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Strategie FDMCI 2018-2021 in het kort 
 
Inleiding  
Wij zijn de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA). In dit document vind je onze strategische ambities en acties tot 2021 (zie pagina 2 tot en met 
pagina 6). Het stuk eindigt met de acties die al dit jaar worden uitgevoerd (zie pagina 7 en 8).  

De facultaire ambities en acties zijn het resultaat van vele discussies en talrijke ideeën, en volgen de visie 
van de hogeschool. Binnen FDMCI hebben alle opleidingen, het kenniscentrum, de Digital Society School 
(DSS) en de facultaire staf vanuit deze basis een eigen plan gemaakt. 

Wie zijn we? 
 
FDMCI  
Wij zijn een kennisinstelling en creëren impact op mens en wereld. Vanuit creativiteit en technologie 
zoeken wij de verbinding met het bedrijfsleven. Wij houden ons bezig met data, digital design, ethiek, 
fashion, ICT, ondernemerschap, verhalen en visuals. Daarnaast volgen we de lijn van de volgende vier 
pijlers die samen de visie van de HvA vormen.  
 
STUDENT We focussen op goed onderwijs en onderzoek in een prettige werksfeer. De talentontwikkeling 
van iedere student staat centraal. Studenten gaan als toekomstig professional immers de snel 
veranderende (digitale) wereld in. Zij zijn de (her)vormers van de toekomst. 
 
KENNISINSTELLING We werken nauw samen met de beroepspraktijk en vervullen een 
maatschappelijke rol. Wij verzorgen onderwijs en onderzoek, en passen daarin veel creatieve 
werkvormen, methodes en instrumenten toe. Daardoor kunnen nieuwe, onverwachte inzichten en 
oplossingen ontstaan.  
 
SAMENWERKEN We richten ons meer en meer op interdisciplinair samenwerken. We zijn verbonden 
met de wereld om ons heen: de stad Amsterdam, de rest van Nederland en de wereld buiten de 
landsgrenzen. De talentontwikkeling van medewerkers is hierbij van groot belang. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor een hoge kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. 
 
AMSTERDAM We spelen een toonaangevende rol in de creatieve industrie en zijn belangrijk voor de 
stad Amsterdam. We maken netwerken mogelijk - zowel binnen als buiten de creatieve industrie en zowel 
nationaal als internationaal - en zijn daarin als inhoudelijke speler ook zeer actief. Daarnaast brengen we 
vraagstukken die in Amsterdam en de maatschappij leven, in bij de creatieve industrie. 
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Strategische ambities en acties 2018 - 2021 
In de jaren 2018 - 2021 werken we aan onderstaande strategische ambities en acties, die aansluiten op 
de verschillende pijlers. 

 

Iedere student heeft een gelijke kans op goed onderwijs, onafhankelijk van achtergrond of beperking: 

- De opleidingen verbeteren hun toegankelijkheid en richten hun voorlichting eveneens op groepen 
die een minder grote kans hebben op goed onderwijs. 

- De opleidingen pakken actief de taalachterstand van niet-Nederlandstalige studenten aan. 
- De faculteit verbetert fysieke en digitale faciliteiten voor studenten met een functiebeperking. 

 
Studenten en medewerkers zijn nog meer betrokken bij onderwijs en onderzoek: 

- De opleidingen en het kenniscentrum breiden de adviesraad uit met alumni en onderzoekers. 
- De opleidingen informeren studenten en medewerkers over wat er speelt in het onderwijs en 

onderzoek. 
- De faculteit organiseert gesprekken met studenten en medewerkers over inclusie. 

Studenten die dat willen hebben meer vrijheid om te kiezen wat en hoe ze willen leren: 

- De opleidingen maken gezamenlijk afspraken zodat het voor studenten eenvoudiger wordt om 
onderwijs op én buiten de faculteit te volgen. 

- De opleidingen peilen of studenten meerdere leer- en examineervormen per leerdoel willen, en 
denken na over mogelijkheden. 

- De opleidingen verbeteren de studiebegeleiding door training van mentoren en docenten. 

Studenten ervaren een betere balans tussen werk, studie en privé: 

- De opleidingen onderzoeken hoe zij hun onderwijsaanbod kunnen aanpassen, zodat studenten 
minder werkdruk ervaren. 

- De opleidingen leren studenten omgaan met studiedruk en bereiden hen voor op eventuele 
werkdruk in hun latere baan. 
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Het onderwijsaanbod is actueel, flexibel, innovatief en relevant voor de samenleving:  

- De opleidingen ontwikkelen samen met het bedrijfsleven nieuwe masters waar vraag naar is. 
- De opleidingen ontwikkelen nieuwe Associate degrees die aansluiten op een specifieke vraag 

van de arbeidsmarkt. 
- De opleidingen vergroten hun aanbod in het kader van de onderwijsstrategie ‘Leven Lang Leren’. 

Dat kan in de vorm van cursussen, modules en summerschools, zowel curriculair als extra-
curriculair. 

- De opleidingen evalueren en vernieuwen hun onderwijsvisie en -aanbod met input vanuit de 
arbeidsmarkt.  

 
De faculteit past nieuwe technieken en technologieën toe in het onderwijsaanbod: 

- De faculteit ontwikkelt een visie op de rol van technologie in het onderwijs. 
- De faculteit onderzoekt welke nieuwe technieken en technologieën er zijn, en deelt succesvol 

gebruik. 
- De faculteit biedt de opleidingen en het kenniscentrum ruimte om met nieuwe technieken en 

technologieën te experimenteren. 

Onderwijs en onderzoek met elkaar verbinden: 

- De faculteit creëert leergemeenschappen van studenten, medewerkers en externen. 
- De leergemeenschappen houden zich bezig met maatschappelijke vraagstukken en vragen van 

bedrijven die voor de faculteit relevant zijn. 
- Docent/onderzoekers vertalen onderzoeksresultaten naar het onderwijs. 
- Iedere opleiding maakt samen met het kenniscentrum een jaarplan voor onderwijs én onderzoek. 
- De lectoraten bieden samen met docenten trainingen aan in onderzoeksvaardigheden, zowel 

voor studenten als docenten. 
- Opleidingen en het Kenniscentrum maken afspraken over de inzetbaarheid (het uitwisselen) van 

medewerkers. 
 
De faculteit focust zich meer op het onderzoek en deelt resultaten beter: 

- Het kenniscentrum zoekt nieuwe financieringsbronnen voor onderzoek. 
- De opleidingen en het kenniscentrum bieden medewerkers meer mogelijkheden om te 

promoveren. 
- Het kenniscentrum legt meer nadruk op het delen van onderzoeksresultaten - intern en extern - 

door bijvoorbeeld publicaties en conferenties. 
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Medewerkers zijn hoogopgeleide professionals en krijgen de vrijheid/verantwoordelijkheid die past bij hun 
taak en rol binnen de faculteit: 

- De faculteit geeft medewerkers volop de ruimte om zich te ontwikkelen, zowel binnen als buiten 
de eigen functie. 

- De faculteit maakt het voor medewerkers makkelijker om van functie te wisselen. 
- De faculteit voert een actief mobiliteitsbeleid om mensen in beweging te krijgen, binnen én buiten 

de HvA. 
- De opleidingen en het kenniscentrum verkennen andere beloningsvormen, die bijvoorbeeld meer 

gekoppeld zijn aan resultaten. 
- De faculteit geeft medewerkers meer tijd om zich inhoudelijk te specialiseren. 

 
Medewerkers krijgen de ruimte om hun werk zelf in teamverband vorm te geven: 

- De opleidingen en het kenniscentrum stimuleren de autonomie van teams en faciliteren dat naar 
behoefte. 

- In overleg wordt bepaald welke verantwoordelijkheden medewerkers op zich kunnen nemen. 

Het personeel op de faculteit is diverser: 

- De faculteit ontwikkelt een HR-beleid voor inclusiviteit en diversiteit, aansluitend op het 
bestaande beleid van de HvA. 

Opleidingen van de faculteit staan bekend bij (aankomende) studenten als de beste in hun soort: 

- De faculteit definieert samen met studenten, medewerkers en externen ‘goed onderwijs en 
onderzoek’, en richt hier beleid op in. 

- De faculteit ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, en maakt beleid om de 
kwaliteit te waarborgen en continu te verbeteren. 

- De opleidingen communiceren intern en extern beter over hun aanbod en behaalde successen. 

De opleidingen en het kenniscentrum hebben beter zicht op hun gemeenschappelijke identiteit: 

- De faculteit ontwikkelt een visie op datgene wat de opleidingen, het kenniscentrum en de staf 
bindt en onderscheidt. 

De bedrijfscultuur van de faculteit past bij de strategische ambities: 

- De opleidingen, het kenniscentrum en de staf formuleren gezamenlijk de gewenste cultuur en de 
manier waarop zij deze uitdragen. 

- De opleidingen, het kenniscentrum en de staf nemen medewerkers in dienst die passen binnen 
de gewenste cultuur. 

De faculteit zorgt er actief voor dat medewerkers een betere balans tussen werk, studie en privé ervaren: 

- De opleidingen brengen via pilots de ervaren werkdruk in kaart, formuleren verbeterpunten en 
implementeren deze. 
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De faculteit heeft een passende begroting voor haar strategische ambities: 

- De faculteit zet vrij besteedbaar budget in om strategische ambities waar te maken. 
- De faculteit verkent nieuwe businessmodellen voor de financiering van onderwijs en onderzoek. 
- De faculteit onderzoekt of en hoe het financiële reserves kan opbouwen over meerdere jaren. 
- De faculteit draagt waar mogelijk bij aan de hervorming van de publieke bekostiging van het 

hoger onderwijs. 

De faculteit biedt digitale en fysieke faciliteiten die passen bij de behoeftes van studenten en 
medewerkers: 

- De faculteit past haar faciliteiten aan op de huidige en toekomstige behoeftes van de opleidingen 
en het kenniscentrum. 

- De faculteit richt de faciliteiten zo in dat onderwijs en onderzoek makkelijker samenkomen, 
bijvoorbeeld in gedeelde ruimtes. 

- De faculteit zorgt voor onderwijsruimtes die flexibel en voor verschillende doeleinden gebruikt 
kunnen worden. 

- De faculteit vergroot het aantal onderwijsruimtes en studiewerkplekken, en verruimt de 
openingstijden van haar gebouwen. 

- De faculteit informeert docenten beter over de beschikbaarheid van onderwijsruimtes. 
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De faculteit onderhoudt intensievere banden met burgers, bedrijven en non-profitorganisaties in en rond 
Amsterdam: 

- De faculteit inventariseert bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden in de stad. 
- De faculteit start samenwerkingsverbanden met groepen uit de stad die nu nog niet 

vertegenwoordigd zijn. 
- De faculteit bepaalt samen met burgers, bedrijven en organisaties hoe zij betrokken kunnen zijn 

bij het onderwijs en onderzoek. 
- De faculteit zorgt ervoor dat haar communicatie aansluit op thema’s die relevant zijn voor 

partners in de stad. 
- De faculteit start een campagne om partners in de stad te informeren over haar onderzoek en 

onderwijs.  
- De faculteit zoekt meerjarige samenwerkingsverbanden op met bedrijven en organisaties die 

expertise en middelen genereren. 

De faculteit onderhoudt intensievere relaties met alumni: 

- De opleidingen en het kenniscentrum gaan alumni meer betrekken bij het onderwijs en 
onderzoek. 

- De opleidingen en het kenniscentrum zetten alumni daarnaast specifiek in het onderwijs en 
onderzoek in, en zorgen ervoor dat de curricula hiervoor ruimte bieden. 

- De opleidingen en het kenniscentrum laten alumni meeprofiteren van de onderwijsstrategie 
‘Leven Lang Leren’. 
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Acties in 2019 

 

De Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie leidt studenten op tot toekomstige, zelfstandige 
professionals. Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt? 

Gelijke kansen bieden: 
- We streven naar diversiteit en inclusie in onze (internationale) studenten- en 

medewerkerspopulatie. In het facultaire managementteam (FMT) maken we strategische keuzes. 
- We werken samen vanuit diversiteit; intercultural intelligence. 
- We streven een extra instroom van studenten na door bijvoorbeeld contractonderwijs aan te 

bieden, sponsoren en subsidies binnen te halen, en meer (online) Masters aan te bieden. 
- We passen onze faciliteiten aan voor studenten en medewerkers met een functiebeperking.  

 
 

 
Ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek werken nauw samen met de beroepspraktijk. 
Hoe denken we dat te bereiken? 
Verbinding onderzoek met onderwijs 

- Onderzoeksplan 
Opleidingsmanagers en lectoren stellen samen het onderzoeksprogramma en lectoratenplan op. 
De primus inter pares van het kenniscentrum neemt het initiatief.  

- Leergemeenschap 
Begrip leergemeenschap verder uitwerken. We zien het vormen van leergemeenschappen als 
een kans om de verbinding tussen het onderwijs en onderzoek te verbeteren. 

- Kennisinstelling 
Onderzoeken wat de overgang van de HvA als onderwijsinstelling naar een kennisinstelling voor 
ons betekent. 

Onderwijsinnovatie 
- Het verkennen van nieuwe Masteropleidingen. 
- Het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor innovatie door het onderwijzend 

personeel (OP) en het ondersteunend personeel (OBP). 
- Het regelmatig in het FMT bespreken van de voortgang van de opleidingen, Masters, het 

kenniscentrum (lectoraten) en de DSS. Hoe kunnen die elkaar versterken?  
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We leggen de focus op de talentontwikkeling van medewerkers.  
Dit doen we als volgt:  
 
Samenwerkingsverbanden  

- We willen medewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van coaching vanuit de HvA-
Academie. 

- We willen de relatie tussen het FMT en de facultaire medezeggenschapsraad verbeteren. 
- We willen onderzoeken of de komst van een Faculteitsadviesraad wenselijk is. 
- We bespreken lokale en internationale, strategische allianties/partners in het FMT.   
- We werken aan het professionaliseren van medewerkers aan de hand van CRM. 
- Onderzoeken hoe we beter gebruik kunnen maken van de onderzoekscapaciteit met ACIN en 

Knowledge Mile. Zoals met afsluiten MoU’S (Memorandum of Understanding). 

Leiderschap 
- Passend leidinggeven: voorbeeldgedrag, leiden op visie, open en toegankelijk, kaders stellen. 

Niet managen vanuit sturing, wel vanuit dialoog. Ruimte geven voor initiatief. 
- Docentbetrokkenheid bij kenniscentrum vergroten: intensievere samenwerking tussen lectoren en 

opleidingsmanagers. 
- Verbindend leiderschap agenderen in het FMT: hoe geeft ieder hier invulling aan? 

 

 
De faculteit werkt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in en rond Amsterdam. 
Dit doen we als volgt: 
 
Intensieve relaties 

- Een goede afstemming van het onderwijs op de samenleving, bijvoorbeeld door de 
onderwijsstrategie ‘Leven Lang Leren’.  

- Aandacht voor DSS, IT-academy, flexibilisering van deeltijdstudies, summerschools en het 
gemeenschappelijke afstudeerevent in juli. 

- Actief aandeel in festival ‘We make the City’ en daarbij online zichtbaar zijn. 
- Coalitieakkoord bekijken en transitiethema’s van de stad nagaan op aansluitmogelijkheden: 

aanwezigheid en betrokkenheid bij gemeentelijke activiteiten afspreken. 
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