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Voorwoord
Software developers zijn altijd bezig met vernieuwing, het vakgebied ontwikkelt zich voortdurend en in 
rap tempo. Studenten die bij ons de Ad-opleiding Software Development afronden hebben kennis en 
vakoverstijgende vaardigheden geleerd om zich in die dynamiek te kunnen bewegen. Zij zijn in staat 
een bijdrage te leveren aan innovatieve en veilige oplossingen voor actuele software vraagstukken die 
voldoen aan de wensen van de klant. Kortom, klaar voor toekomstige uitdagingen binnen én buiten 
Amsterdam.

De	Ad-opleiding	Software	Development	wordt	ontwikkeld	in	samenspraak	met	het	werkveld.	Onze	
plannen om ook bij de uitvoering van het onderwijs het werkveld intensief te betrekken zullen ervoor 
zorgen dat wij up-to-date professionals gaan opleiden, omdat ons onderwijs zich door die betrokkenheid 
van het werkveld voortdurend zal ontwikkelen en zal blijven aansluiten bij de actualiteit.
Bij de ontwikkeling van deze Ad-opleiding Software Development zijn naast het werkveld ook onze 
collega’s	uit	het	mbo	in	Amsterdam	nauw	betrokken.	Mede	dankzij	een	EFRO-subsidie,	toegekend	
door de Gemeente Amsterdam, heeft het ontwikkelteam de afgelopen periode met veel enthousiasme 
intensief	samengewerkt	met	docenten	van	het	ROC	van	Amsterdam	en	Bit	Academy.	De	Bit	Academy	is	
een Amsterdamse partner die naast consultancy en software development ook een deel van de mbo-
opleiding	Software	Development	voor	het	ROC	van	Amsterdam	verzorgt.	De	samenwerking	met	beide	
partners heeft geleid tot veel begrip over en weer, een optimale aansluiting tussen mbo-4 en Associate 
degree en goede afspraken voor samenwerking in de toekomst.
Met	trots	presenteren	wij	het	informatiedossier	voor	de	beperkte	Toets	Nieuwe	Opleiding	voor	deze	
Ad-opleiding Software Development. We kijken er naar uit om een nieuwe generatie studenten op te 
leiden op een manier die past bij hun leerwensen en persoonlijke capaciteiten en gaan graag hierover in 
gesprek tijdens de visitatie.

Frank Kresin
Decaan	Faculteit	Digitale	Media	en	Creatieve	Industrie
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Administratieve gegevens

Deel A
Administratieve gegevens instelling

Naam instelling Hogeschool van Amsterdam

Status instelling Bekostigd

Resultaat Instellingstoets kwaliteitszorg Positief

Deel B
Administratieve gegevens opleiding 

Naam opleiding Software Development

Oriëntatie	opleiding Hbo

Niveau opleiding Associate degree

Beoogde	sector	(CROHO) TECHNIEK

Aantal studiepunten 120	EC

Variant(en) Voltijd

Afstudeerrichting(en) Geen

Te verlenen graad Associate degree

Opleidingslocatie(s) Amsterdam

Onderwijstaal Nederlands

Contactpersoon aanvraag

Voornaam Anneke

Tussenvoegsel(s)

Achternaam Vierhout

Telefoonnummer 06 -	25582221

E-mailadres a.vierhout@hva.nl

CC
n.c.tuhuteru@hva.nl	(faculteitssecretaris	FDMCI)
r.esmaili@hva.nl	(projectleider	Ad	Software	Development)

Factuuradres (indien anders dan postadres instelling)

Factuuradres Postbus	1025	(Facturen	dienen	digitaal	te	worden	ingediend)

Postcode factuuradres 1000 BA

Plaats factuuradres Amsterdam

Referentie instelling (nummer/inkoopbon/
afdeling	etc.)	 103309

E-mailadres bij digitale facturering digifactuur@hva.nl
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1. Inleiding
De	Hogeschool	van	Amsterdam	(HvA)	ontwikkelt	een	bij	de	arbeidsmarkt	passend	aanbod	aan	Associate	
degree-opleidingen.	Een	Associate	degree	(Ad)	leidt	op	tot	professionals	die	in	staat	zijn	om	strategie	
te verbinden met het handelen op de werkvloer. De Ad’er opereert daarmee op operationeel-tactisch 
niveau en is in staat om zowel de visie als de richting die een organisatie nastreeft te doorgronden en 
deze te vertalen naar concrete acties op de werkvloer. De Ad’er is in staat om adequaat in te spelen 
op	veranderingen	in	de	omgeving	en	ambigue	praktische	vraagstukken	efficiënt	op	te	lossen.	Door	het	
leren oplossen van beroepsauthentieke vraagstukken, het werken in leeromgevingen met wisselende 
contexten en intensieve studentbegeleiding bereiden wij studenten voor op de beroepspraktijk. 
In dit hoofdstuk gaan wij in op het belang van deze opleiding, de positionering van de opleiding binnen de 
HvA en daarbuiten, de naamgeving en de doelgroep.

1.1 Waarom een Ad Software Development?
 
Het ict-werkveld krijgt vacatures voor ict’ers niet ingevuld, er is schaarste op de arbeidsmarkt en die 
schaarste neemt ieder jaar toe. De vraag is het grootst naar hbo-opgeleiden en ondanks de gestage groei 
van	het	aantal	studenten	dat	afstudeert	met	een	bachelor	HBO-ICT	neemt	de	vraag	niet	af.	Dit	is	een	
belangrijke reden om een Associate degree te willen starten. De vacatures voor ict-beroepen bestaan 
voor het grootste deel uit functies als webdeveloper en applicatieontwikkelaar, functies waar de Ad 
Software Development voor wil opleiden. Deze nieuwe opleiding kan daarmee substantieel bijdragen aan 
het oplossen van het nijpende arbeidstekort in de ict.
Met	een	Ad	Software	Development	leidt	de	HvA	professionals	op	die	software	(door)ontwikkelen,	
die goed kunnen samenwerken in teams met ict’ers van verschillende niveaus en die door hun 
praktijkgerichte opleiding direct inzetbaar zijn. Daarmee komen we tegemoet aan een belangrijke wens 
van het werkveld, zoals tijdens gesprekken met het werkveld duidelijk naar voren kwam: professionals 
opleiden die praktijkgericht zijn en die kunnen samenwerken. 

1.2 Naamgeving
 
We hebben gekozen voor de naam Software Development, omdat deze Engelstalige naamgeving 
gangbaar is in het huidige opleidingsaanbod. Er zijn enkele vergelijkbare opleidingen op niveau van de Ad 
die deze naam ook hanteren, te weten bij de Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht. 
Ook	is	voor	ons	een	belangrijk	argument	dat	wij	qua	naamgeving	goed	aansluiten	bij	het	mbo,	met	name	
de opleiding mbo-Software Development. 

De	Commissie	Doelmatigheid	Hoger	Onderwijs	(CDHO)	heeft	geconstateerd	(zie	par.1.3)	dat	voorgestelde	
naam van de opleiding passend is, gelet op de namen van verwante bestaande opleidingen. De indeling 
in	het	Croho	onderdeel	Techniek	sluit	aan	bij	de	indeling	van	reeds	bestaande	verwante	opleidingen.	

1.3 Macrodoelmatigheid
 
Er is een forse krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van ict-beroepen en met name de beroepen 
waarvoor deze Ad opleidt: software- en applicatieontwikkelaars. Deze krapte is in de regio Groot-
Amsterdam daarnaast beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde. De groei van het aantal banen  
in de ict is in de regio Groot-Amsterdam verreweg het grootst ten opzichte van andere beroepsgroepen. 
De regio heeft dus een grote arbeidsmarktbehoefte aan ict’ers. 
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De	Commissie	Doelmatigheid	Hoger	Onderwijs	(CDHO)	heeft	de	Minister	van	Onderwijs,	Cultuur	&	
Wetenschap geadviseerd in te stemmen met onze aanvraag om de voltijdse opleiding Ad Software 
Development	als	bekostigd	onderwijs	aan	te	bieden.	Op	27	mei	2020	heeft	het	ministerie	van	Onderwijs,	
Cultuur	&	Wetenschap	ingestemd.	(Het	aanvraagdossier	CDHO	ligt	ter	inzage	tijdens	de	bezoekdag).

1.4 Positionering binnen de Hogeschool van Amsterdam
 
De	Ad	Software	Development	van	de	HvA	zal	worden	gepositioneerd	in	de	faculteit	Digitale	Media	&	
Creatieve	Industrie,	in	het	cluster	HBO-ICT,	waar	ook	de	bachelor	HBO-ICT	en	de	Associate	degree	Cyber	
Security toe behoren. De faculteit is gehuisvest op de HvA-locaties Theo Thijssenhuis en Leeuwenburg.

De Ad Software Development vormt een gewenste uitbreiding van het onderwijsportfolio van de faculteit. 
Zij	ontwikkelt	een	aantal	doorlopende	leerlijnen:	Associate	degree	–	Bachelor	–	Master.	Ook	voor	
Software Development heeft de faculteit het plan een dergelijke doorlopende leerlijn aan te gaan bieden. 
De	faculteit	Digitale	Media	&	Creatieve	Industrie	heeft	voldoende	kennis	en	expertise	in	huis	om	de	Ad	
Software	Development	aan	te	kunnen	bieden.	Het	cluster	HBO-ICT	heeft	al	enige	ervaring	opgedaan	met	
onderwijs	op	niveau	5,	in	september	2019	startte	de	Ad	Cyber	Security.	Docenten	van	de	opleiding	HBO-
ICT	(afstudeerrichting	Software	Engineering)	zijn	nauw	betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	de	Ad-opleiding	
Software Development. Daarnaast hebben het ontwikkelteam, de examencommissie en de docenten die 
les	gaan	geven	een	training	gevolgd	over	onderwijs	op	niveau	5.	De	opleidingsmanager	van	HBO-ICT	en	
de	Ad	Cyber	Security	wordt	tevens	manager	van	de	Ad	Software	Development.
De Ad-opleiding gaat samenwerken met het lectoraat Responsible IT. Zodra de vacature voor de lector is 
ingevuld	(najaar	2020)	zal	de	samenwerking	worden	geïntensiveerd	en	zal	de	lector	betrokken	zijn	als	lid	
van de opleidingsadviesraad. Vanuit het lectoraat, dat voor de ontwikkeling van digitale technologie in de 
stad ook intensief samenwerkt met de Gemeente Amsterdam, zullen opdrachten worden geformuleerd 
waar studenten aan kunnen werken. 

1.5 Positionering buiten de Hogeschool van Amsterdam
 
De	faculteit	werkt	nauw	samen	met	ROC’s	in	de	regio	en	specifiek	voor	de	ontwikkeling	van	de	Ad	
Software	Development	is	een	intensieve	samenwerking	gestart	met	het	ROC	van	Amsterdam	(ROCvA)	 
en	Bit	Academy.	Deze	samenwerking	wordt	mede	gefinancierd	door	de	Gemeente	Amsterdam	 
(EFRO-subsidie).	Doel	van	de	samenwerking	is	het	optimaliseren	van	de	aansluiting	tussen	
de opleiding mbo-Software Developer en de Ad Software Development en het realiseren van 
doorstroomprogramma’s.	Twee	docenten	van	de	Bit	Academy,	die	voor	het	ROCvA	een	belangrijk	deel	
van de opleiding mbo-Software Developer verzorgen, zijn aangesloten bij het ontwikkelteam. Door deze 
samenwerking krijgen begrippen als startniveau, complexiteit en zelfstandigheid concrete invulling en 
wordt gewerkt aan een optimale aansluiting tussen mbo en Ad.

Het	Amsterdamse	werkveld	(zie	tabel	1)	is	betrokken	bij	de	ontwikkeling	(en	uitvoering)	van	de	Ad-
Software Development. In november 2019 zijn twee bijeenkomsten gehouden waarin het werkveld is 
geconsulteerd	omtrent	het	beroeps-	en	opleidingsprofiel.	
Tijdens deze bijeenkomsten gaven de vertegenwoordigers van het werkveld aan behoefte te hebben 
aan	meer	professionals	op	hbo-niveau.	Opleiden	op	niveau	5	kan	aan	een	deel	van	deze	behoefte	
tegemoetkomen en werd gezien als een interessante verbreding van het opleidingspalet. Het 
afstudeerniveau	van	mbo’ers	werd	over	het	algemeen	als	onvoldoende	gekwalificeerd	voor	werk	als	
software developer, daarom werd toegejuicht dat mbo-afgestudeerden verder studeren en zich via een 
Ad-opleiding	kwalificeren	voor	de	arbeidsmarkt.	
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Bedrijven Onderwijsinstellingen

ACE-Incubator ISPConnect ROC	van	Amsterdam

Askphill Oberon Bit Academy

Brightcubes Pythonic Codaisseur

Caple Quanza

Cloud	IT	Academy Rabobank

Chipsoft SIG

Het	Consultancy	Huis Sogeti

Herke	ICT	Group Stem platform voor mede-eigenaarschap

IBM Synetic

IRP Thuiswinkel

Tabel 1: deelnemers werkveldbijeenkomsten Ad Software Development, najaar 2019.

Met	de	voorgestelde	startkwalificaties	op	niveau	5	werd	door	de	bedrijven	vooral	gedacht	aan	de	inzet	
van afgestudeerden bij het bouwen van nieuwe software, waarbij zij delen van het programmeerwerk 
kunnen uitvoeren onder leiding van een senior.
In vervolg op de hierboven genoemde bijeenkomsten is een opleidingsadviesraad Software Development 
ingesteld. De opleidingsadviesraad overziet tweemaal per jaar wat alle kontakten tussen werkveld, 
docenten en studenten heeft opgeleverd, evalueert de stand van zaken en stuurt bij waar nodig. 

Opleidingsadviesraad Ad Software Development

Mw.	J.	(Jorien)	Schreuder(vz)	 HvA	–	opleidingsmanager	HBO-ICT

Vacature HvA – lector Responsible-IT

Drs.	R.	(Reza)	Esmaili HvA – opleidingscoördinator Ad-Software Development

Dhr.	M	(Manfred)	Overmeend IBM – Senior IT Specialist

Drs.	S.	(Simon)	Besteman ICP	Connect –	CEO

Dhr.	J.	(Jo)	Lahaye IRP – Managing Director

Dhr	T.	(Toine)	Lambalk Herke	ICT	groep	–	Teamlead	Cloud	Productivity

Dhr.	T.	(Ton)	Paffen	MSc ROCvA	–	Projectleider	House	of	Digital

Tabel 2: opleidingsadviesraad Ad Software Development

1.6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden
 
Met de Ad-opleiding Software Development richten wij ons op mbo-4 studenten van bij voorkeur 
relevante mbo-opleidingen en havisten en vwo’ers die graag een hbo-opleiding met een praktische en 
toepassingsgerichte	focus	willen	volgen.	Wij	verwachten	van	onze	studenten	dat	ze	geïnteresseerd	zijn	in	
de ontwikkeling van software en bieden een opleiding, die praktijkgerichte professionals opleidt die goed 
kunnen samenwerken in teams met ict’ers van verschillende niveaus en die daardoor direct inzetbaar zijn. 
Om	tot	de	opleiding	te	worden	toegelaten,	worden	er	aan	studenten	met	een	vwo-diploma,	havo-diploma	
of mbo-4 diploma geen nadere vooropleidingseisen gesteld. 
Personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de juiste vooropleidingseisen kunnen deelnemen 
aan een toelatingsassessment in de vorm van de 21+ toets.
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2. Standaard 1: beoogde leerresultaten
De beoogde leerresultaten passen bij hbo niveau Associate degree en zijn afgestemd op de verwachtingen van 
het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen.

Het	beroeps-	en	opleidingsprofiel	van	de	Ad	Software	Development	is	bijgevoegd	als	separate	bijlage	1	bij	
dit	TNO-dossier.	

2.1 Beroepsprofiel
 
Leidend	voor	het	formuleren	van	het	beroeps-	en	opleidingsprofiel	is	het	landelijk	profiel	
Domeinbeschrijving	HBO-i	2018	(separate	bijlage	2).	Deze	domeinbeschrijving	is	in	een	model	
gevat	langs	drie	ordeningen	(fig.1).	De	eerste	ordening	wordt	genoemd	‘’architectuurlagen’’.	Dit	zijn	
onderscheidende taakgebieden: hardware interfacing, software, infrastructuur, organisatieprocessen en 
gebruikersinteractie.	De	Ad	Software	Development	is	gepositioneerd	in	de	architectuurlaag	‘’Software’’.	

Vervolgens is elke architectuurlaag uitgewerkt in vier beheersingsniveaus: 1.taakgerichtheid, 
2.probleemgerichtheid, 3.situatiegerichtheid, 4.professiegerichtheid. Ieder niveau veronderstelt tevens de 
criteria die bij het voorliggende niveau zijn genoemd. 
Een	Associate	degree-programma	is	gedefinieerd	op	operationeel-tactisch	niveau:	probleemgerichtheid	
(niveau	2).	In	vergelijking	met	de	eerste	twee	jaar	van	een	bachelor-programma	is	er	sprake	van	een	
meer	specialistische	vakinhoudelijke	oriëntatie	en	taakgerichtheid	van	de	bijbehorende	professional	skills	
(HBO-i,	domeinbeschrijving,	blz.	66).	

Tenslotte is elke architectuurlaag vormgegeven aan de hand van activiteiten: analyseren, adviseren, 
ontwerpen,	realiseren	en	manage	&	control.	De	vertaling	van	deze	activiteiten	naar	de	leerresultaten	en	
bijhorende gedragscriteria van de opleiding Ad Software Development is opgenomen in bijlage 4. 

Fig.	1:	model	domeinbeschrijving	HBO-i.
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In	par.	2.2	gaan	wij	nader	in	op	de	wijze	hoe	de	beschrijving	uit	de	Domeinbeschrijving	HBO-i	is	vertaald	
in	leerresultaten.	Eerst	geven	wij	een	samenvatting	van	het	profiel	van	de	Ad’er	Software	Development.	
Voor	dit	profiel	is	naast	de	Domeinbeschrijving	HBO-i	ook	gebruik	gemaakt	van	input	door	het	werkveld,	
zodat wij opleiden voor actuele vragen en voor functies waar het werkveld op zit te wachten. 

Profiel Software Development (Ad)
De Ad Software Development leidt studenten op tot software developers die softwareoplossingen 
ontwikkelen op basis van een aangeleverd ontwerp. Zij werken een ontwerp uit op basis van best 
practices door gebruik te maken van kennis over software frameworks. Daarbij wordt ook kennis 
toegepast over security, privacy van de gebruiker en data. Software developers voeren dit werk uit in 
overleg met een medior of senior software engineer. 

Afgestudeerden gaan werken in functies als frontend developer, backend developer, software engineer, 
fullstack developer, test engineer.

Software	developers	(Ad)	maken	op	basis	van	een	ontwerp	softwaresystemen	die	grote	hoeveelheden	
data kunnen verwerken en raadplegen. Voor dergelijke softwaresystemen stellen zij testen op volgens 
een gegeven teststrategie. Zij kunnen softwaresystemen onderhouden, ontwikkelen en beschikbaar 
stellen die uit meerdere subsystemen bestaan, waarbij zij gebruik maken van bestaande componenten. 
Bij het integreren van softwarecomponenten in een bestaand systeem houden zij rekening met o.a. 
integriteit, veiligheid en systeemprestaties.

Software	developers	(Ad)	zijn	in	staat	om	eisen	en	wensen	van	een	klant	te	begrijpen	met	als	doel	om	een	
software oplossing te realiseren. Ze stellen acceptatietesten op voor software oplossingen om de eisen 
en wensen van de klant te kunnen testen. Binnen hun team kunnen zij adviseren over de aanschaf en 
selectie van softwarecomponenten, onderdelen van een architectuur of een beperkt softwaresysteem. 
Hierbij hebben zij oog voor het kostenaspect. Zij adviseren ook over het gebruik van prototypes bij het 
valideren van de eisen van de klant.

Een software developer heeft te maken met snelle, technologische ontwikkelingen in het vakgebied. 
Wat tijdens de opleiding is geleerd blijkt vaak na afstuderen alweer verouderd en vervangen te zijn door 
nieuwe technologie. Studenten moeten in staat zijn om met al die ontwikkelingen in hun werk te kunnen 
omgaan. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het lerend vermogen van de student. Leren vindt 
in belangrijke mate plaats aan de hand van projectopdrachten die zijn aangereikt door het bedrijfsleven. 
Zo leren studenten aan de hand van de actuele vragen en eisen van toekomstige werkgevers. 

De afstudeerde Ad’er is in staat om onder begeleiding te werken aan complexe taken en kan een 
bedrijfsstrategie doorgronden en vertalen naar operationele processen. Daarmee onderscheidt de Ad’er 
zich van de mbo-afgestudeerde, de Ad’er kan werken in een ongestructureerde en complexe omgeving. 
Het Ad-niveau gaat wel uit van begeleiding bij het uitvoeren van taken, waarmee het niveau zich 
onderscheid	van	het	bachelor-niveau.	(zie	verder	par.	2.3)

Bovenstaand	profiel	krijgt	een	Amsterdamse	kleur	door	de	intensieve	samenwerking	met	het	
Amsterdamse	bedrijfsleven.	Toonaangevende	bedrijven	als	IBM,	Shell	en	Cynetic	zijn	geïnteresseerd	
in samenwerking met de opleiding om projectopdrachten en afstudeeropdrachten te verstrekken. 
De	Gemeente	Amsterdam	ondersteunt	met	een	subsidie	de	samenwerking	tussen	HvA,	ROCvA	en	Bit	
Academy bij het ontwikkelen van deze nieuwe opleiding, omdat zij het belangrijk vinden dat de handen 
ineengeslagen worden om het tekort aan software developers in onze regio op te lossen. 
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2.2 Leerresultaten
 
Op	basis	van	het	beschreven	profiel	zijn	eindkwalificaties	geformuleerd.	De	eindkwalificaties	zijn	
geformuleerd in de vorm van leerresultaten en voorzien van gedragsindicatoren en gedragscriteria. De 
leerresultaten beschrijven het professioneel gedrag op eindniveau van de opleiding. 

De leerresultaten zijn langs twee wegen tot stand gekomen. Enerzijds hebben wij geredeneerd langs 
de	lijnen	van	de	Domeinbeschrijving	HBO-i	(zie	par.	2.1)	en	de	beschrijving	niveau	5	van	het	Platform	
Associate	degree	(zie	verder	2.3).	Anderzijds	hebben	wij	ons	rekenschap	gegeven	van	de	wensen	van	
het werkveld, zoals opgehaald tijdens de twee bijeenkomsten met het werkveld in november 2019. Uit 
die bijeenkomsten kwam naar voren dat het werkveld nadrukkelijk aandacht vraagt voor het vergroten 
van het probleemoplossend vermogen van studenten en het vermogen om te kunnen samenwerken in 
teamverband. 

We onderscheiden drie leerresultaten waarmee de opleiding is vormgegeven. Deze leerresultaten komen 
in ieder semester aan de orde en er is een opbouw in niveau gemaakt waarop deze leerresultaten 
worden beoordeeld.

Leerresultaten Ad Software Development:
1. De software developer formuleert user stories, werkt deze uit in functionele eisen en stelt 

acceptatietesten op volgens een gegeven teststrategie. 

2. De software developer adviseert over de aanschaf en selectie van softwarecomponenten binnen een 
softwaresysteem waarbij het kostenaspect een rol kan spelen. Hiertoe kan een software developer 
een prototype ontwikkelen om eisen te valideren. 

3. De software developer kan op basis van een ontwerp een softwaresysteem, dat bestaat uit 
meerdere subsystemen, onderhouden, ontwikkelen en beschikbaar stellen, hierbij gebruikmakend 
van bestaande componenten. Bovendien kan de software developer softwarecomponenten in een 
bestaand systeem integreren.

De leerresultaten zijn ter validatie via een enquête voorgelegd aan 163 bedrijven, relaties van de 
opleiding	HBO-ICT.	45	bedrijven	vulden	de	enquête	in.	75%	van	de	respondenten	gaf	aan	dat	het	
gekozen	opleidingsprofiel	geheel	aansluit	bij	hun	wensen	voor	de	arbeidsmarkt.	
Een overzicht van de leerresultaten, gedragsindicatoren en gedragscriteria is opgenomen in bijlage 1. 
In bijlage 2 is een verantwoording gegeven in welke studieonderdelen welke gedragscriteria worden 
getoetst.	In	het	leerplanschema	(separate	bijlage	3)	is	een	uitgebreide	beschrijving	van	de	uitwerking	van	
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de leerresultaten en gedragscriteria in het onderwijsprogramma opgenomen. 

2.3 Niveau 5
 
Associate	degree	opleidingen	zijn	in	het	European	Quality	Framework	(EQF)	en	het	Nederlands	
Kwalificatieraamwerk	(NLQF)	gepositioneerd	en	uitgewerkt	op	niveau	5.	In	de	Domeinbeschrijving	
HBO-i	wordt	een	uitgebreide	verantwoording	gegeven	van	de	aansluiting	bij	vergelijkbare	niveaus	
vanuit	internationaal	perspectief.	Dit	(internationale)	niveau	5	komt	overeen	met	niveau	2	van	de	
Domeinbeschrijving	HBO-i.	

Fig.2. Beheersingsniveaus verschillende raamwerken (bron: HBO-i, domeinbeschrijving (2018).

Een	beschrijving	van	het	Associate	degree	niveau	is	vastgesteld	door	het	Overlegplatform	Associate	
degree	van	de	Vereniging	Hogescholen	(zie	separate	bijlage	4).	Hierin	is	niveau	5	uitgewerkt	aan	de	
hand van vijf gedragsindicatoren: probleemoplossend vermogen, methodisch handelen, samenwerken, 
communiceren en lerend vermogen, die het niveau duiden waarop de beroepstaken worden uitgevoerd. 
Deze gedragsindicatoren komen overeen met de vakoverstijgende vaardigheden, die door het 
werkveld	zijn	benoemd	als	essentiële	vaardigheden	waarover	afgestudeerden	moeten	beschikken.	De	
gedragsindicatoren	zijn,	in	overleg	met	het	werkveld	en	op	basis	van	de	Domeinbeschrijving	HBO-i,	
voor	de	Ad	Software	Development	uitgewerkt	in	gedragscriteria	die	specificeren	met	welk	professioneel	
gedrag de studenten laten zien dat zij het leerresultaat beheersen. Een conversietabel laat zien hoe wij 
op	basis	van	de	Domeinbeschrijving	HBO-i	tot	onze	gedragscriteria	zijn	gekomen	(zie	bijlage	4).

Wij	hebben	in	kaart	gebracht	hoe	de	Ad	Software	Development	(niveau	5)	zich	verhoudt	tot	verwante	
opleidingen	op	mbo-niveau	(niveau	4)	en	bachelor	niveau	(niveau	6).	Dit	is	uitgewerkt	in	een	tabel	en	
opgenomen in bijlage 3. Deze tabel laat een toenemende mate van complexiteit en zelfstandigheid in het 
handelen zien. De Ad’er werkt, meer dan een mbo’er in ongestructureerde en deels complexe situaties. De 
Ad’er werkt daarbij onder begeleiding. Dit is een belangrijk onderscheid van de bachelor, de Ad’er werkt 
onder leiding van een teamleider, terwijl een bachelor afgestudeerde in staat is als zelfstandig vakman in 
bredere contexten in een ongestructureerde onvoorspelbare en complexe omgeving te werken. 



12

Associate degree Softw
are D

evelopm
ent

2.4 Internationaal perspectief
 
Het	vakgebied	van	de	software	developer	is	bij	uitstek	internationaal	georiënteerd.	Het	internet	kent	geen	
grenzen, er gelden internationale standaarden binnen het vakgebied. 
De leerresultaten van de opleiding verhouden zich qua niveau tot het European Quality Framework en 
zijn	mede	gebaseerd	op	internationale	standaarden	zoals	het	Europese	e-Competence	Framework.	
Dit borgt dat de kennis en vaardigheden die de studenten tijdens de opleiding opdoen ook bij niet-
Nederlandse bedrijven herkend en erkend worden. 
Het	betrokken	werkveld	is	internationaal	georiënteerd,	er	wordt	gebruik	gemaakt	van	internationale	
bronnen.

2.5 Na afronding van de opleiding
 
Gezien de grote vraag naar software developers verwachten wij dat afgestudeerden snel een geschikte 
baan zullen vinden. Wij willen daarnaast ook de mogelijkheid bieden om door te studeren aan de 
bachelor	HBO-ICT,	leerroute	Software	Engineering.	Met	de	examencommissie	van	HBO-ICT	worden	
afspraken	gemaakt	over	de	mate	van	vrijstelling	voor	Ad	studenten	bij	instroom	in	de	bachelor	HBO-ICT. 
Het doel hierbij is dat studenten na het afronden van de Ad met een onderwijsprogramma van maximaal 
120 studiepunten hun bachelordiploma kunnen behalen. In het curriculum van de Ad Software 
Development kunnen studenten die willen doorstromen in de vrije keuzeruimte in semester 4 een 
doorstroommodule	(15	ec)	volgen	die	in	samenwerking	met	de	bachelor	wordt	ontwikkeld.	

2.6 Aansluiten bij de actualiteit
 
Het vakgebied waarin een software developer zich begeeft is dynamisch, kennis veroudert snel en er zijn 
voortdurend	nieuwe	ontwikkelingen.	Daarom	wordt	er	continu	nieuwe	kennis	ontwikkeld.	Ons	curriculum	
is	dan	ook	dynamisch	en	kan	snel	inspringen	op	nieuwe	trends	en	ontwikkelingen.	Om	dit	te	bereiken	
wordt nauw contact onderhouden met het werkveld om te waarborgen dat wat wordt aangeboden 
ook daadwerkelijk relevant en actueel is. De aansluiting bij de actualiteit komt ook voort uit het feit dat 
opdrachten	uit	de	beroepspraktijk	een	belangrijk	onderdeel	zijn	van	het	curriculum.	Op	deze	wijze	is	er	
een	voortdurende	afstemming	op	de	actuele	vraagstukken	in	het	werkveld.	Onze	studenten	werken	aan	
actuele	vraagstukken	en	onze	docenten	zijn	‘kind	aan	huis’	bij	de	Amsterdamse	partners	en	in	de	regio.	

De	opleidingsadviesraad	Software	Development	(zie	ook	par.	1.5)	zal	tweemaal	per	jaar	bijeenkomen	om	
te spreken over maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de 
inhoud	van	het	curriculum.	Zij	reflecteert	op	alle	ontwikkelingen	en	stuurt	bij	waar	wenselijk.	
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3. Standaard 2: de onderwijsleeromgeving
 
Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de 
instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren.

3.1 Didactisch concept
 
Bij het ontwikkelen van het didactisch concept voor de opleiding is gekeken naar manieren waarop wij 
de studenten het beste kunnen voorbereiden op de zich continu veranderende beroepspraktijk van 
software development. We hebben drie uitgangspunten geformuleerd, gebaseerd op de bouwstenen 
voor	High	Impact	Learning,	zoals	onderzocht	en	beschreven	door	Dochy	(2015)1:
1. praktijkvraagstukken in een rijke leeromgeving;
2. student aan het roer en 
3. toetsing als leermoment.

Het	didactisch	concept	is	uitgewerkt	in	het	document	‘Leren	en	toetsen’	(zie	separate	bijlage	5).
Centraal	in	de	opleiding	staan	praktijkvraagstukken. In de opleiding komen praktijkvraagstukken aan de 
orde tijdens het studieonderdeel projecten en het studieonderdeel fundamentals. De praktijkopdrachten 
uit het studieonderdeel projecten worden aangeleverd door werkgevers uit het regionale werkveld, die 
nauw betrokken zijn bij de opleiding. Daarmee ontstaat een rijke leeromgeving, omdat het studenten 
onderdompelt in vraagstukken die actueel zijn, waaraan zij met ondersteuning van docenten werken 
in	een	setting	(het	lab)	die	overeenkomsten	heeft	met	hoe	zij	na	afstuderen	hun	werk	zullen	inrichten.	
Studenten	en	docenten	vormen	samen	een	leer/werkgemeenschap	(zowel	op	locatie	als	online)	en	
spreken elkaar aan op professioneel gedrag. De opdrachtgever is een professional en studenten gaan 
regelmatig naar het bedrijf om te overleggen of om te werken. Studenten zijn in hun projectgroep 
verantwoordelijk voor het realiseren van opdrachten, zij maken daarvoor werkafspraken die regelmatig 
geëvalueerd	worden.	

Ook	in	de	fundamentals wordt geleerd aan de hand van praktijkvraagstukken. Deze vraagstukken vinden 
plaats	in	een	gesimuleerde	context	en	zijn	passend	bij	de	thema’s	die	in	het	betreffende	studieonderdeel	
aan de orde zijn. Theoretische concepten worden direct toegepast in opdrachten die zijn ontleend aan 
de praktijk. In de fundamentals leren studenten systematisch en planmatig werken in een gesimuleerde 
beroepscontext. Dit biedt de mogelijkheid om studenten zich een aantal concepten en vaardigheden 
eigen	te	laten	maken.	Studenten	leren	werken	met	behulp	van	de	SCRUM-methodiek,	die	ze	kunnen	
toepassen	tijdens	het	werken	aan	praktijkvraagstukken.	Op	deze	wijze	leren	studenten	systematisch	en	
planmatig te werken en samenwerken binnen een team.

Docenten zijn aanwezig in het lab waar het projectwerk wordt uitgevoerd. Ze volgen de werkzaamheden 
van iedere projectgroep nauwlettend en geven waar nodig coaching op proces en inhoud. Als blijkt dat 
er onoverkomelijke obstakels zijn waardoor studenten niet voort kunnen met hun projectopdracht, 
verzorgen docenten op maat instructies. Uiteraard worden studenten eerst aangemoedigd zelf naar 
oplossingen te zoeken. 

Student aan het roer betekent dat studenten vanaf de eerste dag nadenken over hun eigen leerroute en 
hoe zij de leerresultaten willen bereiken. Studenten formuleren in toenemende mate eigen ambities en 
leervragen	bij	het	projectwerk	en	reflecteren	op	de	eigen	studievoortgang	en	ambities.	Aan	het	begin	van	

 1  Dochy,	F	&	Berghmans,	I. Bouwstenen voor high impact learning	(2015).	Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.
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ieder	semester	formuleren	zij	een	persoonlijk	ontwikkelplan	(POP),	waarin	de	ambities	en	plannen	voor	
de komende periode worden vastgelegd en teruggekeken wordt op de resultaten van de voorgaande 
periode. Studenten worden aan het eind van het eerste jaar gevraagd plannen te maken voor een 
afstudeeropdracht	en	verdiepingsmodule	in	het	tweede	jaar	en	zo	een	eigen	profiel	te	ontwikkelen	
waarmee zij afstuderen. 
Wij leren studenten verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, hun professionele 
houding en de keuzes die ze maken. Dit is van belang om goed te kunnen functioneren in een 
toekomstige loopbaan. In het begin krijgen de studenten veel structuur in de opdrachten en veel 
begeleiding. Naarmate studenten verder in de opleiding komen, bepalen zij steeds meer zelf wat en hoe 
er geleerd wordt.
Om	zelf	te	kunnen	sturen	en	verantwoordelijkheid	te	kunnen	nemen	voor	het	eigen	leren	is	het	nodig	
dat studenten tevoren duidelijkheid hebben over hoe zij beoordeeld worden. Wij zijn transparant over de 
toetseisen doordat beoordelingscriteria zijn beschreven in duidelijke beoordelingsformulieren met rubrics.

Om	het	leerproces	efficiënt	en	effectief	te	maken	zien	wij	toetsing als leermoment. Studenten ontvangen 
veelvuldig feedback op het door hen gemaakte werk en met de student wordt besproken wat 
ontwikkelpunten zijn voor de komende periode. Wij maken onderscheid tussen formatieve toetsen, 
gericht op feedback en ontwikkeling, en summatieve toetsen, waarmee studenten aantonen een bepaald 
onderdeel met succes te hebben afgerond. 
In het studieonderdeel fundamentals wordt veelvuldig formatief getoetst, doordat studenten iedere 
week	of	iedere	twee	weken	(dit	verschilt	per	studieonderdeel)	een	(deel)opdracht	opleveren	waarover	zij	
feedback ontvangen. Deze feedback wordt zowel door de docent als door de medestudenten gegeven. 
De laatste opdracht van het blok of de opdracht in zijn geheel is een integrale toets over alle onderdelen 
en	wordt	beoordeeld	met	een	cijfer	(summatief).	In	de	studiehandleiding	is	per	onderdeel	beschreven	
hoe de toetsing verloopt. 
In de projecten wordt de voortgang regelmatig besproken met de projectbegeleider. Tussentijds zijn er 
twee beoordelingsmomenten waarop een go/no go wordt gegeven, zodat studenten de kans hebben om 
bij te sturen en om bij een no-go een herstelactie in te zetten. 

3.2 Vormgeving van de opleiding
 
De opleiding is vormgegeven in vier semesters van 20 weken, elke semester is verdeeld in 2 blokken 
van 10 weken. Studenten zijn ten minste drie dagen per week op de opleiding (zie hierover verder 
toelichting	in	paragraaf	3.4).	De	studieonderdelen	zijn	zo	geordend	dat	er	sprake	is	van	een	toenemende	
complexiteit. Per periode is gekeken welke onderliggende theorie en vaardigheden aan bod moeten 
komen om in de projecten voldoende niveau te kunnen realiseren. Naarmate de projecten complexer 
worden is meer diepgaande kennis en zijn complexere vaardigheden nodig, deze kennis en vaardigheden 
worden just-in-time geleerd in de fundamentals.

De studieonderdelen zijn: projecten, fundamentals, keuzemodule en afstudeeropdracht.
(fig.	3).	Daarnaast	kent	de	opleiding	twee	boosterweken.	Wij	geven	hieronder	een	toelichting	op	deze	
studieonderdelen.

De projecten hebben de looptijd van een semester. Projectopdrachten worden aangeleverd door het 
werkveld	en	vooraf	getoetst	op	relevantie	en	moeilijkheidsgraad	door	een	projectcommissie.	Omdat	wij	
het leren omgaan met realistische beroepsopdrachten van groot belang achten hebben wij voor het 
leren	van	projecten	50%	van	het	curriculum	ingeruimd:	3x	15	ec	voor	de	projecten	en	1x	15	ec	voor	de	
afstudeeropdracht. 
Projecten kennen zowel een groepsbeoordeling als een individuele beoordeling. Bij de beoordeling van 
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het product zijn de projectbegeleider en opdrachtgever betrokken. Bij de beoordeling van het proces 
zijn studenten en projectbegeleider betrokken. Aan het eind van ieder project doet de student een 
individueel	mondeling	tentamen	(Techno)	over	de	technische	input	die	de	student	aan	het	project	heeft	
bijgedragen. 
Vanaf semester 2 wordt meer zelfstandigheid en pro-activiteit verwacht van studenten en zijn de 
opdrachten	minder	gespecificeerd.	Studenten	worden	in	semester	1	tot	en	met	3	zodanig	voorbereid,	
dat zij in staat zijn om de leerresultaten in de eindopdracht op eindniveau af te ronden.

In de fundamentals leren studenten theoretische concepten en software vaardigheden die zij nodig 
hebben om succesvol te kunnen ontwikkelen binnen de projecten. Deze theorie en vaardigheden worden 
geoefend in gesimuleerde beroepsopdrachten. De fundamentals in het eerste semester zijn kortlopende 
onderdelen	(10	weken)	die	getoetst	worden	met	een	groepsopdracht.	Hierdoor	krijgen	studenten	al	na	
een korte periode feedback op hun voortgang. In de volgende semesters zijn de fundamentals steeds een 
semester	(20	weken)	en	vindt	er	steeds	meer	verdieping	plaats.	In	de	laatste	fundamental, in semester 3, 
genaamd	‘’verdieping	software	development’’	kiezen	studenten	eigen	onderdelen	waar	zij	verdieping	in	
willen zoeken. 

In semester vier kiezen studenten ter verbreding of verdieping van de professionele ontwikkeling 
een keuzemodule (15	ec)	zoals	bijvoorbeeld	big	data,	mobile	development,	information	security,	
managementvaardigheden,	business	English	of	een	doorstroommodule	naar	de	bachelor	HBO-ICT.	De	
examencommissie beoordeelt of de voorgestelde invulling geschikt is, indien wordt afgeweken van het 
reguliere aanbod.

In het vierde semester doet de student ook een individuele afstudeeropdracht bij een opdrachtgever. 
De student laat met deze opdracht zien in staat te zijn om te functioneren als software developer 
op Ad-niveau en als vakbekwaam professional de arbeidsmarkt op te kunnen. De student start in 
blok	7	met	twee	dagen	afstudeeropdracht	per	week.	In	blok	8	is	de	student	vier	dagen	per	week	
aan het werk bij de opdrachtgever. De opdracht wordt vooraf op niveau en relevantie beoordeeld in 
een afstudeercommissie. Deze opdracht leidt tot beroepsproducten die worden gepresenteerd en 
beoordeeld in een afstudeer-assessment. Met de afstudeeropdracht toont de student alle leerresultaten 
op eindniveau aan. 

De opleiding kent twee Boosterweken; dit zijn weken waarin de actuele ontwikkeling in de beroepspraktijk 
leidraad zijn en studenten zich een week lang onderdompelen in hun toekomstige beroepspraktijk. 
Er worden werkbezoeken georganiseerd, presentaties gehouden door werkgevers, en studenten 
werken	aan	een	beroepsvraagstuk	(eventueel	samen	met	professionals)	in	een	hackaton.	Doel	van	
deze boosterweken zijn om studenten, docenten én werkveld met elkaar in contact te laten zijn over de 
vraagstukken van morgen en overmorgen. 

In	de	studiegids	van	de	opleiding	is	het	onderwijs	van	de	gehele	opleiding	beschreven	(separate	bijlage	6).	
Daarnaast	zijn	de	studiehandleiding	semester	1	(separate	bijlage	7)	en	de	afstudeerhandleiding	(separate	
bijlage	8)	bijgevoegd.	Op	de	visitatiedag	ligt	de	studiehandleiding	van	semester	2	ter	inzage.
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Semester 1 Semester 2

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Introductie 

H
ackathon

Project I 
(15	ec) Project II (15	ec)	

Fundamentals 
Basis Programmeren

	(4	ec)

Fundamentals 
OOP
	(5	ec)

Fundamentals 
Continuous	Delivery	&	Testen	

	(6	ec)

Fundamentals 
Frontend
	(3	ec)

Fundamentals 
Databases
	(3	ec)

Fundamentals 
Webdevelopment

	(9ec)

 

Semester 3 Semester 4

Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8

Project III 
(15	ec)

Afstudeeropdracht
(15	ec)

Keuzemodule
(15	ec)

Fundamentals 
Security 
(6	ec)

Fundamentals 
Verdieping Software Development

(9ec)	

Fig. 3: Schematisch overzicht van het onderwijsprogramma 

3.3 Rollen van de docent
 
We onderscheiden vier verschillende docentrollen: inhoudelijk expert, projectbegeleider, examinator/
assessor en studieloopbaanbegeleider. 

De inhoudelijk expert is een docent die door middel van korte instructies studenten de nodige kennis of 
vaardigheden aanbiedt. Zij zetten deze rol spaarzaam in. Zowel in de projecten als in de fundamentals 
zijn	(beroeps)opdrachten	leidend	voor	de	activiteiten	van	de	studenten.	De	docent	wisselt	twee	rollen	
af,	die	van	(project)begeleider	en	die	van	inhoudelijk	expert.	Daar	waar	studenten	vastlopen	en	niet	via	
coaching verder komen met de taak kan de begeleider switchen van rol en de studenten verder helpen 
door een korte instructie. 

De projectbegeleider is	een	docent	voor	de	begeleiding	van	de	(project)opdrachten.	De	docent	is	aanwezig	
wanneer de studenten aan deze opdrachten werken en is beschikbaar voor vragen en feedback. De 
projectbegeleider stelt zich op als coach. Soms neemt de projectbegeleider even de rol van inhoudelijk 
expert, eerst wordt echter geprobeerd om studenten via coaching zelf de antwoorden op vragen te laten 
vinden. 
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Iedere docent die verbonden is aan de opleiding kan tevens de rol van examinator vervullen bij de 
beoordeling	van	(een	van)	de	opdrachten	die	studenten	in	de	eerste	zeven	blokken	uitvoeren.	Alle	
onderdelen die behoren bij de afstudeeropdracht worden beoordeeld door twee assessoren, die 
daarvoor	zijn	gecertificeerd.	

De docent in de rol van de studieloopbaanbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor een groep 
studenten. Studenten krijgen aan het begin van de opleiding een studieloopbaanbegeleider toegewezen 
voor de duur van de opleiding, die zich vooral richt op studiebegeleiding en persoonlijke begeleiding. 
Deze studieloopbaanbegeleider is tevens als docent bij de opleiding betrokken en fungeert als 
rolmodel. In de gesprekken gaat de dialoog over de studievoortgang, studiemotivatie, binding met de 
opleiding	en	beroepsoriëntatie,	maar	kan	het	gesprek	ook	een	vakinhoudelijke	component	hebben.	De	
studieloopbaanbegeleider verwijst zo nodig door naar de studentendecaan. 

3.4 Studentbegeleiding en studentenwelzijn
 
Onze	studiebegeleiding	richt	zich	op	het	scheppen	van	optimale	omstandigheden	om	te	kunnen	
leren, waarbij we ons bewust zijn van de verschillende behoeften en achtergronden van studenten. 
Studenten	zijn	tenminste	drie	dagen	per	week	op	de	opleiding	in	een	kleinschalige	setting	(het	lab),	
waar zij samenwerken aan opdrachten en onderwijs volgen. Er wordt vanuit de HvA gewerkt aan nieuwe 
richtlijnen	voor	onderwijs	op	locatie	als	gevolg	van	de	Covid19	pandemie.	Op	basis	van	die	richtlijnen	
zullen wij een leeromgeving aanpassen waarbij de community zowel fysiek als online bijeen kan komen. 
De docenten zijn intensief betrokken bij de werkzaamheden van de student en zij leren hun studenten 
dan	ook	goed	kennen.	Om	studenten	te	stimuleren	zelf	verantwoordelijkheid	te	nemen	en	na	te	denken	
over hun eigen ontwikkeling wordt veel aandacht besteed aan het geven van feedback en feedforward. 

Met de studieloopbaanbegeleider wordt na 5 weken een eerste gesprek gevoerd om de startfase te 
bespreken. Aan het eind van ieder semester voert de studieloopbaanbegeleider een voortgangsgesprek. 
Hierin komen ambitie, studievoortgang en eventueel maatwerk aan de orde. 
De	studieloopbaanbegeleider	is	het	eerste	aanspreekpunt	voor	de	student	bij	vragen	en	voor	specifieke	
behoeften, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie. Voor gespecialiseerde begeleiding worden studenten verwezen 
naar het studentendecanaat. Daarnaast biedt de HvA via de afdeling Studentenzaken aanvullende 
begeleiding, onder meer door een keuzespreekuur, taalspreekuur, studentenpsycholoog en trainingen. 

3.5 Studiekeuzecheck – matching
 
Alle	aankomende	studenten	nemen	verplicht	deel	aan	de	studiekeuzecheck	(SKC).	De	SKC	duurt	een	
dag en bestaat uit een praktijkvraagstuk dat studenten oplossen en een matchingsgesprek. Vooraf 
vullen zij een online vragenlijst in gericht op motivatie voor de opleiding. Tijdens het matchingsgesprek 
wordt doorgepraat over wat de student heeft ingevuld in de vragenlijst en heeft ervaren tijdens de 
praktijkopdracht. Er wordt gesproken over de persoonlijke ervaringen, belangstelling voor het vakgebied 
en motivatie om de opleiding te gaan volgen. Daarnaast wordt gesproken over studievaardigheden en 
de beschikbare tijd voor de studie en er is ruimte voor vragen. De studenten ontvangen een schriftelijk 
advies over de studiekeuze. 

3.6 Diversiteit	en	differentiatie
 
De HvA is een breed toegankelijke hogeschool, waarin een grote diversiteit aan studenten zich 
welkom voelt en met succes een studie volgt. Voor de Ad verwachten wij een gevarieerde instroom, 
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studenten vanuit het mbo, havo en mogelijk ook het vwo. Er zijn geen instroomeisen ten aanzien van 
vakkenpakketten,	dus	er	zal	een	variatie	ontstaan	ten	aanzien	van	startniveau	in	programmeren.	Ons	
didactisch concept houdt rekening met een dergelijke gevarieerde instroom. In het eerste semester 
wordt	rekening	gehouden	met	grote	verschillen	in	startkwalificatie.	Diepgang	en	uitdaging	kan	
gevonden worden door te streven naar een beter resultaat zoals aangeven in de rubric. Studenten die 
moeite hebben om de basis van het programmeren te leren krijgen ondersteuning in vorm van extra 
oefenopdrachten die besproken worden met de docent.

Bij de projectopdrachten werken studenten in groepen, waarbij studenten met verschillende 
startkwalificaties	met	elkaar	samenwerken.	Wij	gaan	ervan	uit	dat	de	diversiteit	in	vooropleiding	en	
leerervaringen, mits goed begeleid, zorgt voor groepen waarin studenten van elkaar kunnen leren. 
Wij verwachten in onze opleiding studenten met veel verschillende culturele achtergronden. Bij 
de	opleiding	Cyber	Security	en	HBO-ICT	is	de	ervaring	dat	deze	diversiteit	doorgaans	geen	extra	
aanpassingen of aandacht behoeven. Waar nodig heeft het onze aandacht. Waar wij ook alert op zijn 
is	de	positie	van	vrouwelijke	studenten	in	de	leergemeenschap.	Omdat	vrouwelijke	studenten	zwaar	
ondervertegenwoordigd zijn overleggen wij met hen welke samenstelling van projectgroepen voor hen 
wenselijk	is	(in	tenminste	tweetallen	in	een	projectgroep	of	niet).	

Studenten kunnen in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider en na toestemming van de 
examencommissie eerder opgedane ervaringen of gemaakte producten op Ad-niveau opvoeren als 
toetsonderdeel, mits zij daarmee de gedragsindicatoren en onderliggende gedragscriteria aantonen. 
Hierdoor hoeven studenten niet nogmaals tijd te besteden aan wat zij al beheersen en kunnen de 
tijd gebruiken om zich te ontwikkelen in zaken die zij minder beheersen. Studenten die delen van een 
leerresultaat	reeds	aantoonbaar	beheersen,	kunnen	in	overleg	met	de	docent	van	het	betreffende	
studieonderdeel een verdiepende of verbredende opdracht krijgen.

Voor	onze	studenten	brengt	onze	digitale	leeromgeving,	Brightspace,	meer	flexibiliteit	met	zich	mee:	een	
student kan het lesmateriaal online bekijken, ongeacht waar, wanneer en hoe vaak. 

3.7 Taal
 
De opleiding wordt aangeboden in het Nederlands, maar in het vakgebied van de software developer is 
Engels zeer gangbaar. Er worden in het vakgebied veel Engelstalige termen gebruikt en de werkomgeving 
is vaak internationaal. Studenten leren al doende om zich zowel in het Nederlands correct uit te drukken 
als voldoende Engelstalige kennis te ontwikkelen om adequaat te kunnen communiceren in de software 
werkomgeving. Gedurende de gehele opleiding geven de docenten feedback op correct taalgebruik 
bij de beroepsproducten. Indien nodig krijgen studenten extra ondersteuning bij het leren van 
taalvaardigheden. Dit gebeurt onder andere via een aanbod aan online cursussen. 

3.8	 Opleidingscommissie
 
Bij	aanvang	van	de	opleiding	in	september	2021	wordt	een	opleidingscommissie	(OC)	geformeerd.	
De rechten en plichten van deze commissie zijn vastgelegd in een HvA breed reglement. Zeker in de 
opstartfase	van	de	opleiding	is	veelvuldig	overleg	met	de	OC	belangrijk.	Daarom	overleggen	zij	naast	
de eigen vergaderingen eenmaal per zes weken met de curriculum coördinator en eenmaal per blok 
met	de	opleidingsmanager	van	het	cluster	HBO-ICT	(die	tevens	opleidingsmanager	van	de	Ad	Software	
Development	is)	over	de	kwaliteit	van	de	opleiding,	de	uitkomsten	van	onderwijsevaluaties	en	de	
uitvoering	van	de	Onderwijs-	en	Examenregeling	(OER).	De	uitkomsten	van	deze	gesprekken	worden	
besproken met het docententeam en zijn sturend voor de onderwijsontwikkeling.
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3.9 Personeel
 
Het	beoogde	docententeam	bestaat	uit	docenten	afkomstig	van	de	bacheloropleiding	HBO-ICT.	De	
docenten hebben deel uitgemaakt van het ontwikkelteam van de opleiding en worden samen met 
de	leden	van	de	examencommissie	getraind	op	het	verzorgen	van	onderwijs	op	niveau	5.	Ook	wordt	
gezorgd voor regelmatige uitwisseling van ervaringen en inzichten met het docententeam van de Ad 
Cyber	Security.	De	workshops	en	gastcolleges	zullen	veelal	worden	verzorgd	door	gastdocenten	uit	het	
beroepenveld.
De	docent	als	examinator	is	aantoonbaar	gekwalificeerd	voor	het	beoordelen	van	opdrachten,	beschikt	
minimaal	over	een	Basiskwalificatie	Examinering	(BKE).	De	basiscriteria	die	bij	het	aanwijzen	van	
examinator worden gehanteerd, zijn:

 > de examinator beschikt minimaal over een diploma op masterniveau; 
 > nieuwe docenten die nog niet geschoold zijn in ontwikkelingsgericht begeleiden en/of nog niet 

aangewezen zijn als examinator, worden begeleid door een ervaren begeleider en/of beoordelaar;
 > een beoordelaar volgt regelmatig scholing/kalibratiesessies om de eigen deskundigheid ten aanzien 

van toetsen en feedback geven te vergroten;
 > een beoordelaar kent de beroepspraktijk;
 > assessoren	zijn	gecertificeerd	in	het	beoordelen	van	beroepsproducten	op	eindniveau	alsmede	het	

afnemen van een assessment.

In	samenwerking	met	de	HvA	Academie	(instituut	voor	professionalisering	medewerkers	HvA)	is	een	
professionaliseringstraject gerealiseerd, gericht op toetsen en beoordelen op niveau 5 en coachend 
begeleiden, waaronder het geven van feedback. Het beoogde docententeam en leden van de 
examencommissie zullen dit professionaliseringstraject volgen. 
Daarnaast blijven docenten en medewerkers op de hoogte van de ontwikkeling in hun vakgebied door 
bijvoorbeeld	lidmaatschap	van	beroepsverenigingen	en	deelname	aan	netwerkbijeenkomsten.	Ook	
organiseert	de	opleiding	HBO-ICT	jaarlijks	een	cluster-brede	teamscholing	waarin	wij	voor	het	onderwijs	
relevante onderwerpen met elkaar verkennen en bespreken. 

Een	overzicht	van	de	kwalificaties	van	het	beoogde	docententeam	is	toegevoegd	als	separate	bijlage	9.	

De Ad-opleiding Software Development valt onder de verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager 
HBO-ICT.	Voor	de	dagelijkse	leiding	en	als	eerste	aanspreekpunt	wordt	een	gekwalificeerde	docent	voor	
een deel van de aanstelling als curriculum coördinator benoemd. De dagelijkse bedrijfsvoeringsaspecten 
van	de	opleiding	worden	uitgevoerd	door	het	managementteam	HBO-ICT.
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4. Standaard 3: toetsing
 
De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

De HvA kent een hogeschoolbreed toetsbeleid waarin de kaders geschetst zijn voor de inrichting van het 
toetsprogramma en –processen en voor de borging van de kwaliteit van de toetsing. Dit beleid is voor de 
Ad	Software	Development	nader	geconcretiseerd	in	het	document	‘Leren	en	toetsen’	(separate	bijlage	5)	
en	de	Onderwijs-	en	Examenregeling	(OER)	van	de	opleiding	(separate	bijlage	10).	
Wij hebben een toetsprogramma ontwikkeld waarin de twee functies van toetsen, stimuleren van het 
leerproces en beoordelen, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de validiteit, betrouwbaarheid, 
transparantie en kwaliteit van toetsen zijn geborgd. In de volgende paragrafen lichten wij dat toe. 

4.1 De twee functies van toetsen
 
De derde pijler van het didactische model is toetsing als leermoment. Wij zetten sterk in op formatieve 
toetsen in de vorm van regelmatige feedback op gemaakte opdrachten. In de fundamentals worden 
continu opdrachten gemaakt, besproken en van commentaar voorzien, waarna de studenten aan de 
opdracht verder werken en deze doorontwikkelen. Hetzelfde gebeurt bij de voortgang van de projecten. 
De	begeleider	kijkt	mee	met	het	gemaakte	werk	en	geeft	tussentijds	feedback.	Ook	de	opdrachtgevers	
worden veelvuldig uitgenodigd feedback te geven op de voortgang van projecten. Met deze feedback 
verbeteren studenten hun prestaties. 

De beoordelingen van zowel de projecten als de fundamentals zijn gebaseerd op de drie te behalen 
leerresultaten en de daarvan afgeleide gedragsindicatoren en gedragscriteria. Deze gedragscriteria zijn 
geformuleerd	op	twee	niveaus,	te	behalen	niveau	eind	eerste	jaar	(midterm)	en	te	behalen	eindniveau	
(zie	verder	bijlage	1).	In	het	eerste	jaar	vinden	beoordelingen	plaats	op	basis	van	het	geformuleerde	
niveau voor jaar 1. In het tweede jaar vinden beoordelingen plaats op basis van het geformuleerde 
eindniveau. 

Een bijzondere vorm van formatieve toetsing zijn de voortgangsgesprekken. De studieloopbaan-
begeleider voert dit gesprek met studenten, ten minste eenmaal per semester. In dit gesprek 
wordt teruggeblikt op de bereikte leerresultaten in het voorafgaande semester. Daarnaast wordt 
vooruitgekeken en worden ontwikkelpunten geformuleerd voor het volgende semester. 
Aan het eind van een blok of semester wordt een fundamental afgesloten met een opdracht waar een 
beoordeling in de vorm van een cijfer voor wordt gegeven. De student is geslaagd als het cijfer minimaal 
een	5.5	is.	Onvoldoendes	kunnen	herkanst	worden	door	middel	van	reparatieopdrachten.	Met	de	
student wordt een afspraak gemaakt over de termijn waarbinnen deze reparatieopdracht ingeleverd 
wordt. Per toets is er één herkansingsmogelijkheid per studiejaar. Mocht de student het onderdeel in de 
herkansing	niet	halen,	dan	moet	de	student	zich	opnieuw	inschrijven	voor	het	betreffende	onderdeel	in	
het	volgende	studiejaar. 

Aan het eind van ieder project volgt een summatieve beoordeling in de vorm van drie deeltoetsen:
 > Resultaat/product	(groep,	bepaalt	20%	van	het	eindcijfer)	
 > Reflectie	op	proces	(schriftelijk	en	mondeling	tentamen,	groep+individueel,	bepaalt	40%	van	het	

eindcijfer)	
 > Techno	(mondeling	tentamen,	individueel,	bepaalt	40%	van	het	eindcijfer)	
Alle	deeltoetsen	dienen	met	een	voldoende	(minimaal	5,5)	te	worden	afgesloten.
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Het opgeleverde product wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever en door de opdrachtgever van 
commentaar voorzien. De opleiding is verantwoordelijk voor de vaststelling van het cijfer. 
De	reflectie	op	het	proces	kent	zowel	een	groepsdeel	als	een	individueel	deel.	De	wijze	waarop	de	
reflectie	wordt	georganiseerd	varieert	per	semester,	van	sturing	naar	meer	zelfsturing.	Peer	feedback	is	
een	belangrijk	onderdeel	van	deze	reflectie.	In	het	reflectieverslag	legt	de	student	de	verbinding	met	de	
leerresultaten en de gedragsindicatoren. 
De Techno is een individueel mondeling tentamen, waarin de student laat zien de technische, 
inhoudelijke stappen die in het project zijn gezet te kunnen toelichten en verantwoorden. 

De afstudeeropdracht wordt beoordeeld in een assessment door twee assessoren; een advies wordt 
gegeven door de opdrachtgever. Het opgeleverde resultaat en een presentatie daarover zijn onderdeel 
van het assessment.
De presentatie van het resultaat van de afstudeeropdracht vindt zoveel mogelijk plaats op de werkvloer 
in het bijzijn van de beoordelende docent. Alle leerresultaten komen aan de orde en de student laat zien 
dat het eindniveau behaald is. 

Semester 1 Semester 2

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Introductie 

H
acathon 

Project I (15	ec)
Product	Reflectie	Techno	

Project II (15	ec)
Product	Reflectie	Techno

Fundamentals 
Basis Programmeren

Opdracht	(4	ec)

Fundamentals 
OOP	Opdracht 

(5	ec)

Fundamentals 
Continuous	Delivery	&	Testen	Opdracht	

(6	ec)

Fundamentals 
Frontend	Opdracht	

(3	ec)

Fundamentals 
Databases	Opdracht	

(3	ec)

Fundamentals 
Webdevelopment Opdracht 

(9ec)

 

Semester 3 Semester 4

Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8

Project III 
(15	ec)

Product	Reflectie	Techno
Afstudeeropdracht

(15	ec)
Assessment

Keuzemodule
Opdracht
(15	ec)

Fundamentals 
Security	Opdracht	

(6	ec)

Fundamentals 
Verdieping	Software	Development	Opdracht	

(9ec)	

Fig. 4: Toetsprogramma Ad Software Development
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4.2 Toetskwaliteit: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie
 
Om	de	validiteit van onze toetsen te borgen zorgen wij voor een duidelijk verband tussen de 
eindkwalificaties,	beschreven	in	leerresultaten	van	de	opleiding	en	de	toetscriteria	(verwoord	
in	gedragscriteria).	Hiermee	dekt	het	geheel	der	toetsen	de	eindkwalificaties	volledig	af.	In	het	
leerplanschema	(separate	bijlage	3)	wordt	getoond	dat	de	drie	leerresultaten	zijn	voorzien	van	tezamen	
24 gedragsindicatoren. Iedere gedragsindicator is voorzien van gedragscriteria voor eind eerste 
jaar	(midterm)	en	eindniveau.	In	het	leerplanschema	is	tevens	een	samenvatting	van	de	kennis	en	
vaardigheden beschreven. 

In de loop van de opleiding is sprake van een toename van de complexiteit van de opdrachten die 
centraal	staan	in	de	desbetreffende	periode.	Dit	is	naast	de	steeds	complexere	context	terug	te	zien	in	
bijvoorbeeld de reikwijdte of urgentie van de opdracht, de mate van zelfstandigheid die wordt gevraagd, 
het aantal belanghebbenden dat er is bij een opdracht en aan de begeleiding van studenten die gericht is 
op toenemende zelfstandigheid. 

Met de afstudeeropdracht laat de student zien zelfstandig opdrachten te kunnen uitvoeren en de 
leerresultaten te beheersen op eindniveau.

Ons	toetsprogramma	voldoet	aan	de	eisen van betrouwbaarheid. Bij het beoordelen van de opdrachten 
worden rubrics gebruikt, waarin de gedragsindicatoren met onderliggende gedragscriteria zijn uitgewerkt 
en voorzien van cesuur. Dit draagt ertoe bij dat de uitslagen zo onafhankelijk mogelijk zijn van de 
beoordelaar. De beoordelende docenten kalibreren op regelmatige basis met elkaar en collega’s over de 
beoordeling	en	beoordelingscriteria	(gedragscriteria).	Bij	alle	onderdelen	van	de	afstudeeropdracht	zijn	
twee assessoren betrokken. 

De onderwijsomgeving is zo ingericht dat de student de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn 
om het leerresultaat te behalen, aangeboden krijgt. Tevens laat de student op verschillende manieren 
zien dat de leerresultaten zijn behaald. Ieder gedragscriterium komt terug in tenminste twee toetsen, 
meestal vaker. 
Er	is	een	grote	variëteit	aan	beroepsproducten	die	studenten	gedurende	de	opleiding	opleveren,	zowel	
via de projecten als via de fundamentals. Hierdoor ontstaat een betrouwbaar beeld van de prestaties van 
de student. 

In het kader van transparantie zorgen wij ervoor dat de informatie over de toetsen duidelijk en begrijpelijk 
is. Alle studenten en docenten weten op basis van welke criteria getoetst wordt.
In de studiegids van de opleiding is beschreven wat de toetsonderdelen en toetsmomenten zijn en op 
basis van welke criteria getoetst wordt en wordt de beoordelingsprocedure toegelicht. Bij aanvang van 
het	semester	worden	de	opdrachten	en	toetsing	tijdens	de	kick-off	aan	de	studenten	verduidelijkt.	In	de	
studiehandleidingen op Brightspace is de rubric, die bij de begeleiding en beoordeling wordt gebruikt, 
voor studenten beschikbaar. De rubric is één van de handvatten voor het geven van feedback. 

4.3 Organisatie	en	kwaliteitsborging	van	het	toetsprogramma
 
Het	toetsprogramma	is	beschreven	in	het	document	‘Leren	en	toetsen’	(separate	bijlage	5)	en	het	
onderwijs-	en	examenreglement	(OER,	separate	bijlage	10).	Hierin	zijn	per	onderwijsperiode	de	leer-	en	
toetsomgeving beschreven. Er is weergegeven welk leerresultaat centraal staat, hoe dit is vertaald naar 
onderwijs met daarin de benodigde kennis- en vaardigheden, naar de opdrachten en vervolgens naar de 
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toetsen van elke periode. Het opleidingsteam borgt de kwaliteit van de toetsing door:
 > de	toetsresultaten	na	afloop	van	elke	periode	te	bespreken	en	waar	nodig	de	toets	of	het	onderwijs	

bij te stellen. 
 > de rubrics voor de feedback en het beoordelen van opdrachten met het opleidingsteam gezamenlijk 

op te stellen. De cesuur is helder weergegeven en vertaald in beslisregels die bij elke toets zijn 
beschreven. 

 > tijd in het onderwijsprogramma voor feedback en begeleiding in te bouwen, ondersteuning van 
deze processen door digitale omgeving en professionalisering van de docenten op het gebied van 
ontwikkelingsgericht begeleiden.

 > tweemaal per jaar te overleggen met de onderwijsadviesraad. In deze gesprekken staat ook de 
validering, actualisering en borging van het eindniveau op de agenda.

De algehele borging van de toetskwaliteit is opgenomen in de borgingsagenda van de examencommissie. 
Deze	borgingsagenda	wordt	jaarlijks	door	de	examencommissie	HBO-ICT,	waartoe	de	Ad	Software	
Development behoort, vastgesteld.

4.4 Kwaliteitsborging door examencommissie
 
De examencommissie borgt de kwaliteit van toetsen en examens en van het eindniveau van de 
opleiding. De Ad Software Development is voornemens de examencommissie onder te brengen bij 
de	reeds	bestaande	examencommissie	van	de	bacheloropleiding	HBO-ICT.	Twee	leden	van	deze	
examencommissie	zullen	zich	specifiek	met	het	Ad-onderwijs	bezighouden.	Dit	zijn	docenten	die	aan	de	
Ad Software Development verbonden zijn. De gehele examencommissie heeft een training over niveau 5 
gevolgd.	Conform	de	WHW	heeft	de	examencommissie	de	volgende	taken:

 > Het	borgen	van	de	kwaliteit	van	(deel)tentamens	en	examens.
 > Het	borgen	van	de	kwaliteit	van	de	organisatie	en	de	procedures	rondom	(deel)tentamens	en	

examens.
 > Het	aanwijzen	van	examinatoren	op	basis	van	een	profiel	examinator.
 > Het	vaststellen	van	richtlijnen	en	aanwijzingen	(binnen	het	kader	van	OER)	om	de	uitslag	van	(deel)

tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
 > Het vastellen van de uitslag van de examens.
 > Het verlenen van vrijstellingen.
 > Het	treffen	van	maatregelen	in	geval	van	fraude.
 > Het	uitbrengen	van	een	bindend	studieadvies.	(geen	wettelijke	taak,	HvA-afspraak)
 > Het opstellen van een jaarverslag.
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 Bijlage 1: Leerresultaten en gedragsindicatoren  
 Associate degree Software Development

 
In deze bijlage hebben we de leerresultaten uitgewerkt in gedragsindicatoren en gedragscriteria op 
midterm niveau en op eindniveau. De gedragsindicatoren zijn methodisch handelen, probleemoplossend 
vermogen,	communicatie,	samenwerken	en	lerend	vermogen.	De	twee	indicatoren	‘methodisch	handelen’	
en	‘probleemoplossend	vermogen’	zijn	voor	ieder	leerresultaat	verschillend.	De	drie	indicatoren	
‘communicatie,	samenwerken	en	lerend	vermogen	komen	voor	alle	drie	de	leerresultaten	overeen.	Wij	
hebben	daarom	de	gedragsindicatoren	gesplitst	in	‘’specifieke	indicatoren’’	en	‘’generieke	indicatoren’’.

Leerresultaat 1
De software developer formuleert user stories, werkt deze uit in functionele eisen en stelt 
acceptatietesten op volgens een gegeven teststrategie. 

ID Gedragscriteria Midterm niveau Eindniveau2

Methodisch  
handelen

GC-
001

De student formuleert 
verschillende typen van 
requirements van een 
softwaresysteem op basis 
eisen en wensen van de 
stakeholders. 

Je formuleert samen met 
de stakeholder constraints, 
functionele eisen van een 
softwaresysteem.

Je vertaalt midterm 
requirements naar epic en 
user stories en houdt daarbij 
rekening met security eisen.

GC-
002

De student formuleert 
een user story met 
acceptatiecriteria.

Je stelt acceptatietesten 
op voor de functionele 
eisen aan de hand van 
acceptatiecriteria.

Je stelt acceptatietesten op 
voor een user story op basis 
van	kwaliteitseisen	uit	ISO	
25010 en in het bijzonder 
security.

GC-
003

De student stelt 
black- whitebox testen 
op aan de hand van 
kwaliteitseigenschappen 
(ISO25010)	door	deze	
meetbaar te maken.

Je stelt verschillende test 
cases op voor de user story.

Je stelt geautomatiseerde 
testen op voor een use story 
op basis van kwaliteitseisen 
uit	ISO	25010	en	in	het	
bijzonder security.

Probleem-
oplossend 
vermogen

GC-
004

De student onderzoekt en 
verbetert user story voice.

Bij het opstellen van de 
user story zorg je dat 
het geschreven is vanuit 
de gebruiker, breng 
je onduidelijkheden 
onder woorden en stelt 
verhelderende vragen aan de 
stakeholder.

Je analyseert bestaande user 
stories om onduidelijkheden 
op te sporen en bespreekt 
deze met de product owner.
Je analyseert bestaande user 
stories om code en tests mee 
te valideren.

+ generieke gedragsindicatoren

 

 2 Het eindniveau impliceert tevens de criteria die beschreven staan bij midterm-niveau.
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Leerresultaat 2 
De software developer adviseert over de aanschaf en selectie van softwarecomponenten binnen een 
softwaresysteem waarbij het kostenaspect een rol kan spelen. Hiertoe kan een software developer een 
prototype ontwikkelen om eisen te valideren. 

ID Gedragscriteria B Midterm C Eindniveau

Methodisch
handelen

GC-
005

De student ontwikkelt een 
prototype met het doel om 
(technische)	aan	names	te	
valideren en risico te vermin-
deren. 

Je gebruikt verschillende  
technieken om user stories om te 
zetten in een  
prototype.

Je adviseert over (het 
vermijden	van)	risico's.

GC-
006

De student gebruikt een 
prototype om requirements 
te verduidelijken, aan te vul-
len of te  
valideren. 

Je maakt een prototype om user 
stories te valideren bij  
de stakeholder.

Je bouwt op basis van 
een epic of user story 
een prototype waarmee 
user stories gevalideerd 
kunnen worden samen 
met de stakeholder.

GC-
007

De student formuleert  
aanbevelingen	over	specifieke	
requirements van een soft-
waresysteem op grond van 
onderzoek naar bestaande, 
vergelijkbare systemen.

Je analyseert bestaande  
systemen of deze voldoen aan 
nieuwe functionele  
eisen van de stakeholder.

Je vergelijkt software die 
dezelfde functionaliteiten 
aanbiedt als die door 
de stakeholder worden 
gevraagd om tot een 
technische aanbeveling 
te komen.

Probleem-
oplossend 
vermogen

GC-
008

De student onderzoekt de 
mogelijkheden voor zelf bou-
wen	of	aanschaffen	van	(de-
len	van)	een	softwaresysteem	
en maakt een onderbouwde 
keuze.

Je kunt een ontwerpen van een 
systeem opdelen in  
kleinere componenten.

Je voert een (kleinscha-
lige)	productvergelijking	
uit op com ponenten om 
te bepalen of die kunnen 
worden toegepast bij 
de ontwikkeling van een 
software systeem.

GC-
009

De student adviseert of een 
softwaresysteem zelf ge-
bouwd of aangeschaft moet 
worden.

Je houdt rekening met de kosten 
die verbonden zijn bij het ontwik-
kelen van software.

je kijkt naar de voor-
waarden en de kosten 
voor het gebruik van de 
componenten en bepaalt 
daarop je  
selectie.

+generieke gedragsindicatoren
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Leerresultaat 3
De software developer kan op basis van een ontwerp een softwaresysteem, dat bestaat uit meerdere 
subsystemen, onderhouden, ontwikkelen en beschikbaar stellen, hierbij gebruikmakend van bestaande 
componenten. Bovendien kan de software developer softwarecomponenten in een bestaand systeem 
integreren.

ID Gedragscriteria Midterm Eindniveau

Methodisch
handelen

GC-
010

De student werkt binnen de 
kaders van software frame-
works en best practices aan 
software oplossingen.

Je bouwt een applicatie met 
behulp van frameworks waarbij 
gegevens worden opgeslagen 
in een relationele database.

Je houdt rekening met soft-
ware	security,	ISO	25010,	
tijdens het bouwen van een 
applicatie en de backend.

GC-
011

De student ontwikkelt onder-
houdbare software volgens 
ISO25010.

Je bouwt een applicatie met 
behulp van een IDE en geau-
tomatiseerde test.

Je spoort fouten op met 
behulp van tools (zoals IDE/
Debugger, Browser, automa-
tische	testen)	en	lost	deze	op.

GC-
012

De student ontwerp een 
database op basis van een 
entity relationship diagram.

Je stelt een ERD diagram op 
via de drie normaal vormen.

Je ontwerpt een relationele 
database met behulp van een 
database  
management tool. 

GC-
013

De student past de  
verschillende fasen van  
de agile werkomgeving  
toe tijdens het softwareont-
wikkelproces.

Je werkt onder begeleiding 
conform de verschillende 
fasen van de agile werkomge-
ving tijdens het software-ont-
wikkelproces.

Je werkt zelfstandig  
conform de verschillende 
fase van de agile werkom-
geving tijdens het software-
ontwikkelproces.

Probleem-
oplossend 
Vermogen

GC-
014

De student kan nieuwe 
frameworks analyseren en 
toepassen bij het maken van 
een softwaresysteem. 

Je bouwt een applicatie met 
behulp van een front end en 
back end framework.

Je doorgrondt een nieuwe 
framework op basis van best 
practices van frameworks.

GC-
015

De student stuurt het soft-
wareontwikkelproces bij 
wanneer deze niet correct 
verloopt.

Je overziet je taken binnen 
het proces en benoemt even-
tuele knelpunten.

Je overziet alle taken van het 
team binnen het  
proces en benoemt de moge-
lijke knelpunten.

GC-
016

De student repareert  
software wanneer bugs  
gevonden worden door een 
automatische  
teststraat.

Je verhelpt de bug binnen 
een applicatie met behulp 
van een IDE en geautomati-
seerde test.

Voordat je begint met het 
verhelpen van de bug ben 
je bewust van de impact van 
verbetering.

+  generieke gedragsindicatoren
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Generieke gedragsindicatoren
Er zijn gedragsindicatoren die in alle projecten en opdrachten geleerd kunnen worden en die dus 
voortdurend terugkomen in de beoordeling. Voor deze gedragsindicatorern hebben wij een generieke 
rubric ontworpen:

ID Gedragsindicatoren Midterm niveau Eindniveau

Samen- 
werken

GC-
017

De student werkt in  
een team resultaat-  
en oplossingsgericht.

Je houdt de focus smal  
en jouw deadlines in  
de gaten. 

Je neemt het voortouw 
bij het uitwerken van de 
opdracht en overziet de 
werkzaamheden. Je kunt 
teamleden aanspreken op 
hun bijdrage. 

GC-
018

De student geeft relevante 
input bij discussie in het team 
en stelt zich actief op.

Je doet pro-actief mee aan de 
discussie binnen je team.

Je brengt punten aan waar 
een discussie overgevoerd 
moet worden.

GC-
019

De student betrekt  
relevante partijen tijdig  
en waar relevant bij het 
ontwerpproces.

Je benadert andere  
teamleden voor input.

Je overlegt binnen je team en 
met de opdrachtgever over 
de user story om de opdracht 
te valideren.

GC-
020

De student werkt samen met 
opdrachtgever.

Je bespreekt je voortgang met 
de opdrachtgever.

Je bespreekt als team  
de voortgang met de 
opdrachtgever.

Commu- 
niceren

GC-
021

De student formuleert 
concreet en in begrijpe lijke 
taal voor vakgenoten.

Je onderbouwt stand-
punten en bevindingen met 
argumenten en  
kunt deze overbrengen 
binnen je team en aan  
de opdrachtgever.

Je leidt discussie in goede 
banen; daarbij kun je niet 
alleen je eigen keuzes en 
acties verwoorden maar ook 
die van het team.

GC-
022

De student communiceert 
met behulp van UML  
(unified	modeling	 
language).

Je ontwikkelt software met 
behulp van de volgende UML-
diagrammen:	Class	diagram,	
sequence  
diagram.

Je beschrijft eigen software 
met behulp van  
UML in een verslag en 
uitleggen.

Lerend 
vermogen

GC-
023

De	student	reflecteert	op	
de eigen rol en handelen als 
software developer.

Je formuleert eigen 
leervragen.

Je evalueert je eigen  
leervragen en maakt op basis 
hiervan welover wogen keuzes 
voor je  
professionele ontwikkeling.

GC-
024

De	student	reflecteert	op	
de rol als teamlid en op de 
samenwerking van het team 
als geheel .

Je gebruikt feedback van 
anderen om je bijdrage aan 
het team te verbeteren.

 Je past je handelen in het 
team aan op basis van wat 
het team nodig heeft om een 
opdracht uit te voeren.
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 Bijlage 2: Gedragsindicatoren  
 per studieonderdeel

Specifieke gedragsindicatoren Semester I Semester 2 Semester 3 S4

project I

Basis Program
m

.

D
atabases

O
O
P	

Frontend

project II

Continuous	D
el.	+	T

W
ebdevelopm

ent

project III

Security

Verdieping SD

afstudeeropdracht

Leerresultaat 1
De software developer formuleert user stories, werkt deze uit in functionele eisen en stelt acceptatietesten op 
volgens een gegeven teststrategie.

MH 1 De student formuleert verschillende typen van 
require ments van een softwaresysteem op basis 
eisen en wensen van de stakeholders. 

Y3 X Y X Y X X X

2 De student formuleert een user story met 
acceptatie criteria.

Y X Y X X Y X X X

3 De student stelt black- whitebox testen op aan 
de	hand	van	kwaliteitseigenschappen	(ISO25010)	
door deze meetbaar te maken.

Y Y X Y X X X

PV 4 De student onderzoekt en verbetert user story 
voice.

Y X X X X X

Leerresultaat 2
De software developer adviseert over de aanschaf en selectie van softwarecomponenten binnen een 
softwaresysteem waarbij het kostenaspect een rol kan spelen. Hiertoe kan een software developer een prototype 
ontwikkelen om eisen te valideren.

MH 5 De student ontwikkelt een prototype met het doel 
om	(technische)-aannames	te	valideren	en	risico	te	
verminderen. 

Y X X X Y X Y X X

6 De student gebruikt een prototype om 
requirements te verduidelijken, aan te vullen of te 
valideren. 

Y X X X Y X Y X X

7 De student formuleert aanbevelingen over 
specifieke	requirements	van	een	softwaresysteem	
op grond van onderzoek naar bestaande, 
vergelijkbare systemen.

Y X Y X Y X X

PV 8 De student onderzoekt de mogelijkheden voor 
zelf	bouwen	of	aanschaffen	van	(delen	van)	een	
softwaresysteem en maakt een onderbouwde 
keuze.

Y X X X Y X Y X

9 De student adviseert of een softwaresysteem zelf 
gebouwd of aangeschaft moet worden.

Y X X Y X Y X X

 3  Voorafgaand aan een project wordt door de projecten commissie bepaald welke gedragscriteria aan de orde zijn. De projecten  
   commissie ziet toe op een evenwichtige verdeling van criteria over de opeenvolgende projecten.
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Specifieke gedragsindicatoren Semester I Semester 2 Semester 3 S4

project I

Basis Program
m

.

D
atabases

O
O
P	

Frontend

project II

Continuous	D
el.	+	T

W
ebdevelopm

ent

project III

Security

Verdieping SD

afstudeeropdracht

Leerresultaat 3y
De software developer kan op basis van een ontwerp een softwaresysteem, dat bestaat uit meerdere subsystemen, 
onderhouden, ontwikkelen en beschikbaar stellen, hierbij gebruikmakend van bestaande componenten. Bovendien 
kan de software developer softwarecomponenten in een bestaand systeem integreren.

MH 10 De student werkt binnen de kaders van 
software frameworks en best practices aan 
softwareoplossingen.

Y X X Y X Y X X X

11 De student ontwikkelt onderhoudbare software 
volgens	ISO25010.

Y X X Y X Y X X X

12 De student ontwerp een database op basis van 
een entity relationship diagram.

Y X Y X Y X X

13 De student past de verschillende fasen 
van de agile werkomgeving toe tijdens het 
softwareontwikkelproces.

Y X X X Y X Y X X

PV 14 De student kan nieuwe frameworks analyseren en 
toepassen bij het maken van een softwaresysteem.

Y X X Y X Y X X

15 De student stuurt het softwareontwikkelproces bij 
wanneer deze niet correct verloopt.

Y X X Y X Y X X

16 De student repareert software wanneer bugs 
gevonden worden door een automatische 
teststraat.

Y X X Y X Y X X
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Generieke gedragsindicatoren

project I

Basis Program
m

.

D
atabases

O
O
P	

Frontend

project II

Continuous	D
elivery	&

	

W
ebdevelopm

ent

project III

Security

Verdieping SD

afstudeeropdracht

SW 17 De student werkt in een team resultaat- 
en oplossingsgericht.

X X X X X X X X X X X

18 De student geeft relevante input bij 
discussie in het team en stelt zich actief op.

X X X X X

19 De student betrekt relevante partijen tijdig 
en waar relevant bij het ontwerpproces.

X X X X X X X X X X X X

20 De student werkt samen met relevante 
partijen en de opdrachtgever.

X X X X X X X X X X X

C 21 De student formuleert concreet en in 
begrijpelijke taal voor vakgenoten.

X X X X X X X X X X X X

22 De student communiceert met behulp 
van	UML	(unified	modeling	language).

X X X X X

LV 23 De	student	reflecteert	op	de	eigen	rol	en	
handelen als software developer.

X X X X

24 De	student	reflecteert	op	de	rol	als	
teamlid en op de samenwerking van het 
team als geheel. 

X X X X X X X X X X X
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 Bijlage 3: Typering taken mbo-4, Ad en Bachelor
In onderstaande tabel is uitgewerkt hoe de Ad Software Development zich verhoudt tot enerzijds de 
mbo-4 opleiding Software Development en anderzijds tot de hbo-bachelor Software Engineering. 

Mbo-4 
Software Development

Ad 
Software Development

Bachelor
Software Engineering

Algemene 
omschrijving

Werkt als vakman vrijwel 
zelfstandig aan standaard 
taken in een voorspelbare 
en gestructureerde/ 
gecontroleerde omgeving. 

Werkt onder begeleiding aan 
complexe taken en legt daarbij 
de verbinding tussen operatie 
en strategie in een deels 
ongestructureerde en / of deels 
complexe omgeving.

Werkt als een zelfstandig 
vakman in bredere contexten 
in een ongestructureerde 
onvoorspelbare en complexe 
omgeving

Rol in de 
context van 
het niveau 
waarop wordt 
gewerkt

Software developer die 
eenduidig omschreven 
programmeeropdrachten 
uitvoert

Software Developer die in 
een team, onder leiding van 
een senior, onderdelen van 
softwaresystemen zelfstandig 
kan ontwerpen en realiseren

Software Engineer die in 
complexe omgevingen 
zelfstandig en in teamverband 
software oplossingen kan 
ontwerpen en realiseren

Mogelijke 
functies

 > Frontend developer
 > Backend developer
 > Fullstack developer

 > Frontend developer
 > Backend developer
 > Software engineer
 > Fullstack developer
 > Test engineer

 > Requirement engineer
 > Consultant
 > Backend developer
 > Software engineer
 > Fullstack developer
 > Test engineer
 > Database administrator

Niveau waarop de rol wordt uitgeoefend

Methodisch 
handelen

Werkt volgens 
standaardprocedures en 
methodes en past deze toe 
op eenduidig omschreven 
opdrachten voor het ontwikkelen 
van software oplossingen

Selecteert	theorieën	en	
methoden uit het vakgebied 
en past deze toe op actuele 
software praktijkvraagstukken

Werkt methodisch en kan 
theorieën	uit	het	vakgebied	
vertalen naar toepassingen 
voor praktijkvraagstukken mbt 
software engineering

Samenwerken Werkt vrijwel zelfstandig aan 
standaard taken en werkt samen 
in zijn eigen team.

Werkt in een team samen aan 
software vraagstukken en draagt 
bij aan een gezamenlijk resultaat.

Werkt vrijwel zelfstandig aan 
complexe taken op het gebied 
van software engineering en werkt 
samen in een omgeving met 
meerdere actoren en belangen.

Communi- 
ceren

Communiceert	over	zijn	eigen	
taken in het team.

Communiceert	effectief	en	
efficiënt	(doelgericht)	over	de	
eigen rol, taken en opbrengsten 
in het eigen team en met direct 
betrokkenen als opdrachtgever 
en collega’s. 

Communiceert	effectief	en	
efficiënt	(doelgericht)	met	
meerdere partijen en overziet 
de verschillende belangen.

Probleem-
oplossend 
Vermogen

Signaleert problemen en past de 
aangedragen oplossingen toe. 

Analyseert praktische 
vraagstukken op het gebied van 
software development, geeft 
oplossingsrichtingen aan die 
passend zijn voor het gegeven 
software systeem.

Analyseert complexe 
vraagstukken op het gebied 
van software engineering en 
geeft oplossingsrichtingen die 
passen in de context van de 
bedrijfsvoering.

Lerend
vermogen

Formuleert zijn eigen leervraag 
onder begeleiding en handelt 
daarnaar. 

Formuleert zijn eigen leervraag 
en kan zich aanpassen aan 
veranderende omstandigheden 
met betrekking tot rol en 
taakgebied.

Regisseert zijn eigen leervraag 
en behoefte en laat zien het 
geleerde	in	andere	situatie(s)	te	
kunnen	toepassen	(transfer)	
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 Bijlage 4: Relatie tussen Domeinbeschrijving en  
 gedragsindicatoren Ad-Software Development

Domeinbeschrijving 
HBO-i Niveau 2
Architectuurlaag.  
Software- 

Gedragsindicatoren
Leerresultaat 1

Gedragsindicatoren
Leerresultaat 2

Gedragsindicatoren
Leerresultaat 3

A
N

A
LY

SE
RE

N

Uitvoeren van een  
requirementsanalyse voor 
een software systeem met  
verschillende belangheb-
benden, rekening houdend 
met de  
kwaliteitseigen schappen 
waaronder security. 

De student formuleert 
verschillende typen van 
requirements van een 
softwaresysteem op basis 
van	ISO	25010	door	ge-
sprekken te voeren met 
stake	holders.	(MH)
De studenten onderzoekt 
en verbetert user story 
voice.	(PV)

De student formuleert 
aanbevelingen over spe-
cifieke	require	ments	van	
een softwaresysteem op 
basis	van	ISO	25010	op	
grond van onderzoek naar 
bestaande,  
vergelijkbare systemen. 
(MH)

Opstellen	van	een	accep-
tatietest aan de hand van 
kwaliteits-  
eigenschappen 

De student stelt een ac-
ceptatietest op aan de 
hand van requirements 
en de daarbij horende 
kwaliteitseigenschappen 
(ISO25010)	door	deze	
meetbaar te maken. (MH)

A
D

VI
SE

RE
N

Adviseren over aanschaf 
en selectie van soft-
ware-componenten bij 
het ontwikkelen van een 
softwaresysteem waarbij 
het kostenaspect een rol 
kan spelen. 

De student onderzoekt 
de mogelijkheden voor 
zelf bouwen of aanschaf-
fen	van	(delen	van)	een	
software systeem en maakt 
een onderbouwde keuze.
(PV)

Adviseren over een  
onderdeel van een archi-
tectuur of een  
beperkt software systeem. 

De student formuleert een 
user story met acceptatie-
criteria	(MH)

De student adviseert of 
een softwaresysteem zelf 
gebouwd of  
aangeschaft moet  
worden.(PV)

Adviseren over het gebruik 
van prototypes bij het 
valideren van de eisen.

De student valideert gefor-
muleerde de user story bij 
de	opdrachtgever	(MH)

De student gebruikt een 
prototype om  
requirements te  
verduidelijken, aan te vul-
len of te valideren. (MH)

De student kan nieuwe 
frameworks analyseren en 
toepassen bij het maken 
van een softwaresysteem. 
(PV)

O
N

TW
ER

PE
N

Maken van een  
ontwerp voor een systeem 
dat grote hoeveel heden 
data kan verwerken en  
raadplegen. 

De student ontwikkelt een 
prototype met het doel 
om aannames te valideren 
en risico te verminderen. 
(MH)

De student kan een  
Entity Relationship 
Diagram opstellen met 
behulp van de eerste 
drie normaalvormen. 
(MH)	De	student	lost	
ontwerpproblemen binnen 
software op doorgebruik 
te maakt daarbij gebruik 
van	ISO25010	en	UML.	
(MH)

Opstellen	van	test-
ontwerpen volgens een 
gegeven teststrategie. 

De student ontwikkelt 
software met behulp van 
test driven design. (MH)
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Domeinbeschrijving 
HBO-i Niveau 2
Architectuurlaag.  
Software- 

Gedragsindicatoren
Leerresultaat 1

Gedragsindicatoren
Leerresultaat 2

Gedragsindicatoren
Leerresultaat 3

RE
A

LI
SE

RE
N

Bouwen en beschik-
baar stellen van een 
softwaresysteem dat 
bestaat uit meerdere 
subsystemen, hierbij 
gebruikmakend van 
bestaande componenten. 

De student werkt 
binnen de kaders van 
software frameworks aan 
softwareoplossingen. (MH 
en	PV)

De student ontwikkelt 
onderhoudbare software 
volgens	ISO25010	(of	zoals	
de regels uit het boek: 
Building Maintainable 
Software,	boek	maakt	ISO	
meetbaar)	en	best	prac-
tices (design patterns en 
design	principles).	(MH)

Integreren van 
softwarecomponenten 
in een bestaand 
systeem, waarbij o.a. 
de integriteit, veiligheid 
en systeemprestaties 
bewaakt worden. 

De student ontwikkelt 
onderhoudbare software 
volgens	ISO25010.	(MH)
De student werkt binnen 
de kaders van software 
frameworks en best practi-
ces aan softwareoplossin-
gen. (MH en PV_

M
A

N
A

G
E 

&
 C

O
N

TR
O

L

Beheren en gebruiken van 
een ontwikkelstraat ter 
ondersteuning van soft-
wareontwikkeling in teams, 
waardoor onder andere 
continuous integration  
tot de mogelijkheden  
behoort. 

De student ontwikkelt 
software met behulp 
van test driven design 
en de door de student 
ontwikkelde software 
wordt automatisch getest 
in een geautomatiseerde 
teststraat.	(MH)	De	
student repareert 
software wanneer bugs 
gevonden worden door de 
geautomatiseerde test-
straat.	(PV)

Toepassen van methoden 
en technieken om een 
software- ontwikkelproces 
te managen en de kwaliteit 
ervan te borgen. 

De student past  
de verschillende fase van 
de agile werkomgeving 
toe tijdens het software-
ontwikkelproces.	(MH)
De student stuurt een 
softwareontwikkel proces 
bij wanneer deze niet  
correct	verloopt.	(PV)

MH: behorende bij de gedragsindicator methodisch handelen
PV: behordende bij de gedragsindicator probleemoplossend vermogen
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Professional Skills
Domeinbeschrijving HBO-i

Generieke indicatoren 
Ad-Software Development

Toekomst-
gericht 
organiseren

Ethiek
Kent ethische standaarden, betrekt maatschappelijk ethische 
thema’s in de oordeelsvorming, herkent eigen en andermans 
grenzen en handelt daarnaar.

Opgenomen	in	de	indicator	‘methodisch	
handelen’ , verwijzing naar de 
kwaliteitseisen	ISO	25010.

Managen 
Inventariseert deeltaken, plant en bewaakt tijd, geld, kwaliteit 
en ethiek van de uitvoering van de werkzaamheden, herkent 
kansen en risico’s en zorgt voor een toekomstgerichte 
inbedding van de oplossing in de organisatie. 

De	student	reflecteert	op	de	rol	als	
teamlid en op de samenwerking van het 
team	als	geheel	(LV)

Onder-
zoekend 
probleem 
oplossen

Probleemaanpak 
Het	identificeren	van	het	probleem,	richting	van	de	oplossing	
bepalen en een passende aanpak kiezen.

Opgenomen	als	indicator	
‘’probleemoplossend	vermogen’’	bij	
leerrsultaten

Onderzoeken 
Gedurende het hele oplosproces nieuwsgierig zijn en vragen 
stellen vanuit verschillende perspectieven, deze vragen met 
een passende aanpak pragmatisch, kritisch en gebaseerd op 
bronnen beantwoorden. 

De student communiceert met behulp 
van	UML	(unified	modeling	language)	(C)	

Oplossen 
Het zowel methodisch als creatief problemen op kunnen 
lossen, het vinden van alternatieven en het kritisch de eigen 
en andermans redeneerketen kunnen doorlopen. 

Opgenomen	als	indicator	
‘’probleemoplossend	vermogen’’	bij	
leerresultaten

Persoonlijk 
leiderschap

Ondernemend zijn
Attent zijn, kansen zien en deze grijpen, zichzelf en anderen 
kunnen motiveren, zichzelf dan wel een team kunnen 
profileren,	anderen	meenemen	in	de	eigen	ontwikkeling,	
leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen.

Deze indicator achten wij meer van 
toepassing bij de bachelor

Persoonlijke ontwikkeling 
Een overwogen studiekeuze maken, het eigen leervermogen 
versterken, een leerbehoefte bij zichzelf kunnen 
onderkennen	en	daarop	passend	acteren,	reflecteren,	
evalueren, actief feedback vragen en geven. 

De	student	reflecteert	op	de	eigen	rol	en	
handelen als software developer. (LV)

Persoonlijke profilering 
Onderzoeken	wat	voor	type	professional	men	op	termijn	
zou willen zijn, welk beroepenveld en type functies men 
ambieert en hoe zich daarin van anderen in de branche te 
onderscheiden.

Onderdeel	van	de	
voortgangsgesprekken, geen onderdeel 
van beoordeling

Doelgericht 
interacteren

Partners 
Aandacht voor de diverse groepen samenwerkingspartners 
zoals stakeholders, belangengroepen, eigen teamleden.

De student betrekt relevante 
partijen tijdig en waar relevant bij het 
ontwerpproces. (S)	 
De student werkt samen met 
opdrachtgever	(S)

Communiceren 
Aandacht voor wat men wil communiceren met 
welke impact, de daarbij meest geschikte vorm en de 
daadwerkelijke uitvoering hiervan. 

De student formuleert vraagstukken 
concreet en in begrijpelijke taal voor 
vakgenoten	(C)	 
De student rapporteert schriftelijk over 
opdrachten, in zakelijke rapporten met 
een	heldere	indeling	en	duidelijke	taal.	(C)

Samenwerken 
Aandacht	voor	de	eigen	rol	in	de	context	van	de	ICT-
opdracht, taken herkennen en oppakken, anderen 
aanspreken, verrijking zoeken en vertrouwen opbouwen in 
een interdisciplinaire en interculturele context.

De student geeft relevante input bij 
discussie in het team en stelt zich actief 
op.	(S)	 
De student werkt in een team resultaat- 
en	oplossingsgericht.	(S)

LV: behorende bij de gedragsindicator lerend vermogen SW: behorende bij de gedragsindicator samenwerken

PV: behordende bij de gedragsindicator probleemoplossend vermogen C: behordende bij de gedragsindicator communicatie
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5. Bijlage: Overzicht separate bijlagen
1. Beroeps-	en	opleidingsprofiel	Ad	Software	Development
2. HBO-i,	domeinbeschrijving.	Stichting	HBO-i,	Amsterdam	(2018)
3. Leerplanschema
4. Niveau	5	Associate	degree.	Beschrijving	van	niveau	5.	Overlegplatform	Associate	degrees	van	de	

Vereniging Hogescholen. November	2018
5. Leren en Toetsen
6. Studiegids
7. Studiehandleiding semester 1
8.	 Afstudeerhandleiding
9. Overzicht	kwalificaties	personeel
10. Opleiding-	en	Examenreglement	(OER)

Ter inzage op visitatiedag
 > Digitale leeromgeving
 > Studiehandleiding semester 2
 > Dossier	macrodoelmatigheidsaanvraag	en	instemming	ministerie	OC&W
 > CV’s	beoogd	docententeam	en	profile	lector
 > Uitwerking Studiekeuzecheck
 > Verslagen	bijeenkomsten	met	werkveld	over	het	opleidingsprofiel	
 > Bekrachtiging	Beroeps-	en	opleidingsprofiel	door	werkveld
 > Studiemateriaal
 > Literatuurlijst
 > Toetsbeleid HvA
 > Voorbeeld-toetsen Ad Software Development 
 > Reglement	Opleidingscommissie	HvA
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