
 

NIVEAUBESCHRIJVINGEN 
CO+CB

Communicatie +
Creative Business



Eindkwalificaties CO: Strategie 

STRATEGIE CO NIVEAU 3  
werkt zelfstandig, student stuurt (strategische rol), opereert 
bij voorkeur binnen de Amsterdamse, grootstedelijke context

STRATEGIE CO NIVEAU 2  
werkt deels zelfstandig, docent stuurt waar nodig  (tactische 
rol), opereert bij voorkeur binnen de Amsterdamse, 
grootstedelijke context

STRATEGIE CO NIVEAU 1  
werkt begeleid, docent stuurt (operationele rol), opereert bij 
voorkeur de Amsterdamse, grootstedelijke context

Heeft complexe kennis van vakinhoudelijke modellen, 
theorieën, begrippen en technologie binnen het internationale 
media- en communicatie landschap en kan deze toepassen in 
nieuwe beroepssituaties en binnen een complexe en 
veranderende context. 

Heeft meervoudige kennis van vakinhoudelijke modellen, 
theorieën, begrippen en technologie binnen het internationale  
media- en communicatielandschap en kan elementen ervan 
toepassen in onbekende maar overzichtelijke beroepssituaties 
binnen een bekende context.

Heeft eenvoudige kennis van communicatiemodellen, -theorieën, 
technologie binnen het internationale media- en 
communicatielandschap  en kan elementen ervan toepassen in 
bekende en overzichtelijke beroepssituaties. 

Kan complexe, multidisciplinaire communicatievraagstukken 
analyseren, en op basis daarvan strategische oplossingen 
aandragen, deze beoordelen op economische, 
maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten; kan hieruit 
volgende communicatieprocessen regisseren en 
implementeren en verantwoording afleggen over het geheel.

Kan tactische oplossingen aandragen voor multidisciplinaire 
communicatievraagstukken; kan onder begeleiding 
communicatieprocessen implementeren en kan deze binnen 
gegeven strategische kaders analyseren en beoordelen op 
economische, maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten en 
legt verantwoording af over zijn aandeel. 

Kan met instructie en begeleiding eenvoudige oplossingen 
aandragen voor  communicatievraagstukken; kan eenvoudige 
communicatieprocessen implementeren en kan deze binnen 
gegeven strategische kaders analyseren en beoordelen op 
economische, maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten. 

Kan een (internationaal) krachtenveld analyseren en kan de 
doelstellingen van netwerken vertalen naar 
communicatiestrategieën, -briefings, -concepten of (eigen) 
content.

Kan binnen gegeven kaders een (internationaal) krachtenveld 
analyseren en onder begeleiding vertalen naar 
communicatiestrategieën en -concepten die aansluiten bij de 
doelstellingen van formele en informele netwerken. 

Kan met instructie en begeleiding binnen gegeven kaders 
doelstellingen van formele en informele netwerken vertalen naar 
eenvoudige communicatiestrategieën en -concepten.

Kan voor en binnen netwerken draagvlak en verbinding creëren 
en evalueren op basis van psychologische en sociale processen. 
Houdt rekening met trends, juridische aspecten en maakt 
gebruik van complexe (bedrijfs)economische en 
mediatechnologische kennis.

Kan binnen gegeven kaders voor formele en informele netwerken 
draagvlak en verbinding creëren en evalueren op basis van 
psychologische en sociale processen. Houdt rekening met 
gegeven juridische aspecten en maakt gebruik van meervoudige 
(bedrijfs)economische en mediatechnologische kennis.

Kan met instructie en begeleiding binnen gegeven kaders voor 
formele en informele netwerken draagvlak en verbinding creëren 
op basis van elementaire psychologische en sociale processen. 
Maakt gebruik van eenvoudige (bedrijfs)economische en 
mediatechnologische kennis. 

Kan vanuit een complexe, deels ongespecificeerde en/ of 
veranderende context een realiseerbare opdracht formuleren 
en op verantwoorde wijze uitvoeren en evalueren.

Kan vanuit een enigszins complexe, deels gestructureerde context 
een realiseerbare opdracht formuleren en deze onder begeleiding 
op verantwoorde wijze uitvoeren en evalueren.

Kan vanuit een eenvoudige en gestructureerde context met 
instructie en begeleiding een eenvoudige opdracht op 
verantwoorde wijze uitvoeren en evalueren. 



Eindkwalificaties CO: Productie 

PRODUCTIE CO NIVEAU 3  
werkt zelfstandig, student stuurt (strategische rol), opereert 
bij voorkeur binnen de Amsterdamse, grootstedelijke context

PRODUCTIE CO NIVEAU 2  
werkt deels zelfstandig, docent stuurt waar nodig  (tactische 
rol), opereert bij voorkeur binnen de Amsterdamse, 
grootstedelijke context

PRODUCTIE CO NIVEAU 1  
werkt begeleid, docent stuurt (operationele rol), opereert bij 
voorkeur de Amsterdamse, grootstedelijke context

Kan complexe doelstellingen van netwerken vertalen naar 
onderbouwde communicatiestrategieën en -concepten en kan 
daarover adviseren. 

Kan zelfstandig eenvoudige doelstellingen van netwerken vertalen 
naar onderbouwde communicatiestrategieën en concepten en 
daarover adviseren.

Kan met instructie en begeleiding eenvoudige doelstellingen van 
netwerken vertalen naar onderbouwde 
communicatiestrategieën. 

Kan op basis van eigen onderzoek doelgroep-, marktgerichte 
communicatieconcepten, briefings en content ontwerpen, 
produceren en evalueren. 

Kan op basis van een eenvoudige opdracht en eigen 
(ontwerpgericht) onderzoek onder begeleiding doelgroep- en 
marktgerichte briefings en content produceren en evalueren. 

Kan op basis van een eenvoudige opdracht en eigen 
(ontwerpgericht) onderzoek met instructie en begeleiding 
doelgroep- en/of marktgerichte  content produceren en 
evalueren. 

Kan aan de hand van een ontwerpcyclus en conceptuele en 
creatieve denktechnieken communicatieconcepten  en content 
ontwikkelen.  

Kan onder begeleiding aan de hand van conceptuele en creatieve 
denktechnieken een communicatieconcept en content 
ontwikkelen. 

Kan met instructie en begeleiding aan de hand van conceptuele 
en creatieve denktechnieken een op voorhand bekend 
communicatiemiddel ontwikkelen.

Kan complexe communicatieprocessen plannen, organiseren en 
uitvoeren. 

Kan zelfstandig eenvoudige communicatietoepassingen plannen 
en uitvoeren. 

Kan met instructie en begeleiding eenvoudige 
communicatietoepassingen plannen en uitvoeren.

Kan een briefing maken en op basis daarvan passende 
communicatiemiddelen (laten) produceren en mediakanalen 
benutten om de door netwerken gestelde doelen te bereiken. 
Evalueert dit proces en legt hierover verantwoording af. 

Kan onder begeleiding een eenvoudige briefing maken en op 
basis daarvan passende communicatiemiddelen ontwikkelen en 
mediakanalen benutten  

Kan met instructie en begeleiding een eenvoudige briefing 
opstellen voor vooraf gekozen communicatiemiddelen en 
mediakanalen en kan deze communicatiemiddelen maken. 



Eindkwalificaties CB: Strategie 

STRATEGIE CB NIVEAU 3  
werkt zelfstandig, student stuurt (strategische rol), opereert 
bij voorkeur binnen de Amsterdamse, grootstedelijke context

STRATEGIE CB NIVEAU 2  
werkt deels zelfstandig, docent stuurt waar nodig  (tactische 
rol), opereert bij voorkeur binnen de Amsterdamse, 
grootstedelijke context

STRATEGIE CB NIVEAU 1  
werkt begeleid, docent stuurt (operationele rol), opereert bij 
voorkeur de Amsterdamse, grootstedelijke context

Heeft complexe kennis van vakinhoudelijke modellen, 
theorieën, begrippen en technologie binnen het internationale 
media- en communicatielandschap en kan deze toepassen in 
nieuwe beroepssituaties binnen een complexe en veranderende 
context. 

Heeft meervoudige kennis van vakinhoudelijke modellen, 
theorieën en begrippen en technologie binnen het internationale  
media- en communicatielandschap  en kan elementen ervan 
toepassen in onbekende maar overzichtelijke beroepssituaties 
binnen een bekende context.

Heeft eenvoudige kennis van vakinhoudelijke modellen, 
theorieën en begrippen en technologie binnen het internationale 
media- en communicatielandschap  en kan elementen ervan 
toepassen in bekende en overzichtelijke beroepssituaties.

Kan complexe, multidisciplinaire mediavraagstukken 
analyseren, en op basis daarvan strategische oplossingen 
aandragen, deze beoordelen op economische maatschappelijk 
en duurzaamheidsaspecten en verantwoording afleggen over 
het geheel. 

Kan tactische oplossingen aandragen voor multidisciplinaire 
mediavraagstukken; kan deze binnen gegeven strategische kaders 
analyseren en beoordelen op economische, maatschappelijke en 
duurzaamheidsaspecten en legt verantwoording af over zijn 
aandeel.  

Kan met instructie en begeleiding eenvoudige oplossingen 
aandragen voor mediavraagstukken; kan binnen gegeven 
strategische kaders economische, maatschappelijke en 
duurzaamheidsaspecten analyseren en beoordelen. 

Kan eigen communicatiedoelstellingen of die van 
(internationale) netwerken definiëren, analyseren en vertalen 
naar mediastrategieën, -formats of content en kan deze 
exploiteren. 

Kan binnen gegeven kaders de doelstellingen van (internationale) 
formele en informele netwerken analyseren en onder begeleiding 
vertalen naar succesvolle mediastrategieën en -concepten en de 
opbrengsten en kosten daarvan in kaart brengen.  

Kan met instructie en begeleiding binnen gegeven kaders 
doelstellingen van formele en informele netwerken vertalen naar 
eenvoudige mediastrategieën en -concepten en de kosten 
hiervan berekenen.

Kan als ondernemer of voor netwerken mediastrategieën 
ontwerpen, produceren, vermarkten en evalueren. Doet dit op 
basis van trends en is gericht op mediaoptimalisatie. Houdt 
rekening met juridische aspecten en maakt gebruik van 
complexe (bedrijfs)economische en mediatechnologische 
kennis. 

Kan binnen gegeven kaders voor formele en informele netwerken 
mediaconcepten ontwerpen, creëren en evalueren op basis van 
trends. Houdt rekening met gegeven juridische aspecten en 
maakt gebruik van meervoudige (bedrijfs)economische en 
mediatechnologische kennis.

Kan met instructie en begeleiding binnen gegeven kaders voor 
formele en informele netwerken mediaconcepten creëren op 
basis van aangereikte trends. Maakt gebruik van eenvoudige 
(bedrijfs)economische en mediatechnologische kennis. 

Kan vanuit een complexe, deels ongespecificeerde en/ of 
veranderende context een realiseerbare opdracht formuleren 
en deze op verantwoorde wijze uitvoeren en evalueren. 

Kan vanuit een enigszins complexe, deels gestructureerde context 
een realiseerbare opdracht formuleren en deze onder begeleiding 
op verantwoorde wijze uitvoeren en evalueren.

Kan vanuit een eenvoudige en gestructureerde context met 
instructie en begeleiding een eenvoudige opdracht op 
verantwoorde wijze uitvoeren en evalueren. 



Eindkwalificaties CB: Productie 

PRODUCTIE CB NIVEAU 3  
werkt zelfstandig, student stuurt (strategische rol), opereert 
bij voorkeur binnen de Amsterdamse, grootstedelijke context

PRODUCTIE CB NIVEAU 2  
werkt deels zelfstandig, docent stuurt waar nodig  (tactische 
rol), opereert bij voorkeur binnen de Amsterdamse, 
grootstedelijke context

PRODUCTIE CB NIVEAU 1  
werkt begeleid, docent stuurt (operationele rol), opereert bij 
voorkeur de Amsterdamse, grootstedelijke context

Kan complexe communicatiedoelstellingen van netwerken  
vertalen naar passende mediaformats en content. 

Kan zelfstandig eenvoudige doelstellingen van netwerken vertalen 
naar passende mediaformats en content.

Kan met instructie en begeleiding eenvoudige 
communicatiedoelstellingen van netwerken vertalen naar 
content. 

Kan op basis van eigen onderzoek doelgroep- en marktgerichte 
mediaformats en content ontwerpen, produceren en evalueren. 

Kan op basis van een eenvoudige opdracht en eigen 
(ontwerpgericht) onderzoek onder begeleiding doelgroep- en 
marktgerichte mediaformats en content ontwerpen, produceren 
en evalueren. 
  

Kan op basis van een eenvoudige opdracht en eigen 
(ontwerpgericht) onderzoek met instructie en begeleiding 
doelgroepgerichte mediaformats en content produceren en 
evalueren. 

Kan aan de hand van een ontwerpcyclus mediaformats en 
content ontwikkelen. 

Kan onder begeleiding aan de hand van een ontwerpcyclus een 
mediaformat en content ontwikkelen. 

Kan met instructie en begeleiding aan de hand van een 
ontwerpcyclus een op voorhand bekend mediaproduct 
ontwikkelen. 

Kan het productieproces van complexe mediatoepassingen 
plannen, organiseren en uitvoeren. 

Kan zelfstandig het productieproces van eenvoudige 
mediatoepassingen plannen en uitvoeren.  

Kan met instructie en begeleiding het productieproces van 
eenvoudige mediatoepassingen plannen en uitvoeren.

Kan mediaformats en content vermarkten en exploiteren. Kan onder begeleiding mediaformats en content vermarkten en 
exploiteren. 

Kan met instructie en begeleiding de opbrengsten en kosten van 
mediaformats berekenen.  



Eindkwalificaties CO+CB: Reflectie en onderzoek 

REFLECTIE EN ONDERZOEK CO+CB NIVEAU 3  
werkt zelfstandig, student stuurt (strategische rol), 
opereert bij voorkeur binnen de Amsterdamse, 
grootstedelijke context

REFLECTIE EN ONDERZOEK CO+CB NIVEAU 2  
werkt deels zelfstandig, docent stuurt waar nodig  
(tactische rol), opereert bij voorkeur binnen de 
Amsterdamse, grootstedelijke context

REFLECTIE EN ONDERZOEK CO+CB NIVEAU 1  
werkt begeleid, docent stuurt (operationele rol), 
opereert bij voorkeur de Amsterdamse, 
grootstedelijke context

Reflectief 
vermogen

Beschikt over brede algemene ontwikkeling en heeft 
complexe, actuele kennis van media, communicatie en 
maatschappij. Kan kritisch reflecteren op eigen 
handelen en het handelen van anderen binnen een 
netwerk van interne en externe belanghebbenden. 
Zoekt actief naar feedback en kan dit zelfstandig 
vertalen naar reële ontwikkel-doelen voor zichzelf en/of 
naar doelen voor een netwerk. Stuurt zijn eigen gedrag 
bij indien nodig. Heeft een breed inzicht in de eigen 
mogelijkheden als professional en kan zijn eigen rol 
definiëren, formuleren en zelfstandig uitvoeren. 

Beschikt over fundamentele algemene ontwikkeling en 
heeft meervoudige, actuele kennis van media en 
maatschappij. Kan reflecteren op eigen handelen en het 
handelen van anderen binnen een netwerk van interne 
en externe belanghebbenden. Zoekt actief naar feedback 
en kan dit met begeleiding vertalen naar reële 
ontwikkeldoelen voor zichzelf en/of naar doelen voor 
een netwerk. Stuurt zijn eigen gedrag bij met gepaste 
begeleiding. Heeft fundamenteel inzicht in zijn eigen 
ontwikkeling als professional.

Beschikt over elementaire  algemene ontwikkeling en 
heeft eenvoudige, actuele kennis van media en 
maatschappij. Kan onder begeleiding reflecteren op 
eigen handelen en het handelen van anderen binnen 
het eigen netwerk. Kan feedback ontvangen, verwerken 
en toepassen en deze met begeleiding vertalen naar 
reële ontwikkeldoelen voor zichzelf. Heeft elementair 
inzicht in zijn eigen ontwikkeling als professional.

Onderzoekende 
houding en 
onderzoekend 
vermogen

Heeft een kritische, onderzoekende houding ten 
aanzien van een beroepsvraagstuk, opdrachtgever of 
netwerk en brengt complexe issues en dilemma's in 
kaart. Kan op basis hiervan zelfstandig 
onderzoeksvragen formuleren en kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken 
selecteren en uitvoeren. Kan zelfstandig bronnen 
selecteren en daaruit data of informatie halen die 
relevant zijn voor de onderzoeksvraag. Kan deze data 
interpreteren, analyseren en evalueren om vervolgens 
conclusies te trekken voor het maken van bijvoorbeeld 
een beargumenteerd advies, strategie, concept of 
format. 

Heeft een onderzoekende houding ten aanzien van een 
beroepsvraagstuk, opdrachtgever of netwerk en brengt 
issues en dilemma's in kaart. Kan onder begeleiding 
onderzoeksvragen formuleren en kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken 
selecteren en uitvoeren. Kan zelfstandig bronnen 
selecteren en daaruit onder begeleiding data of 
informatie halen die relevant zijn voor de 
onderzoeksvraag. Kan deze data onder begeleiding 
interpreteren, analyseren en evalueren om vervolgens 
conclusies te trekken voor het maken van bijvoorbeeld 
een beargumenteerd advies, strategie, concept of 
format.

Heeft een onderzoekende houding ten aanzien van een 
beroepsvraagstuk, opdrachtgever of netwerk. Kan met 
instructie en begeleiding onderzoeksvragen formuleren 
en kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden 
en -technieken uitvoeren. Kan met instructie en 
begeleiding bronnen selecteren en daaruit data of 
informatie halen die relevant zijn voor de 
onderzoeksvraag. Kan deze data met instructie en 
begeleiding interpreteren, analyseren en evalueren om 
vervolgens conclusies te trekken voor het maken van 
een vooraf bepaald concept of format.

Samenwerken Kan samenwerken met belanghebbenden uit 
verschillende disciplines binnen netwerken en levert 
een actieve bijdrage aan het realiseren van 
doelstellingen. Kan eigen rol definiëren en formuleren 
en ernaar handelen, neemt de verantwoordelijkheid 
voor het eindresultaat.

Kan onder begeleiding samenwerken met 
belanghebbenden  uit verschillende disciplines binnen 
netwerken en levert op afroep een actieve bijdrage aan 
het realiseren van doelstellingen. Kan eigen rol 
formuleren en ernaar handelen, neemt de 
verantwoordelijkheid voor eigen aandeel en bijdrage aan 
het eindresultaat. 

Kan onder begeleiding samenwerken en levert op 
verzoek of in opdracht een eenvoudige bijdrage aan het 
realiseren van doelstellingen. Kan onder begeleiding 
eigen rol formuleren en ernaar handelen.



Communiceren in 
netwerken

Kan zelfstandig doelgericht communiceren op basis 
van geldende conventies binnen een (inter)nationale 
context. Kan een advies, strategie, concept of format 
op passende, overtuigende, verzorgde en creatieve 
wijze overbrengen. Kan standpunten en keuzes 
onderbouwen met overtuigende argumenten.

Kan doelgericht communiceren op basis van geldende 
conventies binnen een (inter)nationale context. Kan 
onder begeleiding een advies, strategie, concept of 
format op passende, overtuigende, verzorgde en 
creatieve wijze overbrengen of erover rapporteren. Kan 
onder begeleiding standpunten en keuzes onderbouwen 
met overtuigende argumenten. 

Kan doelgericht communiceren op basis van geldende 
conventies binnen een (inter)nationale context. Kan met 
instructie en begeleiding een eenvoudig advies, 
strategie, concept of format op passende, verzorgde en 
creatieve wijze overbrengen of erover rapporteren. Kan 
met instructie en begeleiding standpunten en keuzes 
onderbouwen met argumenten.

Communiceren 
taalvaardigheid

Kan zich op niveau 4F (Nederlands) en B2 (Engels) 
mondeling en schriftelijk uitdrukken in een 
(inter)nationale context. Beheerst de geldende genres 
en stijlen van de communicatie- en 
mediaberoepspraktijk.

Kan zich op niveau 4F (Nederlands) en  B2 (Engels) 
mondeling en schriftelijk uitdrukken in een 
(inter)nationale context. Beheerst een groot deel van de 
geldende genres en stijlen van de communicatie- en 
mediaberoepspraktijk. 

Kan zich op niveau 3F (Nederlands) en B2 (Engels) 
mondeling en schriftelijk uitdrukken in een 
(inter)nationale context. Beheerst de elementaire 
geldende genres en stijlen van de communicatie- en 
mediaberoepspraktijk.

Empathisch 
vermogen

Stelt de mens centraal. Heeft de bereidheid en 
vaardigheid in te spelen op de behoeften, voorkeuren 
en standpunten van verschillende belanghebbenden 
en netwerken. Kan hierover op een passende manier 
het gesprek aangaan. Is internationaal en intercultureel 
sensitief.

Stelt de mens centraal. Is sensitief ten aanzien van de 
behoeften, voorkeuren en standpunten van 
verschillende doelgroepen. Kan hierover onder 
begeleiding op een passende manier het gesprek 
aangaan. Heeft basale internationale en interculturele 
sensitiviteit. 

Stelt de mens centraal. Ontwikkelt sensitiviteit ten 
aanzien van de behoeften, voorkeuren en standpunten 
van verschillende doelgroepen. Kan dit onder 
begeleiding bespreekbaar maken.

Ethisch besef Herkent ethische en morele vraagstukken en dilemma’s 
binnen het wereld en werkveld. Kan zelfstandig en in 
samenspraak met andere professionals hiernaar 
handelen en keuzes maken. Kent de impact van 
technologie op de mens en reflecteert daarop. Houdt 
rekening met rechten, belangen en wensen van 
belanghebbenden, netwerken en maatschappij.

Herkent gegeven ethische en morele vraagstukken en 
dilemma’s binnen het wereld en werkveld en kan onder 
begeleiding hiernaar handelen en keuzes maken. 
Herkent de impact van technologie op de mens en kan 
onder begeleiding daarop reflecteren. Houdt onder 
begeleiding en binnen een vastgesteld kader rekening 
met rechten, belangen en wensen van 
belanghebbenden, netwerken en maatschappij. 

Herkent eenvoudige gegeven ethische en morele 
vraagstukken en dilemma’s binnen het wereld en 
werkveld. Begrijpt de impact van technologie op de 
mens. Herkent met instructie en begeleiding rechten, 
belangen en wensen van belanghebbenden, netwerken 
en maatschappij.


