Naam instelling(en)

Hogeschool Utrecht

Contactgegevens

Postadres:
Hogeschool Utrecht
College van Bestuur
Postbus 573
3500 AN Utrecht

Naam opleiding

Digitale Techniek & Media

Internationale naam opleiding

Digital Technology & Media

Taal

Nederlands

In geval van een associate degree- opleiding, indien van
toepassing: welke bve-instelling verzorgt mede de
opleiding

n.v.t.

In geval van een joint degree-opleiding: welke
instelling(en) verzorg(t)(en) mede de opleiding

n.v.t.

Opleidingsniveau (associate degree- opleiding, hbo
bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master)

Associate degree

Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per
jaar, vakken, leerlijnen)

Het curriculum zal worden opgebouwd in vier
blokken per jaar. Het laatste blok is
gereserveerd voor afstuderen. De zeven
onderwijsblokken zullen bestaan uit een
combinatie van externe projecten, interne
projecten en theorie.

n.v.t.
In geval dat de opleiding in een andere taal dan het
Nederlands wordt verzorgd: een toelichting op de
aansluiting van de taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Tijdens de opleiding werken studenten met
behulp van beroepsvraagstukken aan de
volgende vaardigheden binnen de
mediasector;
• digitaliseren
• voorbereiden & samenwerken
• analyseren & organiseren
• distribueren & testen
De hiervoor benodigde kennis en
vaardigheden, zoals weergegeven in het
beroepsprofiel, worden geïntegreerd binnen
beroepsvraagstukken aangeleerd.
Studenten leren effectief samen te werken,
omgevingsbewustzijn, analytische
vaardigheden en een kritische houding ten
opzichte van de uit te voeren werkzaamheden.
Studenten leren in de beroepspraktijk en op
school.

Studielast

120 EC

Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal)

Voltijd

Gemeente of gemeenten waar de opleiding wordt
gevestigd

Amersfoort

Doelgroep van de opleiding

Toelating tot de opleiding is mogelijk met een
mbo-4 of havo of vwo diploma.
De doelgroep heeft de ambitie een
vervolgopleiding op niveau 5 binnen het hoger
onderwijs te volgen. Wie geen toereikende
vooropleiding heeft gevolgd en bij aanvang
van de opleiding ouder is dan 21 jaar, kan
deelnemen aan de toelatingstoets 21+. Als de
deelnemer hiervoor slaagt, is alsnog aan de
vooropleidingseisen voldaan.

Croho (sub)onderdeel en motivering

Techniek

Geplande startdatum opleiding of nevenvestiging

1-9-2020

ISAT code van de opleiding (indien bekend)

Niet bekend

BRIN code van de instelling

25DW

Indien nadere vooropleidingseisen worden gesteld;
voorstel daartoe

n.v.t.

Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld; de hoogte
ervan

n.v.t.

