
IM Nieuwsbrief

Over twee weekjes gaat de nieuwe 
periode alweer van start. Het 
programma is weer tot de nok gevuld 
met leuke en interessante modules. 
In deze editie blikken we vooruit 
op het tweedejaars project Urban 
Culture: Amsterdam van Buurt tot 
Buurt. We vroegen modulecoördinator 
Raoul Boers om het een en ander 
over dit unieke project te vertellen. 

Waarom dit project?
Een stad als Amsterdam is een 
knooppunt. Een knooppunt van 
verkeer en een knooppunt van 
communicatie. De module Urban 
Culture is een introductie in complexe 
informatievraagstukken die bestaan 
in onze moderne samenleving, waar 
mensen steeds vaker samen leven, 
wonen en werken in grootstedelijke 
omgevingen. De informatiespecialist 
is bij uitstek de persoon die data 
uit deze brij van handelingen, 
meningen en fenomenen, selecteert 
en samenvoegt. Zo speelt de 
IM’er een rol in de toegevoegde 
informatiewaarde. 

Wat gaan studenten doen?
Met behulp van Tailspinr – een 
online content en context manager 
– gaan studenten een Amsterdams 
stadsdeel op de kaart zetten. Dit 
jaar is gekozen voor stadsdeel De 
Baarsjes. Het resultaat van hun 
inspanningen is een mashup waarin 
informatie over de buurt uit archieven 
en informatie van bewoners zelf 
worden gevisualiseerd. Bezoekers van 
de opgeleverde website kunnen deze 
informatie vervolgens met behulp van 
een Google Map raadplegen. 

Wat is het voornaamste doel?
Dat studenten leren selectief om te 
gaan met informatie en daarnaast 
leren gebruik te maken van Web 2.0 
technieken om deze informatie te 
ontsluiten.
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Flash forward 

Studeren in Stuttgart of werken bij 
Deloitte? Het kan allemaal. En weet 
je al welke minor je wilt gaan volgen? 
Laat je inspireren door de verhalen 
van docenten, studenten en 
afgestudeerden. Nieuw in deze 
editie is de Flash forward, waarin we 
vooruitblikken op de aankomende 
periode. 

De nieuwsbrief is er voor studenten 
en docenten en gaat over alles wat 
met IM te maken heeft. Heb jij input 
voor de nieuwsbrief of ontplooi je je 
naast je studie met bijzondere 
activiteiten? Mail je idee of verhaal 
dan naar Caroline Nieuwzwaag of 
Caspar Muller. 
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Met een minor geef je kleur aan je 
studie en werk je aan je profilering. 
In principe kun je elke minor volgen 
die je wilt, zowel binnen het domein 
waar je studeert als daarbuiten. In 
deze editie besteden we aandacht 
aan de minoren Web 2.0/3.0 & 
Knowledge sharing en Archivistiek, 
respectievelijk vanuit docent- en 
studentperspectief.

Minor Web 2.0/3.0 & Knowledge 
sharing

Wat houdt de minor in?
Organisaties hebben vragen over hoe 
zij innovatiever en creatiever kunnen 
zijn dan de concurrent. Het 

gaat hierbij vooral om de rol van de 
medewerker. Zij zijn immers degenen 
die opdrachten binnenhalen en 
uitvoeren en daarmee het succes van 
de organisatie bepalen. Medewerkers 
dienen dus gestimuleerd te worden 
om creatiever en innovatiever te zijn 
binnen de organisatie.

Op welke manier?
Medewerkers kunnen worden 
samengebracht om met elkaar 
te overleggen middels events, 
vergaderingen, presentaties, 
etc. Ook kunnen hiervoor social 
media toepassingen worden ingezet. 
Centraal hierbij staan de Web 2.0/3.0 
ontwikkelingen, die zorgen voor een 
nieuwe impuls als het gaat om kennis 
delen, waardoor er een verandering 
ontstaat binnen een organisatie. 

Wat gaan studenten doen? 
Ze gaan ervaren wat Web 2.0 kan 
betekenen voor organisaties en leren 
daarnaast hoe kennisoverdracht in 
organisaties face to face kan worden 
gestimuleerd. In tutorgroepen 
werken ze aan twee business cases. 
We beginnen met een opdracht 
van de Koninklijke Bibliotheek. 
Voor de afdeling Research & 
Development breng je een advies 
uit over de manier waarop het 
kennismanagementbeleid verbeterd 
kan worden. In het tweede deel van 
de minor werk je aan een opdracht 
van PricewaterhouseCoopers. 
De afdeling kennismanagement 
organiseert ieder jaar een event 
en jullie wordt gevraagd om het 
programma van dit jaar te bedenken. 

Waarom zouden studenten voor 
deze minor moeten kiezen?
Het onderwerp is erg actueel. Zoek 
maar eens via Google op de woorden 
enterprise 2.0, medewerker 2.0, 
ambtenaar 2.0. Je zult merken dat 
veel organisaties zich bezighouden 
met dergelijke vraagstukken. Of je 
nu marketeer, communicatiemanager, 
redacteur, business analyst, 
webdesigner of informatiespecialist 
bent, je krijgt allemaal met dit 
onderwerp te maken. Daarnaast is de 
minor praktijkgericht en zijn er veel 
banen te vinden op dit gebied.  

De minor wordt aangeboden in 
periode 3 en de voertaal is Engels. 
Er doen ook studenten van de 
Hogeschool van Oslo mee!

Wie is Esther Willemsen?
Esther studeerde Marketing 
aan de HvA en Culturele 
informatiewetenschap aan de UvA.
Binnen de ABN AMRO heeft zij 
verschillende functies vervuld op 
het gebied van communicatie, 
informatiemanagement en 
kennismanagement.

Kijk voor meer informatie op de 
minorenpagina of neem contact 
op met Esther Willemsen: 
e.m.willemsen@hva.nl.

Minor Archivistiek

Jan van der Male (19), derdejaars 
voltijd IM, is een van de studenten 
die de minor Archivistiek volgt. 
In deze minor verwerf je de 
competenties die nodig zijn om 
een archief zo effectief en efficiënt 
mogelijk te laten functioneren, zowel 
in de oorspronkelijke context als 
later.

Waarom heb je de minor 
Archivistiek gekozen?
Ik heb altijd al interesse gehad 
in allerlei onderwerpen die met 
geschiedenis te maken hebben. Een 
plaats waar dit allemaal samenkomt 
in enorm veel verschillende 
documenten, is een archief. Ik wist 
dus al wat langer dat ik ‘archivaris’ 
wilde worden, dus was de minor 
Archivistiek een logische keuze. 

Hoe bevalt het tot nu toe?
Erg leuk om nu colleges te krijgen 
over het onderwerp dat precies 
mijn ding is! Soms is het best 
pittig, we zitten namelijk met veel 
deeltijdstudenten in de klas, die al de 
nodige werkervaring hebben. Aan de 
andere kant stimuleert dat ook wel 
weer.

Waar kijk je het meest naar uit?
Om náast mijn diploma Informatie & 
Media het diploma Archivistiek B te 
krijgen en het geleerde daarna in de 
praktijk te brengen!

Minor special 

Foto: Jan van der Male

“Er zitten vrij veel deeltijdstudenten bij 
ons in de klas. Zij hebben al de nodige 
werkervaring. Soms is dat wel lastig, 
maar het is ook een goede stimulans.”

Foto: Caspar Muller

“Je werkt aan business cases van 
zowel PricewaterhouseCoopers als de 
Koninklijke Bibliotheek. Dat maakt deze 
minor heel erg praktijkgericht.”

https://intra.mim.hva.nl/mod/minor/z922/
http://www.minoren.hva.nl/aanbod/minor.htm?id=202


Sjoerd Twaalfhoven (24) studeerde 
in 2008 bij ons af en is werkzaam als 
Knowledge Coordinator bij Deloitte. 
In een interview vertelt hij wat hij 
allemaal doet. 

Kun je wat meer vertellen over 
Deloitte?
Deloitte is met ongeveer 5500 
medewerkers en 22 kantoren 
door heel Nederland de grootste 
organisatie op het gebied van 
accountancy, belastingadvies, 
consultancy en financieel advies. 
Deloitte Nederland is een 
onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een memberfirm van 
Deloitte Touche Tohmatsu.

Kun je dit laatste toelichten?
Deloitte Touche Tohmatsu richt zich 
op professionele dienstverlening 
en advies. De dienstverlening 
van Deloitte is gebaseerd op een 
wereldwijde strategie voor circa 
150 landen. Daartoe is de expertise 
beschikbaar van ongeveer 135.000 
professionals in alle werelddelen.

En wat doe jij precies?
Ik ben Knowledge Coordinator bij de 
afdeling KM Solutions. In die functie 
adviseer ik Deloitte medewerkers bij 
de keuze en bouw van innovatieve 
contentoplossingen. Hierdoor kunnen 
zij beter (virtueel) samenwerken en 
hun kennis effectiever met elkaar 
delen. Uiteindelijk is het voordeel dat 
Deloitte de externe klant sneller en 
beter van dienst kan zijn. 

Als Knowledge Coordinator help 
ik klanten die werken bij Deloitte 
Nederland. Daarnaast werken we 

samen met de global organisatie 
van Deloitte door middel van 
werkgroepen. De global organisatie 
biedt applicaties die in elk land 
gebruikt kunnen worden. Met name 
de kleine praktijken binnen Deloitte 
maken gebruik van deze applicaties. 
De grotere praktijken, waaronder 
Nederland, kiezen vaak voor een 
eigen platform afgestemd op interne 
eisen en wensen. Op hoog niveau 
wordt wel continu gewerkt aan 
de afstemming tussen de grotere 
Deloitte praktijken en de global 
organisatie.

Houd jij je naast advies ook bezig 
met het technische gedeelte?
Aan de ene kant heb ik een 
adviseursrol als ik interne klanten 
help hun functionele eisen en 
wensen in kaart te brengen. Aan de 
andere kant heb ik een functioneel 
-technische rol als ik deze omzet naar 
contentoplossingen.

Welke oplossingen adviseer je 
zoal?
Producten die wij hiervoor gebruiken 
zijn onder andere SharePoint en 
Deloitte Online. Daarnaast gebruiken 
we SharePoint in combinatie met 
InfoPath voor de ondersteuning van 
informatiestromen binnen interne 
processen.

Waarom past Deloitte als 
werkgever bij jou?
Naast de reguliere werkzaamheden 
wordt eigen initiatief erg op prijs 
gesteld. Als je iets nieuws ontdekt, 
word je gestimuleerd te onderzoeken 
wat dat voor Deloitte kan betekenen. 
Vooral de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van Social media 
en andere 2.0 technieken houden 
we scherp in de gaten. Hiervoor 
bezoeken we regelmatig conferenties.

Hoe is het om bij Deloitte te 
werken?
Deloitte is een informele organisatie. 

Er is veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en work-life balance. 
Dit vertaalt zich mede in de 

mogelijkheid om op iedere plaats met 
internettoegang te werken. Je bent 
erg vrij in het indelen van je week. Er 
zijn dagen dat ik mijn collega’s niet 
zie. Daar moet je mee om kunnen 
gaan. De dagen dat ik ze niet zie, 
kan ik ze bereiken via communicator 
(Interne chat applicatie), mail of 
telefoon. Daarnaast houden we elkaar 
via onze SharePoint omgeving op 
de hoogte hoe het met projecten 
staat en welke nieuwe technieken we 
uitgevonden hebben.

In welke zin heeft het MIC/IM je 
voorbereid op het werk dat je nu 
doet?
Veel vakken die ik op het MIC heb 
gehad zie ik terugkomen in mijn 
werk. Achtergrondkennis op het 
gebied van taxonomie, auteursrecht 
en vormgeving gebruik ik regelmatig. 
Het meest gebruik ik echter hetgeen 
ik geleerd heb over metadata. 
Aangezien wij niet met mappen 
werken en alle documentatie opslaan 
in databases, zijn metadata erg 
belangrijk. In mijn adviseursrol 
leer en help ik klanten hier over na 
te denken. In mijn technische rol 
gebruik ik veel HTML en XML kennis. 
Ook de kennis van Excel is handig 
omdat Excel op sommige punten 
overeenkomt met InfoPath.

Wat wil je huidige IM studenten 
meegeven?
Blijf positief en proactief. Ik merk 
dat je door een positieve benadering 
meer van mensen gedaan krijgt. 
Daarnaast gaan mensen daardoor 
ook positiever denken en brengen dat 
weer op jou over. Hierdoor kom je in 
een positieve spiraal terecht. Daarbij 
heeft het vaak geen zin om negatief 
over iets te zijn als je er moeilijk iets 
aan kunt veranderen.

Out and about 

Foto: Sjoerd Twaalfhoven

“Ik ben erg vrij in het indelen van mijn 
week, wanneer ik werk en waar ik werk. 
Er zijn dagen dat ik mijn collega’s niet 
eens zie.”

“Blijf positief en proactief. Door een 
positieve benadering krijg je meer gedaan 
van mensen. Het heeft gewoon geen zin 
om negatief te doen over dingen waar je 
eigenlijk niks aan kunt veranderen.” 

http://www.deloitte.com/view/nl_NL/nl/index.htm


Wel eens zitten dromen over een 
studie in het buitenland? Lees dan 
vooral verder! Het MIC heeft een 
verdrag gesloten met de Hochschule 
der Medien (HdM) in Stuttgart. 
Dit biedt jou de kans om daar te 
studeren zonder extra collegegeld te 
betalen en met de mogelijkheid om 
een beurs aan te vragen. Ook biedt 
de HdM je ter voorbereiding een 
intensieve cursus Duits aan. 

Een indruk van Stuttgart
Sigrid Verberne (docent en 
international officer MMP) en Esther 
Hammelburg (docent en international 
officer IM) waren in Stuttgart om 
kennis te maken met de stad en de 

school en zij waren onder de indruk. 
Stuttgart bleek een ontzettend leuke 
en levendige stad! Gezellige kroegjes, 
eetcafés en hippe cocktailbars. Een 

groot, centraal park waar je lekker in 
het gras kunt hangen. 
En voor de serieuze culturele uitjes: 
musea, opera, toneel en ballet op 
zeer hoog niveau. Zij vonden de 
sfeer heel erg goed, ook in de twee 
gebouwen van de HdM. De docenten 
en studenten die ze hebben ontmoet 
waren enthousiast en gastvrij. Het 
studieprogramma zit goed in elkaar. 
En de faciliteiten… 

Eigen radio-, televisie-, animatie- 
en geluidsstudio’s, eigen druk- en 
verpakkingsmachines. Elk mogelijk 
mediaproduct kan er worden 
gemaakt. Naar eigen zeggen is de 
HdM dan ook de enige school in 
Europa die ieder onderdeel van het 

mediaveld heeft opgenomen in het 
curriculum.

Summer school
Mocht een half jaar in Stuttgart je 
te veel zijn of wil je vast een kijkje 
nemen, dan kun je van 3 tot 8 mei 
2010 deelnemen aan de summer 
school die wordt georganiseerd 
door de faculteit Information and 
Communication. Je kunt je daar onder 
andere verdiepen in het gebied van 
elektronisch uitgeven, interculturele 
communicatie, digitale

muziekarchieven en mediawijsheid. 

Studeren in Stuttgart iets voor 
jou? 
Om je alvast op weg te helpen bij het 
orienteren:

De HdMediabo•	 x
MIC Internationa•	 l
HvA studeren in het •	
buitenland
Nuffi•	 c

Nog steeds enthousiast? Dan is het 
tijd om te overleggen met je SLB’er 
en even binnen te lopen bij het 
International Office (SGG 02A09) 
voor advies en informatie.

Go abroad 

Foto: Tr1307 op Flickr

Btw 

Oud IM student Sebastiaan Post 
heeft de aanmoedingsprijs 2009 
ontvangen! Hij kreeg die voor zijn 
afstudeerscriptie ‘Van collectie naar 
archief tot beeldbank: een advies over de 
archivering, digitalisering en ontsluiting van 
de wedstrijdfotocollectie van World Press 
Photo’.

Oud IM-collega Paul Schneider is 
in de prijzen gevallen! Hij ontving van 
het Victorine van Schaickfonds NVB de 
oeuvreprijs om hem te eren voor zijn vele 
werken op het gebied van de Nederlandse 
bibliotheekgeschiedenis.

De mediatheek in de 
Leeuwenburg is nu ook op 
zondag open! Op vertoon van je 
collegekaart kun je er tussen 12:00u 
en 16:30u terecht. 

“Stuttgart is een ontzettend leuke en 
levendige stad! En jij kunt daar studeren 
zonder extra collegegeld te betalen.”

De deeltijders hebben op 29 
april voor de verandering een 
keer op donderdag les! Op 
deze manier compenseren we de 
verschillende vrijdagen die uitvallen. 

http://www.hdm-stuttgart.de/
http://www.hdm-stuttgart.de/
http://www.hdm-stuttgart.de/bi/bi_akademie/summerschool/english/
http://www.hdm-stuttgart.de/bi/bi_akademie/summerschool/english/
http://www.hdm-stuttgart.de/multimediaseite
https://intra.mim.hva.nl/organisatie/intern/
http://www.onderwijs.hva.nl/buitenland/
http://www.onderwijs.hva.nl/buitenland/
http://www.nuffic.nl/


De IM Nieuwsbrief wordt gemaakt door Caroline Nieuwzwaag 
en Caspar Muller in samenwerking met het IM Team. Mail voor 
reacties, opmerkingen of input naar c.e.j.nieuwzwaag@hva.nl 
of c.a.muller@hva.nl.

Don’t miss! 
04 november 2009
WAT MIS IS IN DE JOURNA-LISTIEK 

Lezing met Tessa Koop als 
spreker.
Griffioen, Amstelveen

t/m 28 november 2009
GROETEN UIT…
Een expositie van een verza-meling verschillende soorten medische ansichtkaarten van de jaren 1890 tot 1930. 

Tropenmuseum, Amsterdam. 

18 november en 16 december 2009 

TEKST EN TRADITIE
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Rapenburg 5
8 hs, Amster-
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t/m 14 november 2009DEPRECIATED
Kunst met een knipoog: Cory Arcangel hackt, manipuleert en hergebruikt videogames en andere software. Nederlands Instituut voor Mediakunst/Time Based Arts, Amsterdam. 

t/m 31 oktober 2009BOEKENWEEKGESCHENKENOverzichtstentoonstelling van alle boekenweekgeschenken die de afgelopen decennia zijn verschenen. 
Bibliotheek Hagedoornplein, Amsterdam. 

t/m 08 januari 2010

INDISCHE KINDERBOEKEN

Tentoonstelling van oude In-

dische kinderboeken. Afkom-

stig uit de befaamde bewaar-

collectie van de OBA, de 

zogeheten Museum Collectie. 

Bibliotheek Watergraafsmeer, 

Amsterdam.

12 november 2009NVB JAARCONGRESTijdens het congres worden er verschillende gelegenheden gecreëerd om inhoud te geven aan het thema ‘Verbinden op inhoud’. Een congres vol in-teractie tussen mensen, online en offline. Congrescentrum De Reehorst, Ede.

t/m 06 november 2009

GODDELIJKE STOFFE

Tentoons
telling 
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ken die
 

vanaf 1
540 tot 1800 
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Bibliothe
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Hermetica, A
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.

http://www.uitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=105B1644-DCF1-65AB-8D9E0F2951D4749A
http://www.uitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=105B1644-DCF1-65AB-8D9E0F2951D4749A
http://www.tropenmuseum.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=31611
http://www.uitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=130A7947-DA13-1583-A4F62A0F47E0C1C6&language=
http://www.montevideo.nl/nl/agenda/detail_agenda.php?id=534&archief=
http://www.uitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=A4C1682C-B6CF-E7B2-1EB5141C30DD3D4E
http://www.uitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=56394EEC-9807-0111-0F9B1A55ACDF805F
http://www.nvbcongressen.nl/
http://www.uitburo.nl/dsp_productie.cfm?prodid=ABEB805D-AAED-1837-BFBD53A67A40B5F7

