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WELKOM BIJ

Welkom op HKU. Nu de zomervakantie
voorbij is en Lowlands achter de rug, is dit
het spannende begin van je studietijd. Nu
ga je je helemaal storten in de wereld van
de animatie, audiovisuele producties,
fotografie, illustratie, grafisch ontwerp of
van Image and Media Technology. In die
studie volg je hopelijk je passie, je droom.
Je gaat daarbij deel uit maken van het
breder verband van onze kunstacademie.
Wij zijn er trots op een veelzijdige
kunstacademie te zijn, waarin ook
opleidingen als Design, Theater, Games en
Interactie, Muziek en Kunst en Economie
worden aangeboden.
Met al die HKU-scholen op fietsafstand
van elkaar in hartje Utrecht, kun je je net
zo makkelijk in je vakgebied verdiepen als
dwarsverbanden onderzoeken. Want die
zoektocht naar het onbekende maakt je
kunstopleiding spannend!

willen geven van je studie. Dit magazine
hoort daar ook bij. Het is speciaal
gemaakt om de niet-te-missen
informatie voor je samen te vatten. Old
fashioned papier kun je het wegleggen en
oppakken wanneer je het nodig hebt totdat je helemaal thuis bent op het
digitale studentenportal. Je vindt hier veel
praktische informatie: bij wie leen je een
HD-camera? Wie helpt je als je de balen
hebt van je studie?
En je leest over de regels voor wat
ongemakkelijker zaken. Over het bindend
studieadvies (BSA) bijvoorbeeld, of waar
je ongewenst gedrag vertrouwelijk kunt
melden. Zo weet je waar je aan toe bent!
We houden de info up to date via
studentportal.hku.nl. En mocht je ergens
niet uitkomen: de servicebalie, docenten,
tutor, onderwijscoördinatoren en
studieleiding staan voor je klaar. Zodat je
het maximale uit je studie kunt halen en
volop bezig kunt zijn met het ontwikkelen
van je fascinatie.

We zullen je tijdens deze zoektocht
begeleiden en proberen te behoeden voor
al te ernstig verdwalen. Dat begint met
deze introductieperiode, waarin we je met
een feest, kennismaking, stadstour en
Peter de Vries
heel veel informatie een goede start
Directeur HKU Media
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1. HKU MEDIA: wie is wie?
Studieleiders
HKU Media heeft zes studieleiders,
zij zetten de vakinhoudelijke lijn uit
van jouw onderwijs. Je kunt bij hen
terecht met alle inhoudelijke
vragen. De directeur geeft samen
met hen leiding aan de school.
De studieleiders en directeur vind
je bij de docentenkamers op de
eerste verdieping kamer 1.35C.
Docenten
De docenten waar je les van krijgt,
hebben vaak nog een eigen
praktijk. Veel docenten zijn dus
maar één dag per week aanwezig.

Lauri Kramer

Hou er daarom rekening mee dat
docenten de rest van de week ook
druk kunnen zijn met hun andere
baan, en dus niet altijd terstond
reageren op je e-mails. Als je je
docent apart wilt spreken, doe dat
dan zoveel mogelijk vlak voor of
direct na de les.
Tutoren
Bij de tutoren kun je terecht met al
je vragen rondom studiekeuzes en
studievoortgang.
Als je je bijvoorbeeld afvraagt of je
de juiste studierichting volgt. Of
als je een studie-achterstand

Bart van Leeuwen

Studieleider Animatie Studieleider Illustratie
lauri.kramer@hku.nl
bart.vanleeuwen@hku.nl

StefanieGratz

dreigt op te lopen. Voor dat soort
dingen kun je bij de tutoren
aankloppen. Als je je door
omstandigheden niet goed
op je studie kunt concentreren,
kunnen de tumoren je
doorverwijzen naar de decaan.
OnderwijscoördinatOREN
Onze onderwijscoördinatoren zijn
Esti Hendriksen en Heleen van der
Wouden. Zij zijn verantwoordelijk
voor de logistieke organisatie van
zaken als roosters en inschrijvingen
voor een cursus of seminar.

Mieke Gresnigt

Studieleider Fotografie
Interim Foto
stefanie.gratz@hku.nl mieke.gresnigt@hku.nl

Wiendelt Hooijer
Studieleider AVM
wiendelt.hooijer@hku.nl

Lenno Verhoog

Erwin Slegers

Peter de Vries

Esti Hendriksen

Heleen van der Wo

Studieleider IMT
lenno.verhoog@hku.nl

Studieleider Grafisch
erwin.slegers@hku.nl

Directeur Media
peter.devries@hku.nl

Onderwijscoördinatoren
esti.hendriksen@hku.nl
heleen.vanderwouden@hku.nl
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HKU MEDIA: Tutoren
Studieproblemen
& hoe je die oplost

Marjon Bakker

Ingrid Goovaerts

Tutor Fotografie
marjon.bakker@hku.nl

Tutor Animatie & AVM
ingrid.goovaerts@hku.nl

Elise Menick

Marieke Vriend

Tutor Illustratie
elise.menick@hku.nl

Tutor AVM
marieke.vriend@hku.nl

Julian Wassenaar

Mik Witte

Tutor Grafisch
julian.wassenaar@hku.n

Tutor IMT
mik.witte@hku.nl

Studeren en werken aan een kunstacademie is leuk
maar vraagt ook het nodige van je. Wat voor soort
maker wil ik worden? Waarom lukt het niet dat
creatieve idee vorm te geven? Je zult je zelf tal van
lastige vragen gaan stellen. En dat kan soms net iets
te zwaar worden.
Daarnaast kunnen er op school of in je privéleven
heftige dingen gebeuren die er voor zorgen dat je
minder energie hebt voor je studie. De oorzaak kan
van alles zijn: een familielid overlijdt, je wordt ziek of
je zit psychisch in de knoop. HKU biedt op tal van
manieren begeleiding en ondersteuning.

Tutoren
Bij de tutoren (kamer 1.35B) kun je terecht met al je
vragen rondom studiekeuzes en studievoortgang.
Als je aarzelt moeite hebt het tempo vol te houden,
een cursus in het buitenland wilt volgen. HKU Media
heeft zes tutoren, voor elke studierichting één.
De tutor kan samen met jou op een rijtje zetten wat
er speelt, wat de consequenties zijn voor de studie
en zal met jou naar oplossingen zoeken. Dat kan
bijvoorbeeld zijn een docent benaderen voor een
vervangende opdracht, of een aangepaste planning
om het werk in te halen. Soms is het genoeg om
gewoon even je hart te kunnen luchten.
Studentendecanen
Aan de HKU zijn ook twee studentendecanen
verbonden: Tirtsa Huiskamp en Anthonie Ross. Zij
werken op het bureau Studentzaken(SZ, in het
centrale gebouw van de HKU aan de Nieuwe Kade in
Utrecht) en zijn als raadspersoon voor elke student
aanspreekbaar over ieder probleem. Ze behartigen
je individuele belangen als student en ze hebben een
geheimhoudingsplicht. De studentendecaan
bekleedt dan ook een onafhankelijke positie binnen
de hogeschool. Ook kan de studentendecaan advies
uitbrengen aan de examencommissie en aan het
hoofd van de opleiding. De decanen zijn bereikbaar
via telefoon 030-209 1540. Kijk ook op
studentportal.hku.nl voor meer informatie.
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Studeren met een
functiebeperking
Studenten met een handicap of chronische ziekte
wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken
van aanpassingen of voorzieningen. Deze
aanpassingen zijn er om de manier waarop je
studeert te faciliteren. Onder een
functiebeperking wordt verstaan lichamelijke- en
psychische beperkingen, chronische ziekte,
ad(h)d, dyslexie, autisme, etcetera. Wil je
aanspraak maken op deze voorzieningen?
studentportal.hku.nl/funtiebeperking. Bij de
procedure hoort een gesprek met je tutor en de
studentendecaan.
Studievertraging en
bijzondere
omstandigheden
Bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of
familieomstandigheden, kunnen je studie
beïnvloeden. Het is belangrijk om je tutor en de
studentendecanen z.s.m. te informeren zodra er
sprake is van bijzondere omstandigheden. Voor
een aantal formele procedures (bijvoorbeeld het
bindend studieadvies) is advies van de decaan
verplicht. studentportal.hku.nl/studievertraging.
RSI
Veel werken met de computer kan RSI-klachten
veroorzaken. Dat kan beginnen met pijn of een
tintelend gevoel in de hand, dat uitstraalt naar
pols, arm, elleboog, schouder en nek. Wees hier

alert op! In veel gevallen is RSI het gevolg van een
langdurige en te hoge belasting van dezelfde
pezen en spieren, in combinatie met te weinig
pauzes, eentonig werk en stressfactoren. Als je
naast je studie ook vergelijkbaar werk doet,
nemen de klachten verder toe. Zorg dat je RSI
voorkomt, want genezen duurt vaak lang. Bedenk
goed dat dit het werk is waar je in de toekomst je
brood mee wilt verdienen! Zie voor goede tips
www.rsi-vereniging.nl.
Ongewenst gedrag
De HKU tolereert geen ongewenst gedrag (in
woord, gebaar of houding) door studenten,
docenten of andere medewerkers. Als jij vindt dat
iemand over de schreef gaat door wat hij/zij tegen
je zegt of hoe hij/zij zich gedraagt, kun je dat
bespreken met de vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft
geheimhoudingsplicht. Zij is er om de belangen te
behartigen van de student (of medewerker) die
last heeft van ongewenst gedrag. Er wordt
uitsluitend actie ondernomen als je dat zelf wilt.
Je kunt bij de vertrouwenspersoon je verhaal kwijt
en overleggen over de volgende stap. Desgewenst
kan zij je helpen bij het indienen van een officiële
klacht. Zie ook studentportal.hku.nl/
vertrouwenspersonen
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2. media hoe werkt hET?
Lesrooster
Lessen worden gegeven tussen 9.15 en 21.00 uur
op het Oudenoord. Op vrijdag gaat het gebouw
om 19.00 uur dicht. De meeste lessen vinden
plaats overdag. Lessen in de avonduren komen
minder vaak voor, maar sommige docenten
kunnen alleen ‘s avonds lesgeven vanwege hun
werk bij bijv. een ontwerpbedrijf. Naast de lessen
werk je een groot gedeelte van de tijd in
projectgroepen. Check je rooster voor precieze
lestijden.
Bij enkele vakken is je actieve participatie
onderdeel van de beoordeling. Je bent dan
verplicht minimaal 80% aanwezig te zijn. De
consequenties van onvoldoende aanwezigheid
(vak overdoen, extra opdracht bijvoorbeeld) vind
je terug in de modulebeschrijving van het vak.
Als je vaker een les verzuimt, neem dan contact op
met de tutor. Die kan je adviseren, helpen hulp te
zoeken of samen met jou de knelpunten met een
docent bespreken.
In alle gevallen waarin je een meningsverschil
hebt met een docent vragen wij je om eerst met
hem/haar een oplossing te zoeken. Komen jullie er
samen niet uit, dan kun je het bespreken met je
studieleider. Officiele klachten dien je in bij de
examencommissie of de directeur.
Ziekmelding
Als je ziek of afwezig bent, meld je dat door een
mailtje te sturen naar de docent(en) waar je die
dag les van zou hebben. Als je die dag afspraken
had met medestudenten, stuur je hen
vanzelfsprekend ook een bericht.

Het jaarrooster is opgebouwd uit ‘blokken’ van
tien weken. De eerste acht weken heb je je
gewone lessen; de laatste twee weken bereid je
beoordelingen of herkansingen voor. Of, eind blok
1 en 3, volg je een seminar, zeg maar keuzevak.
Vrijstellingen
Aanvragen voor vrijstellingen of wijzigingen in je
studieprogramma worden behandeld door de
examencommissie. Je kunt voor advies het beste
vooraf naar je tutor gaan. Meer informatie over
vrijstellingen en de procedure vind je op: https://
studentportal.hku.nl/studentzaken/rondom-jestudie/wijziging-studieprogramma.htm
Beoordelingen en
herkansingen
Voor alle cursussen heb je recht op 1 beoordeling
en minimaal 1 maar soms twee herkansingen. Een
docent heeft vijf onderwijsweken de tijd om jouw
werk te beoordelen en jou het resultaat te laten
weten, maar meestal hoor je al veel eerder de
uitslag. Herkansen doe je doorgaans het
daaropvolgende blok. De beoordelingsmomenten,
vorm van de toets en de wijze waarop je wordt
beoordeeld, staan beschreven in de
modulebeschrijvingen en het jaarrooster. De
modulebeschrijvingen staan in Osiris.
Fraude en Plagiaat
Soms is het verleidelijk om voor een opdracht werk
dat door anderen is gemaakt te kopiëren of voor

We verwachten bij groepsopdrachten dat iedereen
zijn of haar schouders eronder zet. Wie ‘meelift’
een bepaald vak het werk van een medestudent in
met de inspanningen van anderen, krijgt een
te leveren. Ons advies: Niet doen! De mediaonvoldoende voor dat onderdeel. Ben je langer
wereld hangt van jatwerk aan elkaar maar
dan twee weken ziek, meld het dan bij je tutor.
docenten zien hier doorheen. Fraude wordt op de
Jaarrooster / vakanties
opleiding niet getolereerd en komt je op een zware
Het algemene jaarrooster van de opleiding vind je straf te staan. Informatie over fraude en plagiaat
op: studentportal.hku.nl/jaarrooster Hier vind je
en al je rechten en plichten vind je in de OER
ook de roostervrije weken en vaste vrije dagen. Let (Onderwijs Examen Regeling).
op: roostervrije weken zijn geen vakanties! Er
kunnen nog lessen of presentaties ingepland
worden of er kan op gerekend worden dat je een
productie voorbereidt.
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Bindend studieadvies
BSA betekent "bindend studieadvies". Een BSA kan
worden toegekend aan het eind van de propedeuse
en houdt in dat je verplicht wordt met de opleiding
te stoppen.
Je krijgt zo’n advies als je minder dan 52
studiepunten hebt behaald (van het totaal van 60
waarmee je je propedeuse verwerft), en/of een van
je speciale beoordelingen (‘werkschouw’ of
‘integrale beoordeling’ ) mist. Dit advies houdt in
dat je je studie in het tweede jaar niet mag
voortzetten. Een BSA wordt gegeven als de
examencommissie, na advies van evt. de decaan,
er geen vertrouwen in heeft dat je de studie binnen
vier jaar zult voltooien. Studenten die tot dan toe
onvoldoende punten hebben gehaald, ontvangen
in februari en/of juni een waarschuwing.
Het kan zijn dat je door persoonlijke
omstandigheden niet in staat was om voldoende
studiepunten te behalen. Hier kan de
examencommissie alleen rekening mee houden als
je deze omstandigheden hebt gemeld bij de
decaan zodra ze zich voordeden (dus niet
achteraf!). Studenten die aan het einde van het
eerste studiejaar geen BSA hebben gekregen maar
net niet alle 60 studiepunten hebben behaald,
kunnen gewoon beginnen in jaar twee.Als je een
waarschuwing hebt gehad voor een bindend
studieadvies (BSA), dan is het verstandig om je
herinschrijvingsformulier en de machtiging voor
het betalen van je collegegeld toch in te sturen.
Als je na de herkansingen in augustus onverhoopt
niet door mag studeren, dan worden de
betreffende papieren vernietigd. Zorg er in ieder
geval voor dat je (her)inschrijving vóór 1
september binnen is bij het Centraal Bureau
Inschrijvingen. Inschrijven na die datum is niet
mogelijk

Wijzigen gegevens
Je bent verplicht om belangrijke wijzigingen in je
persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging,
door te geven aan HKU. Het is in je eigen belang
om dit zo snel mogelijk aan te passen via
Studielink. Als dit niet lukt, schakel dan
Studentenzaken in: studentportal.hku.nl.
Osiris
Je studiepunten worden geregistreerd in het
studentenvolgsysteem OSIRIS. Om je

studievoortgangsoverzicht in OSIRIS student te
bekijken log je in en volg je de volgende stappen:
1. klik op ’voortgang’
2. zorg dat je op het tabblad
’Studievoortgangsoverzicht’ staat
3. vink ’geldige toetsresultaten afdrukken’ aan
4. vink ’nog te volgen onderwijs afdrukken’ aan
5. klik op ’download bestand’
Heb je vragen over je programma of studiepunten,
neem dan contact op met je tutor. Vraag je je af
waarom een beoordeling niet in Osiris staat, neem
dan allereerst contact op met de betreffende
docent.
Inschrijving
Inschrijven, herinschrijven en uitschrijven
Als student bij HKU ga je elk jaar een
'onderwijscontract' aan. Dit houdt in dat je jezelf
ieder studiejaar opnieuw inschrijft als student.
Mocht je om welke reden dan ook je studie
onderbreken of stoppen, dan is het je eigen
verantwoordelijkheid om je ook weer uit te
schrijven.
Ieder jaar moet je je opnieuw inschrijven voor het
volgende studiejaar. Je krijgt vóór de
zomervakantie een (her)inschrijvingspakket
toegestuurd. Mocht je het niet hebben ontvangen,

neem dan contact met Studentenzaken (SZ) op via
nummer: 030-209 1540. Zie ook https://
studentportal.hku.nl/studentzaken/inschrijven/

Studentportal
Deze hand-out bevat veel informatie, maar
blijft natuurlijk niet op alle punten actueel.
Het meest up-to-date blijf je door de
studentportal op het intranet te volgen. Daar
vind je alle opleidingsinformatie,
roosterwijzigingen etc.
De meeste studieleiders van Media zijn
daarnaast actief op Facebook.
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3. locatie oudenoord

Oudenoord 700 is de thuisbasis voor HKU Media,
HKU Kunst en Economie en het Expertisecentrum
Creatieve Technologie. Voor het gebouw geldt:
samen maken we er wat moois van. We zijn het
betrekkelijk nieuwe gebouw verder aan het
inrichten als kunstacademie.

Studenten hebben afgelopen jaar intensief
gewerkt aan het aankleden en inrichten van het
gebouw. Zo zie je muurschilderingen,
installaties, en soms exposities. Heb jij ideeën of
wensen? Graag! Bespreek ze met je docenten of
studieleider. In overleg met de locatiedirecteur

Werkruimte en ateliers
Voor studenten zijn er leslokalen en
praktijklokalen beschikbaar. Je kunt hier
natuurlijk alleen werken als er op dat moment
geen les wordt gegeven. We rekenen erop dat je
een lokaal na gebruik schoon en netjes achterlaat.
Roken, eten en drinken zijn niet toegestaan.
Rookmachines zijn in het gebouw verboden, ook
wanneer je in de studio een opname maakt.
Speciaal voor mediastudenten zijn ‘ateliers’
ingericht op de tweede en derde etage. Het idee
is dat je er een dag kunt gaan zitten werken
tussen de lessen door, en je spullen kunt laten
liggen. In de ateliers kun je schilderen, tekenen,
schetsen en werk aan de wanden hangen om met
je medestudenten te bespreken.
De ateliers en werkplekken op de tweede etage
zijn speciaal voor studenten die individueel met
analoge technieken werken, bijvoorbeeld bij
Illustration of Graphic Design. De derde etage is
vooral bedoeld voor groepen die met een project
bezig zijn.

Je hebt in het atelier geen permanente
persoonlijke werkplek maar kunt er wel een dag
aan de slag. En natuurlijk respecteer je een plek
die duidelijk ‘bezet’ is ook als je medestudent er
even niet is.
Werkplaatsen
Studenten van HKU Media en andere Schools
kunnen op locatie Oudenoord gebruik maken van
de volgende voorzieningen:
* Digitale drukwerkplaats
* Fotostudio, doka en scanruimte
* Boekdrukkerij en -binderij
* Houtwerkplaats
* Zeefdruk papier
* Videostudio, editsuite, animatiestudio, motion
capture
De andere werkplaatsen van HKU (o.m. etsen,
muziekstudio’s) vind je vooral op de Ina Boudier
Bakkerlaan. Op studentportal.hku.nl/
werkplaatsen vind je alle info over de beschikbare
faciliteiten die je als student kunt gebruiken.
Voor ondersteuning bij digitaal ontwerpen kun je
terecht bij Digispace: facebook.com/

Lilianne van der Beek

Farida Ayojil

Locatiedirecteur
lilianne.vanderbeek@hku.nl

Faciliteiten en beheer
farida.ayojil@hku.nl

8
!

HKU MEDIA 2017 - 2018

Openingstijden
Het gebouw is geopend van 08.00 tot 21.30, maar
op vrijdag sluiten we om 19.00 uur. De receptie is
al die tijd bezet. De servicebalie (centrale hal bij
de receptie) is open van 10.00 tot 17.00 uur.
De (AV-)uitleen (Begane Grond links) is open van
09.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.
Het restaurant (achter in het atrium) is open van
08.00 tot 17.30 uur, op vrijdag tot 16.00 uur. De
keuken is een uur eerder dicht.
In vakanties en roostervrije weken kunnen
afwijkende openingstijden gelden. Deze worden
tijdig meegedeeld.
SERVICEBALIE
De servicebalie in de entreehal is de plaats bij
uitstek voor al je vragen; over het reserveren van
een projectruimte, het vinden van een lokaal, het
inleveren van een essay of problemen bij
inloggen. Ze zijn open van 10.00 tot 13.30 uur en
van 14.00 tot 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar via
030-2091212 en op
servicebalie.oudenoord@hku.nl
Betalingen
Betalingen (catering, readers, kopieerkaarten)
kunnen alleen door pinbetaling worden voldaan.
e-mail en serverruimte
Elke student krijgt een HKU mailadres en kan een
stukje serverruimte gebruiken. Communicatie
door HKU gebeurt uitsluitend via het HKUmailadres. Wanneer je dit HKU-account niet
(veel) gebruikt, is het dus verstandig om het
meteen te koppelen aan je privé emailadres.
HKU-mailadressen zijn altijd opgebouwd als
voornaam.deheleachternaam@student.hku.nl en
bij docenten als
voornaam.deheleachternaam@hku.nl Je hebt
250 MB ter beschikking. Bij overschrijding wordt
je account bevroren en kun je geen mails meer
ontvangen. Je kunt hierdoor belangrijke mail
mislopen!
Problemen met je HKU e-mail of serverruimte?
Check studentportal.hku.nl/ict en loop even
langs bij de servicebalie in de hal.
Kluisjes
Er zijn kluisjes beschikbaar op de projectvloeren
om je jas, tas op te slaan of groter werk veilig op
te bergen. Je kunt zelf de kluis beveiligen door
een code te kiezen. De kluisjes worden twee keer
per jaar leeggehaald (dat wordt natuurlijk vooraf
aangekondigd).

Kopiëren
Kopieerapparaten voor studenten staan op de
projectvloeren op de eerste en derde verdieping.
Deze werken op Xafax kaarten, die te koop zijn bij
de receptie (€2,50 voor 50 kopietjes).
Printen
Speciaal printwerk kun je – tegen betaling(laten) maken in de Digitale Drukwerkplaats
(Begane Grond 0.24).
Uitleen
Bij de uitleen (Begane grond, links van de entree)
kun je terecht voor het lenen van audiovisuele
apparatuur, fotocamera’s en allerlei
randapparatuur als flitsers en statieven.
Mediatheken
De Mediatheek valt niet te missen: die zit in het
atrium. Openingstijden zijn van 09.00 tot 12.30
uur en 13.00 tot 16.00 uur.
Waterquooker
Een waterquooker voor heet water vind je in 2.03,
tegenover het atelier.
Faciliteiten elders
HKU kent een groot aantal faciliteiten op
meerdere locaties die je kunt gebruiken. Zo zijn
op de Ina Boudier Bakkerlaan 50 een
gipswerkplaats, zeefdruk, een grote hout- en een
metaalwerkplaats en een werkplaats met 3Dprinters beschikbaar.
Openbaar Vervoer
Buslijnen 4,5 en 6 van en naar Centraal Station
stoppen zo goed als voor de deur op het
Nijenoord.
Fietsenstalling
Studenten kunnen hun fiets stallen in de
fietsenrekken rechts naast de hoofdingang. Deze
stalling heeft dezelfde openingstijden als het
gebouw en is ’s nachts en in het weekend dus
afgesloten.
Parkeren
In de buurt, betaald.
Veiligheid, BHV en EHBO
HKU heeft bedrijfshulpvereners (BHV) en
EHBO'ers. Deze collega's zijn geschoold om te
handelen bij crisissituaties. Als er sprake is van
een noodsituatie, alarmeer meteen de receptie
en vertel wat er aan de hand is en waar.
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Huisregels
De omgangsvormen op onze locatie zijn
informeel en de sfeer is relaxed. Dat houden we
zo door een paar simpele huisregels te
respecteren:
We zijn trots op ons gebouw en laten dat heel
en schoon. Initiatieven om ons gebouw meer
eigen te maken en te verfraaien zijn welkom
maar altijd onder leiding van docenten en in
overleg met de locatiedirecteur.
Er mag veel, maar sommige dingen kunnen
echt niet:
Geen (seksuele) intimidatie, agressie of geweld
Geen gebruik van alcohol of drugs in het
gebouw en op het terrein. Roken doe je buiten.
Huisdieren laat je …. thuis.
Geen vandalisme, schade wordt op de
veroorzaker verhaald
(Vouw)fietsen, skateborden, rolschaatsen
blijven buiten en kun je plaatsen in de
fietsenstalling.
Eten en drinken mag alleen in het Atrium en op
de projectvloeren.
Wanneer er t.b.v. projecten/opdrachten
bijzonderheden nodig, overleg je altijd met het
hoofd Facilities (farida.ayojil@hku.nl).
Veiligheid staat daarbij voorop: geen rook of

open vuur, niets aan het plafond/sprinklers
bevestigen en geen rookmelders afplakken.
Nooduitgangen en vluchtroutes moeten altijd
vrijgehouden worden.
Binnen de gebouwen en terreinen van HKU
geldt een legitimatieplicht. Op verzoek van de
medewerkers Facilities dien je je te kunnen
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs/
je collegekaart.
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor
diefstal en schade aan eigendommen die
achtergelaten zijn in het gebouw.
Houd rekening met de buren en maak buiten
geen lawaai en/of rommel. Probeer ook binnen
geluidsoverlast te beperken.
Zet stoelen, tafels en banken netjes terug. Gooi
afval in de prullenbak.
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4. Hoe evalueert de opleiding zichzelf?
Op basis van wat studenten in de vorige jaren al
aangaven zijn er aanpassingen in het
lesprogramma gedaan waar jij nu profijt van hebt.
Werkveld
Om de opleiding actueel te houden, overleggen
studieleiders, docenten en directeur regelmatig
met een commissie van advies uit het werkveld.
Professionals die ons informeren over de laatste
trends. Gastdocenten en externe beoordelaars bij
examens geven ook hun feedback.
HKU vindt het belangrijk dat het onderwijs waar
nodig voortdurend wordt verbeterd, zodat het zo
goed mogelijk aansluit bij de student en de
leerdoelen. Daarom worden de lessen en alles wat
ermee samenhangt regelmatig geëvalueerd. Ook
zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie ervaringen
met de voorzieningen op Oudenoord.
Online evaluatie
Twee keer per jaar ontvang je via de mail een
enquête met vragen over de kwaliteit van het
onderwijs in het voorgaande semester. Dit lijkt
misschien wat onpersoonlijk, maar we vinden het
belangrijk dat je deze invult: juist doordat veel
studenten dat doen, kunnen we een nauwkeuriger
beeld krijgen van wat er goed is aan het onderwijs
en wat er beter kan.
Student bijeenkomsten
Omdat we liever ook ‘live’ in gesprek blijven,
organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Alle
studenten krijgen dan de mogelijkheid om hun
studieleider en tutor te laten weten wat zij van de
opleiding vinden; wat er goed gaat, wat beter zou
kunnen en welke suggesties zijn daar eventueel
voor hebben. Daarnaast is het ook een moment
om vragen te stellen over de inhoud van de
opleiding, de visie van de studieleiding etcetera.
De bijeenkomsten hebben een ander karakter dan
de online evaluaties en zijn echt een dialoog
tussen studenten en studieleiding.

opleidingscommissie
De opleidingscommissie brengt advies uit aan de
directeur over alle onderwijszaken. Vier docenten
en vier studenten uit de zes Media-opleidingen in
zitten hier in. Iedere student kan zich kandidaat
stellen voor een plaats in de opleidingscommissie.
De commissie geeft advies over de inhoud van het
curriculum, nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs, evaluaties, het signaleren van
problemen bij een opleiding en zorgen dat de
verantwoordelijke personen of instanties werken
aan een oplossing. Maar ook andere zaken komen
aan de orde. Zo zullen we komend studiejaar in de
OC ook praten over herkansingen en huisvesting.
Formeel het belangrijkste onderwerp zijn de
Onderwijs- en Examenregelingen, kortweg OER.
De OER stelt in detail vast wat op onze school de
regels zijn met betrekking tot belangrijke zaken
als toelatingseisen, studiepunten en bindend
studieadvies (BSA). Regels waaraan zowel
studenten als de opleiding zich dienen te houden.
Voordat het College van Bestuur de OER mag
vaststellen, heeft de opleidingscommissie
adviesrecht. De commissie beoordeelt jaarlijks de
wijze van uitvoeren van de OER en brengt
gevraagd of ongevraagd advies uit aan het
College van Bestuur en de Centrale
Medezeggenschapsraad (CMR) over de OER en
alle andere aangelegenheden in het onderwijs van
de opleidingen van HKU Media.

Colofon
De versie van het MEDIAmagazine die je nu leest, is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2017. De inhoud is
met zorg samengesteld, maar mochten er toch fouten in zijn geslopen, dan kun je daar geen rechten aan
ontlenen. Op de studentportal vind je de laatste informatie.
HKU MEDIA
Oudenoord 700
Utrecht
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5. Aantekeningen
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