afwijkingen worden in dit dossier vastgelegd. FDMCI geeft 
binnen het kader van het sturingsmodel vorm aan haar organisatie-inrichting en de daarbij behorende 
sturing. De insteek is om de uitgezette lijnen voor organisatie, onderwijs en onderzoek op duurzame 
wijze vast te leggen. Het organisatiedossier wordt in de jaarplanning opgenomen voor periodieke 
controle en eventuele aanpassing. De faculteitssecretaris is eigenaar van het document.  

3. Onderwijsorganisatie en overlegstructuur  
Om de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen, hanteert de HvA een formele structuur 
met twee managementlagen: die van opleidingsmanager en faculteitsdecaan. Zij zijn respectievelijk 
verantwoordelijk voor de opleidingen en de faculteit. Omdat het CvB de eindverantwoordelijkheid op 
instellingsniveau draagt, telt de HvA totaal drie managementlagen.   

3.1 Faculteit 

FDMCI is, voor wat betreft aantallen studenten en medewerkers, een grote faculteit binnen de HvA. 
De faculteit kent een grote (inhoudelijke) variatie in opleidingen en bestaat uit vijf bacheloropleidingen 
en twee masteropleidingen. Daarnaast is in 2018 de Digital Society School van start gegaan. 
 
Bachelor 

 AMFI, CROHO nummer 34254, Fashion & Textile Technologies, differentiatie Commerciële 
Confectiekunde, voltijdopleiding. 

 Communication and Multimedia Design, CROHO-nummer 34092, voltijdopleiding. 
 Communicatie, CROHO-nummer 34405, voltijd- en deeltijdopleiding3. 
 Media, Informatie en Communicatie, CROHO-nummer 34105, voltijd- en deeltijdopleiding; met 

ingang van 1 augustus 2018 Creative Business, CROHO-nummer 35516, voltijd- en 
deeltijdopleiding. 

 HBO-ICT, CROHO-nummer 30020, voltijd- en deeltijdopleiding, met afbouw van de 
opleidingen Informatica, Technische Informatica en Business IT & management. 
 

Master 
 Fashion Enterprise Creation, CROHO-nummer 70191. 
 Digital Design, CROHO-nummer 49131. 

                                                      
3  Per 1 september 2018 zal deze deeltijdvariant stoppen met de instroom. De deeltijd opleidingen 
Communicatie en Media, Informatie en Communicatie (CB) zullen, zowel didactisch als inhoudelijk, geüpdatet 
worden naar een geïntegreerde, duurzaam gezonde en toekomstbestendige deeltijdopleiding welke geregistreerd 
zal worden onder het croho-nummer van CB deeltijd. 
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3.2 Decaan en directeur Bedrijfsvoering 

Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan. De decaan is integraal verantwoordelijk voor de 
gehele faculteit en het eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur (CvB). De decaan wordt 
ondersteund door de faculteitssecretaris en een Personal Assistent (PA).  
De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de faculteit. In het 
hoofdstuk Ondersteuning: staf- en bedrijfsbureau wordt verder toegelicht op welke wijze de 
bedrijfsvoering binnen FDMCI is georganiseerd. De directeur Bedrijfsvoering is een belangrijk 
aanspreekpunt voor het CvB. Hoewel de directeur Bedrijfsvoering de decaan –bij diens tijdelijke 
afwezigheid– vervangt op punten waarvoor deze gemandateerd is, bestaat er geen hiërarchische 
verhouding tussen directeur Bedrijfsvoering en de opleidingsmanagers. In het procuratieregister is 
geregistreerd welke taken en/of bevoegdheden zijn gemandateerd door de decaan aan de directeur 
Bedrijfsvoering.4 

3.3 Faculteits Management Team (FMT) 

Het managementteam van de faculteit (FMT) zorgt voor strategische, tactische en operationele 
afstemming met de hogeschool en andere faculteiten en diensten, binnen de eigen faculteit met en 
tussen de opleidingen. Het FMT formuleert beleid en neemt besluiten, voert discussie en deelt kennis 
en ervaringen.   
Het FMT bestaat uit de decaan (voorzitter van de vergadering), de directeur Bedrijfsvoering, de primus 
inter pares Kenniscentrum de opleidingsmanagers en het head of Strategy & Organization van de 
DSS. De faculteitssecretaris verzorgt de planning, agenda en stukken van deze vergaderingen, de 
verslaglegging en bewaakt de acties, het tijdspad en de communicatie. 
Bij de vergaderingen van het FMT worden ‘op de agenda’ stafhoofden of andere medewerkers  
uitgenodigd voor de behandeling van het door hen voorbereide onderwerp. Tijdens bijeenkomsten van 
het FMT komen zowel beleids- als bedrijfsvoeringszaken aan de orde. 
Het FMT komt volgens jaarplanning wekelijks bij elkaar. Ook wordt er twee keer per studiejaar een 
“heidag” voor het FMT georganiseerd rond een actueel onderwerp of thema.  
 
Het FMT is het platform waar informatie vanuit de centrale HvA-eenheden en stafdiensten wordt 
gedeeld en informatie die de MT-leden ophalen binnen medezeggenschapsorganen, de opleidingen, 
het kenniscentrum, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Deze informatie betreft vertaling van 
beleid in de onderwijspraktijk, succesfactoren en knelpunten. Het CvB wordt de informatiestroom 
deelachtig via het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO), het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) en de 
centrale stafdiensten 
 
 

3.4 Besluitvorming 

De besluitvorming op faculteitsniveau is formeel in handen van de decaan. Afhankelijk van het gewicht 
van een besluit, vindt tevoren advisering plaats vanuit één of meer stafafdelingen van de faculteit 
en/of een overleg met het FMT en/of de FMR. Op grond van adviezen, uitwisseling van informatie, 
ervaringen en discussie neemt de decaan een besluit.  
  

                                                      
4  Het procuratieregister staat op de DLWO van FDMCI en is op te vragen bij de faculteitssecretaris 
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3.5 Portefeuilles 

Uit hoofde van hun verantwoordelijkheid ziet de portefeuilleverdeling tussen de decaan, de directeur 
Bedrijfsvoering, manager Kenniscentrum, en de opleidingsmanagers er als volgt uit:  
 
Decaan  Frank Kresin (per 1-2-2019) 

 Externe relaties; 
 Internationalisering; 
 Vereniging Hogescholen. 

 
Directeur Bedrijfsvoering – Jaak Mulder 

 Taakbeleid; 
 Personeelsbeleid (valt ook diversiteit onder). 

 
Primus inter pares Kenniscentrum – Martijn de Waal 

 Onderzoeksraad (Sabine Niederer); 
 Onderzoeksspeerpunten HvA. 

 
Opleidingsmanager HBO ICT – Albert Sikkema  

 Onderwijs, kwaliteit en innovatie; 
 AMOO; 
 IT/DLWO. 

 
Opleidingsmanager CMD – Harry Zengerink 

 BOOT; 
 OER en (versterken) OC’s; 
 Master Digital Design; 
 Onderwijsraad. 

 
 

Opleidingsmanager CO/CB – Stéphanie Beckers en Jord Schaap 
 
Stéphanie Beckers 

 Student Engagement (valt ook honours en excellentie onder); 
 Instroombeleid; 
 Financiën; 
 Human resources; 
 Onderwijskwaliteit, inclusief OER en evaluatie; 
 Samenwerking faculteit. 

Jord Schaap 
 Communicatie, internationalisering en relatiebeheer; 
 Inclusief HvA-Campus Creators; 
 Facilities; 
 Minorenbeleid; 
 Onderwijslogistiek. 

 

Directeur AMFI  Dirk Reynders (per 1-2-2019) 
 Master Fashion Enterprise Creation. 

 

3.6 Lidmaatschappen en overige taken 

 Domein Creative Technologies CMD – Harry Zengerink 
 Domein Creative Technologies Fashion & Textile Technologies – MT AMFI 
 Lid Raad van Toezicht CREA portefeuille HvA – Stéphanie Beckers 
 Vervanger onderwijsraad – Stéphanie Beckers 
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Vanuit deze verdeling vertegenwoordigen de decaan, opleidingsmanagers, manager Kenniscentrum, 
head of Strategy DSS en de directeur Bedrijfsvoering de faculteit in verschillende interne en externe 
overleggen en platforms/werkgroepen.  

3.7 Overleg 

FDMCI kent op faculteitsniveau diverse vormen van structureel periodiek ingepland overleg namelijk: 
 Vergaderingen van het voltallige FMT: wekelijks. 
 Overleg tussen decaan en directeur Bedrijfsvoering: wekelijks. 
 Overleg tussen decaan, directeur Bedrijfsvoering en faculteitssecretaris: wekelijks. 
 Overleg tussen directeur Bedrijfsvoering, faculteitsstafhoofden, Hoofd bedrijfsvoering 

Kenniscentrum, Operations manager DSS: zeswekelijks. 
 Terugkoppeling FMT van directeur Bedrijfsvoering aan faculteitstafhoofden, Hoofd 

bedrijfsvoering Kenniscentrum en Operations manager DSS: wekelijks. 
 Overleg van de opleidingsmanager met zijn/haar opleidingscoördinatoren: wekelijks. 
 Formeel overleg van de decaan, directeur Bedrijfsvoering en faculteitssecretaris met de 

voltallige Faculteit Medezeggenschapsraad: elk kwartaal. 
 Informeel overleg van de decaan, directeur Bedrijfsvoering en faculteitssecretaris met het 

dagelijks bestuur van de Faculteit Medezeggenschapsraad: vierwekelijks. 
 Heidagen met het gehele FMT en eventueel genodigden: twee keer per jaar. 
 Faculteitsadviesraad: Een keer per jaar. 
 Decaan en opleidingsmanagers en primus inter pares kenniscentrum: bilateraal, eens per vier 

weken. 

3.8 Procuratieregeling 

FDMCI volgt de procuratieregeling van de HvA waarin is vastgelegd wie welke volmachten heeft om 
namens de HvA verplichtingen aan te gaan op het financiële en personele vlak en het Order 
Directsysteem, waarbij geregeld is wie mag bestellen bij tevoren toegestane leveranciers. Concreet 
betekent dit dat een opleidingsmanager tekenbevoegd is voor bedragen tot maximaal € 50.000.  
FDMCI kent een procuratieregister waarin is vastgelegd wie budgethouders zijn en wie over welke 
volmachten beschikt.  
Het hoofd HR en het hoofd Planning & Control (P&C) van FDMCI zijn verantwoordelijk voor het 
onderhouden van het procuratieregister. Samen dragen zij zorg voor het tijdig doorgeven van nieuwe 
volmachten en wijzigingen in bestaande volmachten aan het Administratief Centrum (AC) van de HvA. 
Het hoofd HR voor personele volmachten en het hoofd P&C voor financiële volmachten.  
 
Bij FDMCI zijn de decaan, directeur Bedrijfsvoering,  hoofd bedrijfsvoering kenniscentrum, operations 
manager DSS KC en DSS, opleidingsmanagers, stafhoofden en lectoren als budgethouder 
tekenbevoegd. Zij zijn opgenomen in het procuratieregister FDMCI. Het document Toelichting HvA 
procuratieregeling, integriteitscode en overige administratieve richtlijnen geeft een handreiking voor de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tekenbevoegdheid en hoe declaraties en facturen 
kunnen worden afgehandeld. De tekenbevoegdheden zijn als volgt vastgesteld en vastgelegd: 

 Decaan tot € 100.000,-  
 Directeur Bedrijfsvoering tot €   50.000,-  
 Opleidingsmanagers A tot €   50.000,- 
 Opleidingsmanagers B tot €   25.000,- 
 Hoofd bedrijfsvoering KC en operations manager DSS tot €   25.000,- 
 Stafhoofden; lectoren; overig tot €     2.500,-. 

3.9 Beleid en verantwoording 

Op basis van het instellingsplan van de HvA Nieuwsgierige Professionals 2015-2020 heeft FDMCI een 
convenant opgesteld met het CvB.  
De decaan presenteert twee keer per jaar voor het CvB in het Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) de 
voortgang van beleidsdoelstellingen van de faculteit met specifieke aandacht voor voorgenomen 
interventies, de realisatie van prestatie-indicatoren, ambities en streefcijfers. Een gesprek is met  de 
decaan en de directeur Bedrijfsvoering, vergezeld van twee opleidingsmanagers of de primus inter 
pares Kenniscentrum, met het voltallige CvB. Het tweede gesprek is met de decaan, de directeur 
Bedrijfsvoering en voltallig CvB. Ter voorbereiding op het PBO wordt elk half jaar een geactualiseerde 
PBO-rapportage opgesteld, gebaseerd op de managementrapportage. Onder regie en 
procesbewaking van de faculteitssecretaris worden de hoofden van de verschillende stafafdelingen en 
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het kenniscentrum verzocht bijdragen aan te leveren voor de PBO-rapportage. Daarnaast maakt 
FDMCI gebruik van een geïntegreerd aanbod van kengetallen en monitorgegevens vanuit HvA-data.  
 
Jaarlijks wordt een beleidsrijke begroting (financieel en personeel) opgesteld. Na instemming van de 
Opleidingscommissies en de Faculteitsmedezeggenschapsraad, stelt het FMT de begroting vast. 
Informatie voor de faculteitsbegroting wint FDMCI in bij: 

 Opleidingsmanagers; 
 Primus inter pares Kenniscentrum; 
 Head of Strategy Digital Society School; 
 Stafhoofden en hoofden Onderwijsbureau en Hoofd bedrijfsvoering KC en Operations 

manager DSS  
 Faculteit Medezeggenschapsraad, Opleidingscommissies. 

 
De faculteit verantwoordt zich over de exploitatie in kwartaalrapportages. Het hoofd Financiën, 
Planning & Control (FP&C) levert de cijfers voor deze rapportages op. De stafhoofden zijn inhoudelijk 
verantwoordelijk voor hun eigen onderwerpen binnen deze rapportages. De faculteitssecretaris is 
regiehouder van dit proces, bundelt de bijdragen van stafhoofden en draagt zorg voor tijdige 
aanlevering bij FP&C van de HvA.  

3.10 Faculteitsmedezeggenschapsraad 

De medezeggenschap bij de HvA is verdeeld in een centrale medezeggenschapsraad (CMR) en in 
deelraden (FMR). FDMCI heeft – evenals andere faculteiten, bestuursstaven en centrale diensten – 
een eigen deelraad (artikel 10.25 WHW). Hierin hebben zowel studenten als medewerkers zitting. De 
medezeggenschapsraad heeft op een aantal onderwerpen instemming- en adviesrecht. Dit is 
vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. 

4. Opleiding 

4.1 Opleidingsmanager en teamcoördinatoren 

De opleidingsmanager is eindverantwoordelijk voor een opleiding en daarmee voor de uitvoering en 
kwaliteit van het onderwijs. De opleidingsmanager draagt integrale verantwoordelijkheid voor de 
opleiding. Deze verantwoordelijkheid heeft (in onderlinge samenhang) betrekking op strategie, beleid 
en uitvoering rond de thema’s personeel, financiën, opleidingsinhoud, organisatie en kwaliteit van de 
opleiding. 
Afhankelijk van de omvang kent een opleiding één of meer opleidingsteams. Teamcoördinatoren zijn 
verantwoordelijk voor het realiseren van overeengekomen afspraken en resultaten. De 
teamcoördinatoren vormen geen aparte managementlaag en werken onder de verantwoordelijkheid 
van de opleidingsmanager.  

4.2 Opleidingsteam en docenten 

Elk opleidingsteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van specifieke onderwijsprogramma’s 
(inclusief de leerlijn onderzoek) in het curriculum. Het team van docenten verzorgt de opleiding of een 
specifiek deel daarvan, bijvoorbeeld in een fase (propedeutische fase, hoofdfase of eindfase), een 
leerjaar of een onderwijseenheid.    
 
Met alle docenten worden jaarlijks afspraken gemaakt over de specifieke bijdrage die de docent levert 
aan de taken van het opleidingsteam. In een teamoverleg vindt afstemming tussen teamleden plaats 
over vakinhoud, didactische en pedagogische aspecten van het onderwijs en onderlinge 
taakverdeling. Hiertoe komt elk team regelmatig bijeen voor overleg, georganiseerd in hiërarchische 
teams en/of in functionele teams. Deelname aan dit overleg is voor alle docenten verplicht, tenzij er 
afwijkende afspraken zijn gemaakt met de opleidingsmanager en/of teamcoördinator over de manier 
van onderlinge afstemming. Er is voor docenten aantoonbaar tijd voor overleg gereserveerd. De 
afstemming tussen de verschillende teams vindt plaats in een opleidingsoverleg, het gezamenlijk 
overleg van opleidingsmanager en teamcoördinatoren.  
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4.3 Beleid en verantwoording 

Elke opleidingsmanager stelt in mei/juni van elk jaar een One Page Strategy (OPS) op, waarin de 
beleidsdoelen zijn opgenomen, en stemt deze af met de decaan. In december/januari van elk jaar 
worden de streefcijfers, naar aanleiding van de op dat moment bekende rendementscijfers van het 
voorafgaande cursusjaar, toegevoegd aan de OPS.  
De OPS wordt ook gebruikt als onderliggend document in het beoordelingsgesprek van de 
opleidingsmanager.  

4.4 Overzicht accreditaties opleidingen Faculteit Digitale Media en Creatieve 
Industrie 

Accreditatie is het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan. 
Elke HvA-opleiding wordt eens in de zes jaar door de NVAO getoetst op de basiskwaliteit. Hieronder 
een overzicht van de accreditaties van de opleidingen bij FDMCI en de vervaldatum van de 
accreditatie. 
 

 
 
4.5. Studentendecanen 
Elke opleiding heeft een of meerdere studentendecanen: 
 
Opleidingen: HBO-ICT en Communication and Multimedia Design (CMD) 
Naam studentendecaan: Jarno Gerritsen 
Locatie: Theo Thijssenhuis (TTH) 
 
Opleidingen: Amsterdam Fashion Institute (AMFI) 
Naam studentendecaan: Elke de Roos en Anne-Margriet Klaver 
Locatie: Koetsier-Montaignehuis (KMH) 
 
Opleidingen: Communicatie (CO), Creative business (CB) 
Naam studentendecaan: Elke de Roos 
Locatie: Benno Premselahuis (BPH) 
 
Opleidingen: Communicatie (CO), Creative business (CB) 
Naam studentendecaan: Anne-Margriet Klaver 
Locatie: Benno Premselahuis (BPH) 
 

5. Digital Society School 
Met de Digital Society School (DSS) introduceert de HvA een vooruitstrevend hoger onderwijsmodel, 
dat bestaat uit tijdelijke en modulair opgebouwde programma’s. Nieuw aan dit onderwijsmodel is dat 
de studenten zelf de opbouw van hun opleiding kunnen samenstellen en dat ontwerpers, 
ontwikkelaars, onderzoekers en studenten hecht samenwerken. De DSS heeft als doel 
toekomstbestendig digitaal talent op te leiden en kennis te ontwikkelen en toe te passen rond de 
digitalisering van de samenleving. Op diverse momenten in hun loopbaan keren studenten terug naar 
het hoger onderwijs om daar door te leren over wat zij op dat moment nodig hebben. Dat is een totaal 
andere manier van kijken naar de rol van het onderwijs dan traditioneel het geval is. Bijgevolg heeft 
DSS geen Croho-nummer en is zij niet geaccrediteerd. 

Crohonaam Opleidingsvariant  Croho-nummer Vervaldatum accreditatie 
Fashion & Textile 
Technologies 

 Ba vt 
30037 30 juni 2020 

HBO-ICT  Ba vt+dt 30020 begin 2024  
Communication and 
Multimedia Design 

 Ba vt+dt 
34092 29 april 2020 

Communicatie  Ba vt 34405 28 september 2023 

Creative Business  Ba vt+dt 34105 28 september 2023 
Master  Fashion 
Enterprise Creation 

Ma vt 
70191 30 maart 2022 

Master Digital Design Ma vt 49131 10 januari 2023 
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De school wordt in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven, van grote multinationals tot 
mkb-bedrijven en start-ups. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse (internationale) 
maatschappelijke organisaties. 
De head of Strategy bepaalt met zijn team de tracks die kunnen worden gevolgd. Jaarlijks maakt DSS 
evenals de andere eenheden van de faculteit een begroting; in mei/juni van elk jaar stelt zij een One 
Page Strategy (OPS) op, waarin de beleidsdoelen zijn opgenomen. Deze doelen worden afgestemd 
met de decaan.  DSS verantwoordt zij zich achteraf voor de activiteiten. De OPS wordt ook gebruikt 
als onderliggend document in de beoordelingsgesprekken met de head of Strategy van DSS. Hij wordt 
ondersteund door een hoofd Bedrijfsvoering. 

6. Onderzoek  

6.1 Kenniscentrum en lectoraten 

 
Het kenniscentrum Create-It bundelt het onderzoek dat binnen de faculteit Digitale Media en Creatieve 
Industrie (FDMCI) plaatsvindt in lectoraten.  
 
Met betrekking tot het onderzoek zijn lectoraten leidend. Onderzoek is ingebed in een van de 
lectoraten. Lectoraten kennen een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid voor het opzetten en 
uitvoeren van onderzoek.  
De koers en richting van onderzoek wordt voor de HvA in een meerjarige visie vastgesteld. De 
faculteit geeft in samenspraak met het kenniscentrum richting aan de wijze waarop de faculteit een 
bijdrage levert aan deze strategische doelen. De decaan van de faculteit heeft hierin de 
eindverantwoordelijkheid conform het sturingsmodel. De primus inter pares coördineert en initieert de 
vorming en uitvoering van het beleid binnen het kenniscentrum. 
 
Het kenniscentrum fungeert als organisatorisch kader voor het onderzoek in de lectoraten. Het 
kenniscentrum is ook een aanspreekpunt voor interne (HvA) en externe partijen. In het kenniscentrum 
bepalen lectoren ook gemeenschappelijke doelen en strategie. 
 
Beleid en begroting worden binnen de centraal vaststaande kaders vastgesteld in de maandelijkse 
FDMCI Onderzoeksraad. Beleid en kaders passen in het meerjarenbeleidsplan van de faculteit en zijn 
daarmee ook in lijn met de doelen van de HvA als geheel. Daarnaast heeft de FDMCI 
Onderzoeksraad een adviserende functie richting decaan, FMT, HvA Onderzoeksraad en CvB. 
 
De FDMCI Onderzoeksraad wordt technisch voorgezeten door de decaan, die eindverantwoordelijk is 
voor het functioneren van het kenniscentrum als geheel. 
 
De lectoren verdelen onderling een aantal taken en portefeuilles. De portefeuilles onderzoek, 
onderwijs, netwerk en kwaliteit worden per toerbeurt vervuld, en wisselen na verloop van tijd. De 
verantwoordelijkheid voor deze verdeling en adequate invulling en taakstelling ligt bij de 
onderzoeksraad. De primus inter pares bewaakt dit proces,  met een escalatie mogelijkheid bestaat 
richting de decaan. De portefeuilles worden in principe vervult voor een periode van 2 jaar, met de 
mogelijkheid nog 1 jaar te verlengen. 
 
Een van de lectoren vervult, met aanstelling door de decaan, voor een periode 2 jaar met een 
mogelijkheid voor een éénmalige verlenging van een jaar de rol van coördinator van het 
kenniscentrum in de vorm van een primus inter pares. De primus inter pares overziet de activiteiten 
binnen het kenniscentrum als geheel, stuurt op de samenhang van deze activiteiten en op het 
bereiken van de vastgestelde doelstelling, signaleert tijdig afwijkingen ten opzichte van doelstellingen 
en informeert decaan en directeur bedrijfsvoering van de faculteit daarover. De primus inter pares 
bereidt de agenda en de vergaderingen voor, eventueel samen met decaan, hoofd bedrijfsvoering 
onderzoek en de portefeuillehouders. De primus inter pares vertegenwoordigt het kenniscentrum in 
het MT-overleg van de faculteit (hierna FMT). De primus inter pares is niet inhoudelijk 
eindverantwoordelijk voor de resultaten van het kenniscentrum, anders dan de specifiek benoemde en 
overeengekomen taken en portefeuilles.  
 
Naast de lector primus inter pares heeft het kenniscentrum een hoofd bedrijfsvoering onderzoek die 
verantwoordelijk is voor de gehele operatie van het kenniscentrum. Hieronder vallen de taakgebieden 
financiën, HR, projectondersteuning, communicatie, ICT en kwaliteitszorg.  
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Het hoofd bedrijfsvoering onderzoek valt hiërarchisch direct onder de directeur bedrijfsvoering van de 
faculteit en neemt deel aan het Staf-MT van de faculteit en vertegenwoordigd het kenniscentrum 
tijdens interfacultaire overleggen op het gebied van bedrijfsvoering en onderzoek. 
 
Het hoofd bedrijfsvoering ondersteund de primus inter pares en de portefeuillehouders in het 
voorbereiden en uitvoeren  van het vastgestelde beleid. Ook is het hoofd bedrijfsvoering onderzoek 
verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de kenniscentrum begroting.       
 
Het maandelijkse operationeel kenniscentrum overleg wordt voorgezeten door het hoofd 
bedrijfsvoering onderzoek. Hier worden alle operationele zaken aangaande het kenniscentrum 
besproken. 
 
De faculteit kent per 1 oktober 2018 de volgende lectoraten: 
 

Lectoraat lector 
Crossmedia dhr. H.M.M. van Vliet (Harry) 
Play and Civic Media Dhr. B.A.M. Schouten (Ben) 

dhr. M. de Waal (Martijn) 
Digital Life mevr. S. Ben Allouch (Somaya) 
Fashion Research & Technology  mevr. V. Lamontagne (Valerie) 
Network Cultures dhr. G.W. Lovink (Geert) 
Visual Methodologies Mevr. S. Niederer (Sabine) 
Urban Analytics Mevr. N. Piersma (Nanda) 

 
 
 

6.2 Beleid en verantwoording 

De primus inter pares Kenniscentrum stelt, net zoals de opleidingsmanagers en de bedrijfsvoerder, in 
mei/juni van elk jaar een One Page Strategy (OPS) op, waarin de beleidsdoelen zijn opgenomen. 
Deze doelen worden afgestemd met de decaan. In december/januari van elk jaar worden de 
streefcijfers toegevoegd naar aanleiding van de op dat moment bekende rendementscijfers van het 
voorafgaande cursusjaar.  
Deze OPS wordt ook gebruikt als onderliggend document in de beoordelingsgesprekken met de 
primus inter pares Kenniscentrum. 

7. Advies onderwijs  
De faculteit kent een aantal adviserende organen en commissies. Een overzicht hiervan inclusief 
actuele bemensing is op te vragen bij de faculteitssecretaris.  

7.1 Faculteitadviesraad en Opleidingsadviesraden 

De faculteitadviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van het werkveld waarvoor de faculteit 
studenten opleidt en wordt voorgezeten door de decaan. Met de faculteitadviesraad wordt gesproken 
over de afstemming en aansluiting met het werkveld.  
De opleidingsadviesraden bestaan uit vertegenwoordigers van het werkveld waarvoor de opleidingen 
studenten opleiden en worden voorgezeten door een opleidingsmanager. De opleidingsmanager en 
een relevante selectie van andere medewerkers van de opleiding bespreken met deze adviesraad de 
actuele eisen van en de ontwikkelingen in het werkveld en de betekenis daarvan voor de inhoud van 
het onderwijs. De opleidingsadviesraad bevordert daarmee de goede aansluiting van de opleiding  
aan de beroepspraktijk, behartigt de belangen van de opleiding in het werkveld en bevordert positieve 
beeldvorming bij externe partners. 

7.2 Examencommissies 

Deze onafhankelijke commissies hebben de wettelijke taak om op objectieve en deskundige wijze vast 
te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten 
aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.  
De examencommissie toetst in eerste instantie of de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de 
opleiding voldoet aan de vereisten. Verder strekken de werkzaamheden en activiteiten van de 
examencommissie zich uit over een breed terrein: advisering, verzoeken om toelating, vrijstellingen, 
bindend afwijzend studieadvies, uitreiken van diploma’s en verklaringen, opstellen van een 



Organisatiedossier Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 

13 

jaarverslag, advies en oordeel over onregelmatigheden, fraude etc. In het reglement van de HvA zijn 
de bevoegdheden, werkzaamheden en eisen over de samenstelling van de commissie vastgelegd.  
De leden van een examencommissie worden, op voordracht van de opleidingsmanager, steeds voor 
drie jaar benoemd door de decaan. 

7.3 Opleidingscommissies 

De bachelor- en masteropleidingen van FDMCI hebben ieder een eigen opleidingscommissie (OC). 
De leden van een OC worden op voordracht van de opleidingsmanager door de decaan voor een 
periode van twee studiejaren benoemd. Elke OC voert (minimaal) de voorgeschreven advies- en 
instemmingstaken uit voor het onderwijs van de opleiding zoals beschreven in het HvA Reglement 
Opleidingscommissies.  
Jaarlijks wordt hogeschoolbreed een training voor OC-leden (studenten en docenten) aangeboden, 
gericht op het ondersteunen van de commissieleden bij hun taken.  

7.4 Toetscommissies 

De toetscommissies adviseren de examencommissie bij haar taak om de kwaliteit van de tentamens, 
examens en toetsen van de opleiding te borgen. De toetscommissie verricht haar werkzaamheden 
altijd onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Zo kan de examencommissie bepalen dat 
alle toetsen vooraf worden beoordeeld door de toetscommissie of dat toetsconstructeurs en 
examinatoren richtlijnen meekrijgen voor het opstellen en beoordelen van toetsen. Voor alle 
opleidingen bij FDMCI zijn toetscommissies ingesteld. 

7.5 Curriculumcommissies 

Het opleidingsmanagement kan zich bij de inrichting van de opleiding, het curriculum en/of de 
onderwijs- en examenregeling laten bijstaan door een curriculumcommissie of 
opleidingsadviescommissie. De opleidingen HBO-ICT, CMD en CO/CB hebben een 
curriculumcommissie. De opleiding AMFI kent een opleidingsadviesraad, die bij wijzigingen in het 
curriculum en inrichting van de opleiding dienst doen als curriculumcommissie.  
 

8. Onderzoeksadvisering 
FDMCI heeft voor het onderzoek een Industrie Adviesraad die specifiek input geeft op de 
onderzoeksactiviteiten die binnen het kenniscentrum plaatsvinden. De Industrie Adviesraad komt drie 
keer per jaar samen en adviseert over de strategische researchagenda, denkt mee welke 
marktpartijen verder moeten worden aangesloten en doet uitspraken over de inhoudelijke voortgang 
van de projecten. Naast de Lab Industry Leaders hebben ook landelijke netwerkpartners, 
brancheorganisaties en regionale stakeholders een plek in deze adviesraad.  

9. Ondersteuning 

9.1 Stafafdelingen  

De ondersteuning in de faculteit kent twee kernactiviteiten: het ondersteunen van het primaire proces 
en het beleidsmatig ondersteunen van het management van de faculteit. 
 
FDMCI kent zes stafafdelingen die worden aangestuurd door de directeur Bedrijfsvoering: 
 

 HR; 
 Financiën, Planning & Control; 
 Onderwijs & Onderzoek en Informatiemanagement (IM)5; 
 Communicatie; 
 Onderwijslogistiek (hieronder vallen de onderwijsbureaus van de opleidingen). 

 
Ieder stafafdeling kent een stafhoofd dat verantwoordelijk is voor de hiërarchische leiding van 
desbetreffende decentrale stafleden.   
De afdelingen werken vraaggestuurd vanuit de opleidingen en het onderzoek. De dienstverlening is 
gebaseerd op een heldere vraagarticulatie en kent zowel een operationele, tactische als strategische 

                                                      
5  
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kant. De dienstverlening vanuit de bedrijfsvoering wordt jaarlijks vastgesteld door het faculteit MT in de 
zogenoemde One Page Strategy en levert een bijdrage aan het faculteit meerjarenplan en daarmee 
het Instellingsplan van de HvA.  
 
Vanuit de afdelingen worden diensten verleend aan specifieke organisatieonderdelen.  
De afdelingen werken vanuit een integrale benadering. Gecombineerd met afstemming, coördinatie en 
samenwerking leidt dit tot dienstverlening op maat, waar nodig in samenwerking met de HvA diensten. 

9.2 Onderwijsbureaus 

Elke opleiding heeft een onderwijsbureau met elk een eigen teamleider. De teamleiders worden op 
hun beurt aangestuurd door het stafhoofd Onderwijslogistiek. Het hoofd Onderwijslogistiek 
vertegenwoordigt de onderwijsbureaus in het stafoverleg met de hoofden Onderwijslogistiek uit de 
andere faculteiten.  
Het onderwijsbureau is verantwoordelijk voor roostering, resultaten administratie, tentamenlogistiek en 
de ondersteuning van de examencommissie. Daarnaast heeft het onderwijsbureau een baliefunctie. 
De balies zijn in het Benno Premselahuis en het Theo Thijssenhuis.  

9.3 Beleid en verantwoording 

De directeur Bedrijfsvoering stelt samen met de stafhoofden, in mei/juni van elk jaar een One Page 
Strategy op, waarin de beleidsdoelen zijn opgenomen. Deze doelen worden afgestemd met de 
decaan. In december/januari van elk jaar worden de streefcijfers toegevoegd naar aanleiding van de 
op dat moment bekende (rendements)cijfers van het voorafgaande cursusjaar.  
Deze OPS wordt ook gebruikt als onderliggend document in het beoordelingsgesprek met de directeur 
Bedrijfsvoering. 
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10. FDMCI organisatie in beeld 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1 Het organogram van FDMCI  
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11. Afwijkingen sturingsmodel  
Op een aantal punten wijkt de faculteit af van het sturingsmodel. Hierover is met het CvB 
overeenstemming bereikt. Deze punten staan hieronder per onderdeel op een rij.  

11.1 Afwijkingen implementatie sturingsmodel FDMCI 

1. Organisatiestructuur 
1. Eén opleidingsmanager voor meerdere opleidingen. 

Bij het cluster Media gaat het om de opleidingen CB en CO. Deze opleidingen blijven, 
hoewel nauw verbonden met elkaar, twee aparte opleidingen met ieder een eigen CROHO. 
Er zijn momenteel twee opleidingsmanagers benoemd voor de opleidingen CB en CO. Deze 
opleidingsmanagers zijn echter niet expliciet toegewezen aan één van de twee opleidingen. 
De functie van opleidingsmanager is daarmee een duobaan. In het FMT vertegenwoordigen 
zij de opleidingen CB en CO. 

2. Teamgrootte  
Bij twee opleidingen in de faculteit zijn de teams groter dan twintig medewerkers: AMFI en 
CB. 

3. Inrichting opleiding 
Bij AMFI is de opleiding ingericht in drie varianten. 
Bij HBO-ICT wordt de opleiding ingericht volgens leerlijnen. Beide opleidingen willen deze 
wijze van organiseren handhaven.  

4. Afwijkende d/s ratio 
AMFI  maakt gebruik van specifieke faciliteiten voor het uitvoeren van het ‘Reality school’ 
onderwijs. Voor deze faciliteiten geldt een afwijkende docent/student ratio, namelijk 1:24. 
Deze is de jaarlijkse grondslag voor de begroting. 

 
 

2. Overlegstructuur 
1. Vanuit het sturingsmodel wordt aangegeven dat elke week twee uur wordt vrij geroosterd 

voor teamoverleg. Alle opleidingen voldoen aan het kader dat er tijd gemaakt wordt voor 
overleg en professionalisering. Er wordt daarmee voldoende ruimte gegeven voor 
overlegmomenten. De overlegmomenten worden echter niet altijd ingevuld met overleg 
met het vaste team maar ook met overleggen met andere afstemmingspartners zoals een 
projectteam, een vakteam, een semesterteam etc. Deze professionele vrijheid, om de 
overleguren naar eigen goeddunken in te vullen, wordt belangrijk gevonden. De managers 
willen graag afgerekend worden op het wat (een organisatie waarin voldoende ruimte is 
voor onderlinge afstemming en overleg) en niet op het hoe. 
 

3. Tekenbevoegdheid 
De bedrijfsvoerders KC en DSS hebben procuratie tot € 25.000, wat is vastgelegd in het 
centrale procuratieregister.  

 
 
 
 
 

12. Bijlagen:    
-  Convenant 2015 - 2020 Faculteit Digitale Media en Creatieve                              
Industrie 
-  A3 faculteitsplan 2018 Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 
-  Strategie Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2018 - 2021 


