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DEEL I. Regels en richtlijnen voor alle opleidingen 
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Hoofdstuk 1 Preambule: indeling en begripsomschrijving van de onderwijs en 

examenregeling 

Artikel 1  Bevoegd gezag 
1. Het bevoegd gezag bestaat uit het instellingsbestuur. Dit is het hoogste bestuursorgaan van de instelling, als 

bedoeld in artikel 11.1 van de wet. 
2. De op de titelpagina genoemde opleidingen worden aangeboden door Stichting SDO Hogeschool voor Moderne 

Bedrijfskunde (SDO of SDO Hogeschool). 
3. Deze opleidingen opgenomen in het Centraal register opleidingen (CROHO) onder nummer 34035 (Bachelor 

Bedrijfskunde) en 80074 (Associate degree) Bedrijfskunde. 
4. De Onderwijs en examenregeling van SDO bestaat uit drie delen:  

a. Deel 1: de regels en richtlijnen op instellingsniveau, die voor alle opleidingen binnen SDO gelden 
b. Deel 2: de onderwijs en examenregeling van een opleiding 
c. Deel 3: een gedetailleerde beschrijving van het curriculum per opleidingsvariant, te weten duaal, deeltijd en 

voltijd. Beschrijvingen van de afzonderlijke modulen zijn beschikbaar via de digitale studiegids. 
 

Artikel 2  Begripsomschrijving 
Aspirant student Een persoon die door het voornemens is zich in te schrijven bij SDO Hogeschool, 

met het oog toegelaten te worden tot de studie van diens keuze. 
Beheershandeling Een handeling waarmee  vastgesteld kan worden of de prestatie-indicator voldoet 

aan het streefdoel. 
Beroepenveldcommissie: 
 

De beroepenveldcommissie fungeert als klankbord ten aanzien van de 
ontwikkelingen in de beroepspraktijk die van belang zijn voor de uitvoering van de 
opleiding. De commissie geeft advies over de aansluiting van het curriculum op de 
beroepspraktijk en de aansluiting van het beroepsprofiel op de actualiteit. 
De beroepenveldcommissie brengt tweejaarlijks een advies uit.  

Beroepsproduct Het beroepsproduct zoals beschreven in de basisvaardigheden (digitale 
leeromgeving), te weten adviesrapporten en ondernemingsplan. 

Colloquium doctum Een examen dat wordt afgenomen als toelatingsexamen, voor hen die geen 
geldige vooropleiding hebben. 

Curriculumcommissie: Een team van lectoren, docenten, onderwijskundigen en studenten dat het 
curriculum en zijn onderdelen ontwikkelt en onderhoudt onder leiding van of in 
opdracht van het instellingsbestuur, met gebruikmaking van adviezen en inbreng 
van de beroepenveldcommissie en de examencommissie. 

Decaan: 
 

De decaan is eindverantwoordelijk voor het curriculum. De decaan is lid van het 
instellingsbestuur. 

Eindtermen: De door het volgen van onderwijs beoogde competenties, in termen van kennis, 
inzicht, vaardigheid en houding. 

Evaluatiekalender De jaarkalender van kwaliteitsprojecten. 
Examen: Het propedeutisch, het associate degree of het bachelorexamen van de opleiding, 

namelijk het onderzoek naar de realisering van de beoogde doelstellingen van een 
fasewerkstuk, waarmee de propedeuse-, associate degree- of bachelorfase wordt 
afgerond. 

Examenbureau: 
 

De ambtelijke eenheid die de examencommissie ondersteunt bij haar 
werkzaamheden. 

Examencommissie: 
 

Een commissie als bedoeld in artikel 7.12, lid 1 van de WHW, met als hoofdtaak 
om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de 
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, 
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 
Tevens borgt deze commissie de kwaliteit van de organisatie en de procedures 
rondom tentamens en examens. 

Examinator: 
 

Een docent die, na benoeming door de examencommissie, bevoegd is om vast te 
stellen of een student heeft voldaan aan de criteria ter afronding van een 
examenonderdeel of toets. 

Extraneus Iemand die examens kan afleggen maar geen hoorcolleges of vakoefening mag 
volgen of begeleiding ontvangt. 

Fasewerkstuk Zie Examen 
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Functieonderzoek Onderzoek naar de benodigde competenties, nodig om een functie naar behoren 
uit te voeren. Ook wel functiewaardering. 

Getuigschrift: Het door de examencommissie afgegeven document waaruit blijkt dat het examen 
met goed gevolg is afgelegd, als bedoeld in artikel 7.11 van de wet. 

Instellingsbestuur Het hoogste bestuursorgaan van de instelling, bedoeld in artikel 11.1 van de wet. 
Jaarverslag Jaarlijks verslag en verantwoording, en van de planning van alle activiteiten binnen 

SDO Hogeschool. 
Kwaliteitscyclus Cyclus die in een iteratief proces de kwaliteit borgt doormiddel van vijf fases: een 

evaluatie, een planning, een uitvoering, meting en data-analyse. De resultaten van 
de laatste fase geven input aan de evaluatie, waarna de volgende cyclus begint. 

Kwaliteitsdossier Een onderwerp dat aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, als omschreven in 
de wet. 

Kwaliteitsproject Een doorloop van de kwaliteitscyclus van een bepaald kwaliteitsdossier. 
Kwaliteitskundige: 
 

Het lid van het instellingsbestuur dat eindverantwoordelijk is voor de 
onderwijskundige kwaliteit van het onderwijs en daartoe toezicht houdt op de 
procesmatige invulling en uitvoering van het onderwijs. 

Lector: 
 

De eerstverantwoordelijke docent voor een vakgebied met een zelfstandige 
onderzoeksopdracht die docenten begeleid bij de uitvoering van hun 
onderzoekstaak. 

Minor: Een samenhangend geheel van modulen gericht op een bepaald specialisme. 
Module: Een module is een onderwijseenheid als bedoeld in de WHW art. 7.3 
Onderwijs- en 
examenregeling: 

De vigerende onderwijs- en examenregeling 

Onderwijsbureau: De ambtelijke eenheid die administratieve en coördinerende activiteiten verricht 
met betrekking tot het onderwijs. 

Onderwijseenheid: Een zelfstandig deel van het curriculum (cursus, module, vak, stage, project) met 
eigen doelstellingen, als bedoeld in de WHW art.7.3. 

Onderwijsleeractiviteiten: Een coherente verzameling van activiteiten door docenten en studenten, bedoeld 
om de beoogde onderwijsdoelstellingen te realiseren. 

Opleidingsvariant: Duaal, deeltijd of voltijdstudie 
Opleiding: Een samenhangend geheel van modulen als bedoeld in artikel 7.3 van de wet. 
Opleidingsfase: De propedeusefase, de associate degreefase, de bachelorfase en de masterfase. 
Portfolio: Een digitale verzameling van alle verplichtingen en eindresultaten waarmee een 

student de verwerving van competenties aantoont. 
Postpropedeuse: Het gedeelte van een associate degree of bacheloropleiding, dat volgt op de 

propedeuse 
Praktijkbegeleider/ 
Stagebegeleider: 
 

Een personeelslid van de organisatie waar een student diens praktijkopdrachten 
uitvoert. Taak is monitoren van de uitvoering van de beroepshandelingen en 
ondersteunen en begeleiden van de student daarbij.  

Praktische oefening: Onderdeel van een module bestaande uit werkzaamheden respectievelijk 
werkervaring in de zin van artikel 7.27 dan wel 7.13 van de wet in een van de 
volgende vormen: 
- Maken van een scriptie/afstudeeropdracht; 
- Maken van een werkstuk of een proefontwerp; 
- Uitvoeren van een onderzoeksopdracht; 
- Deelnemen aan veldwerk of een excursie; 
- Doorlopen van een stage; 
- Deelnemen aan een practicum; 
- Deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het bereiken van 
bepaalde vaardigheden; 

Propedeuse: De propedeutische fase van een hbo-bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 
van de wet; 

Rubrix: Tekst in tabellen die te gebruiken zijn om het werk van studenten te beoordelen 
Streefdoel of 
kwaliteitsstreefdoel 

Het doel dat de organisatie nastreeft op een kwaliteitsdossier. Het streefdoel is 
een doel dat de organisatie stelt aan een kwaliteitsdossier, gebaseerd op 
beleidsdoelstellingen, waarin ten minste is voldaan aan de wettelijke vereisten. 

Student: Degene die is ingeschreven voor een Associate degree of bacheloropleiding dan 
wel een of meer modulen volgt, deel uitmakend van deze opleidingen 
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Praktijkbegeleider: 
 
 
 
Stagebegeleider 
 
 

Inhoudelijk coach, begeleider van studenten en collega van een (duaal) student, 
veelal diens leidinggevende. Kan de rol van (mede)examinator bij de toetsing of de 
beroepshandelingen en beroepsproducten vervullen die zijn uitgevoerd en 
gemaakt in de beroepspraktijk. Zij voldoen aan de gestelde criteria. 
Inhoudelijk coach, begeleider van studenten en veelal opdrachtgever van een 
(voltijd of deeltijd) student. Kan de rol van (mede)examinator bij de toetsing of de 
beroepshandelingen en beroepsproducten vervullen die zijn uitgevoerd en 
gemaakt in de stagepraktijk. Zij voldoen aan de gestelde criteria. 

Studiefase: De propedeuse (1ste jaar); het 2de jaar, waarna het Associate degree kan worden 
afgerond; en de Bachelorfase, het 3e en 4e jaar, waarna de bachelordegree wordt 
behaald.  

Studiejaar: De periode van 1 september tot en met 31 augustus. 
Studieloopbaanbegeleider/ 
Studiebegeleider/ Coach: 
 

De studieloopbaanbegeleider binnen de onderwijsinstelling is gericht op de 
begeleiding van studenten vanuit de persoonlijke leerweg bij hun leerproces 
gedurende de gehele opleiding. Startpunt bij deze begeleiding is de 
zelfbeoordeling die elke student in het kader van de persoonlijke leerweg bij de 
aanvang van de opleiding uitvoert. 

Studiepunt: De term, in internationaal verband European Credits genoemd (ECts), waarmee de 
studielast wordt uitgedrukt. 1 EC = 28 studie-uren 

Tentamen: Een afsluitende toets van een onderwijseenheid, als bedoeld in artikel 7.3 van de 
WHW. Dit omvat alle vormen van toetsing 
Overal waar tentamen staat, kan ook examenonderdeel worden gelezen. 

Tentaminering: Elke vorm van onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en competenties 
die een student tijdens een onderwijseenheid heeft verworven, inclusief de 
beoordeling daarvan, bijvoorbeeld een toets of een werkstuk, door de opleiding 
naar de realisering van de beoogde doelstellingen, uitmondend in een 
beoordeling. 

Toetsontwikkelaar: 
 

Een deskundige op het vlak van toetsontwikkeling en het specifieke onderwerp 
van de module die toetsen ontwikkelt ter afronding van de betreffende module. 
Het zijn doorgaans docenten, die door de examencommissie zijn benoemd tot 
examinator. 

Uitvoeringsregeling: Een regeling, vast te stellen door het instellingsbestuur, om het bepaalde in de 
onderwijs- en examenregeling waar nodig nader te preciseren met het oog op de 
uitvoering daarvan.  

Vak: Een onderwijseenheid als bedoel in de WHW art. 7.3. 
Vereiste Eisen aan de opleiding als door de wet gesteld. 
Werkstuk: Tentamenvorm, dat bestaat uit een of meer beroepsproducten zoals een 

adviesrapport, een onderzoeksverslag, een reflectieverslag, een essay, etc. 
WHW: De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling Inschrijving en doorstroming 

Artikel 3  Eisen vooropleiding  
1. Voor inschrijving voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs geldt als vooropleidingseis het bezit van: 

a. Een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);  
b. Of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);  
c. Of een diploma van een middenkader opleiding of van een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, 

eerste lid van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) (mbo-niveau 4).  
2. Met een diploma bedoeld in de eerste volzin wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld het diploma van de 

bij ministeriële regeling aangewezen vakopleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder c, van de WEB. 
 

Artikel 4  Aanvullende eisen duale studievariant 
Studenten die de opleiding in duale vorm willen volgen moeten naast het toelatingsonderzoek uit bovengenoemd lid 
een aanvullend onderzoek ondergaan waarin wordt onderzocht in hoeverre de werkplek van de aspirantstudent 
geschikt is voor het beroepsuitoefeningsdeel van het onderwijsprogramma. 
 

Artikel 5  Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma’s  
1. Vrijgesteld van de vooropleidingseis als bedoeld in artikel 1 is de bezitter van de volgende diploma’s en 

getuigschriften krachtens artikel 7.28 WHW:  
a. Een getuigschrift van een bacheloropleiding,  
b. Een getuigschrift van een masteropleiding,  
c. Een propedeutisch getuigschrift van een bachelor of masteropleiding die geregistreerd is in het CROHO,  
d. Een getuigschrift dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in een land dat het Verdrag inzake de erkenning 

van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd.  
e. Een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat door de minister is aangewezen als ten minste 

gelijkwaardig aan het havodiploma of  
f. Een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij besluit van het instellingsbestuur van op basis van 

diplomawaardering door NUFFIC als ten minste gelijkwaardig aan het havodiploma wordt beschouwd.  
2. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma of getuigschrift betreft, dient tevens blijk te zijn gegeven van 

voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met succes kunnen volgen van de opleiding.  
3. Het instellingsbestuur neemt het besluit tot vrijstelling van vooropleidingseisen en of betrokkene al dan niet kan 

worden ingeschreven op basis van het oordeel als bedoeld in het vorige lid, dan wel het besluit dat betrokkene kan 
worden ingeschreven, maar dat deze nog geen examens of onderdelen daarvan mag afleggen dan nadat er een 
positief oordeel als bedoeld in het vorige lid is afgegeven. 

 

Artikel 6  Vrijstelling van vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek  
1. Het instellingsbestuur kan personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals 

genoemd in artikel 1 en 2, noch daarvan krachtens artikel 7.28 WHW zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis 
vrijstellen, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs 
en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs.  

2. Het 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) voor personen van 21 jaar en ouder is opleidingsafhankelijk. Op 
basis van het 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) wordt een positief dan wel negatief advies over de 
toelaatbaarheid gegeven. 

3. Een aspirantstudent wordt toegelaten als uit functieonderzoek en daarmee uit eerder verworden competenties 
(EVC’s) blijkt, dat de deze een functie op HBO of HBO+ niveau bekleedt of bekleed heeft. 

4. Op basis van een onderzoek, waarna het advies kan volgen een voorwaardelijke toelating van een half jaar te laten 
plaats vinden, waarbij na een half jaar de voorwaardelijke toelating wordt geëvalueerd op basis van 
studieresultaten. 

5. Het instellingsbestuur neemt het besluit over de geschiktheid van de aspirantstudent op basis van het 
toelatingsonderzoek. 
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Artikel 7  Voldoende beheersing van de Nederlandse taal 
1. Aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal als bedoeld in Artikel 6 Artikel 6 1 en in Artikel 6 lid 

Artikel 6 2 in het geval betrokkene een andere taal dan het Nederlands als eerste taal voert wordt voldaan door:  
a. Het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II,  
b. Het tot genoegen van de commissie als bedoeld in Artikel 6 , lid Artikel 6 1 aantonen dat deze op een andere 

dan de hierboven bedoelde wijze(n) de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst om het Nederlandstalige 
onderwijs succesvol te kunnen volgen.  

2. Aan het voldoen aan de eis als bedoeld in het vorige lid dient te zijn voldaan voor het moment van inschrijving. 
 

Artikel 8  Inschrijving voor personen met een handicap, fysieke beperking, aandoening, functiestoornis of 
chronische ziekte. 

SDO Hogeschool biedt aan deelnemers met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zoveel mogelijk 
gelijkwaardig is aan die van deelnemers zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. 
Per situatie zullen deze voorzieningen in overleg met de deelnemer naar redelijkheid en billijkheid worden geregeld1. 
 

Artikel 9  Toelating duaal onderwijs als bedoeld in artikel 7.7 lid 2 WHW 
1. Extranei worden niet toegelaten tot een duale opleiding. 
2. De beroepsuitoefening tijdens een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst namens de 

instelling gesloten, door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in de praktijk 
wordt uitgeoefend. 

3. De overeenkomst als bedoeld in het tweede lid omvat tenminste bepalingen over: de duur van de overeenkomst 
en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening, de begeleiding van de student, het deel van 
de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij beëindiging van de opleiding 
moet hebben verworven en die tijdens de beroepsuitoefening dienen te worden gerealiseerd, alsmede de 
beoordeling daarvan, en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden 
ontbonden. 

4. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten, dient op het moment van toelating, dan wel 
uiterlijk zes maanden nadien, te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet 
voldaan aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de 
voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat het instellingsbestuur dan kan besluiten 
de student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige zin wordt de 
student schriftelijk geïnformeerd. 

5. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van toerekenbaar verzuim 
van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes maanden in de gelegenheid gesteld een 
nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet 
meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat het 
instellingsbestuur dan kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als 
bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 

 
  

 
1 Discriminatie bij toegang tot onderwijs is verboden. Dat is bepaald in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(WGBH/CZ). De wet geldt voor alle vormen van onderwijs. Het verbod geldt voor fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen. 
Wat betekent het discriminatieverbod in de praktijk? De school moet onderzoeken of de student geschikt is om aan het onderwijs deel te nemen. 
Een student is geschikt als deze in staat is om de lesstof op te nemen of als deze aan de vereisten voor toelating voldoet. Het is dus niet zo dat een 
student met een beperking altijd recht heeft op toelating tot de school of opleiding van zijn of haar keuze. 
Een student moet de school tijdig laten weten dat deze een aanpassing nodig heeft vanwege een beperking of chronische ziekte. De school moet 
dan bekijken of een aanpassing nodig en mogelijk is, zodat de student de opleiding kan volgen en met succes kan afronden. 
Een aanpassing kan bijvoorbeeld zijn: 

• lessen op de begane grond voor studenten in een rolstoel; 

• het gebruik van leessoftware voor een leerling met dyslexie. 
Leidt de aanpassing die de student verlangt voor de onderwijsinstelling tot een onevenredige belasting, dan hoeft de instelling deze aanpassing niet 
te doen. Bijvoorbeeld als de aanpassing heel erg duur is of technisch niet haalbaar. Scholen moeten echter niet te snel concluderen dat iets niet 
kan. Het is van belang goed te onderzoeken of een aanpassing nodig is en gerealiseerd kan worden. Het is daarbij belangrijk dat studenten en/of 
ouders/verzorgers hierbij betrokken worden. 
Binnen niet-bekostigd particulier onderwijs is nadrukkelijk ook van belang om te kijken naar het arbeidsmarktperspectief van een aspirant-student. 
De opleiding vraagt namelijk een forse investering. 
Het is van belang dat een aspirant-student transparant is over een mogelijke handicap, fysieke beperking, aandoening, functiestoornis of chronische 
ziekte. Alleen dan kunnen alle betrokkenen een goede gezamenlijke afweging maken. 
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Artikel 10  Eisen werkkring voor de deeltijd en voltijd opleidingen als bedoeld in artikel 7.27 van de WHW 
1. Bij inschrijving aan de deeltijd of voltijd opleiding worden geen eisen aan de werkkring gesteld. De student werkt 

tijdens de opleiding door middel van opdrachten aan taken en producten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. 
Ter voorbereiding op het functioneren in de beroepspraktijk kunnen deze opdrachten als simulatie opdrachten 
worden uitgevoerd, dan wel binnen de eigen werkkring indien deze daarvoor geschikt is.  

2. Naast opdrachten ter voorbereiding op de beroepspraktijk zijn ook een aantal opdrachten, de zogenoemde 
integratieve opdrachten, in het curriculum opgenomen die ook betrekking hebben op de praktijkvaardigheden. 
Aan de eisen met betrekking tot de praktijkvaardigheden kan op verschillende wijzen worden voldaan. Dit is 
afhankelijk van de beroepssituatie van de student en diens werkervaring. De student dient echter aantoonbaar te 
maken dat deze de generieke competenties op het gebied van sociaal communicatieve vaardigheden, 
samenwerken/ netwerken en professioneel vakmanschap beheerst.  

3. De student verantwoordt dat deze gedurende de gehele opleiding voldoende tijd praktijkervaring heeft opgedaan 
op een werkplek of stageplek die voldoet aan de gestelde eisen, zoals complexiteit van werkzaamheden, omvang 
van het bedrijf en werkzaamheden die het behalen van praktijkervaring mogelijk maken. Tijdens de opleiding 
toont de student door middel van procesverslagen en/ of reflectieverslagen aan dat deze over de propedeutische 
fase, de Associate degree fase en de vervolgfase naar het Bachelor niveau de vereiste uren relevante werksituatie 
(betaald of stageplek) heeft gewerkt (Onderwijs en examenregeling SDO, 2021, artikel 8, lid 8). 

 

Artikel 11  Procedure inschrijving opleiding 
1. Iedereen die gebruik wil maken van onderwijsvoorzieningen of examenvoorzieningen moet bij de 

onderwijsinstelling zijn ingeschreven.  
2. Bij contactonderwijs is de inschrijving voor een heel studiejaar. Wanneer de inschrijving plaatsvindt gedurende een 

studiejaar, geldt deze voor de rest van het studiejaar. Bij blended onderwijs en afstandsonderwijs geldt de 
inschrijving voor een periode van 12 maanden. 

3. Een aspirantstudent toont interesse via een formulier op de website of via het telefoonnummer. 
4. Een aspirantstudent krijgt vervolgens eerst een informatie-/ advies-/ intake-/ toelatingsgesprek. Op basis van dit 

gesprek wordt besloten of de potentiële onderwijsstudent definitief kan worden toegelaten tot de opleiding. 
5. Een aspirantstudent meldt zich aan via een studieovereenkomst / aanmeldingsformulier. 
6. Na aanmelding ontvangt de aspirantstudent via e-mail een bevestiging van ontvangst van aanmelding en wordt 

verzocht kopieën van voor de toelating van de opleiding relevante diploma’s of getuigschriften aan te leveren.  
7. De aspirantstudent is definitief ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan. 

Bij de aanmelding zijn de volgende stukken overlegd: 
a. Een kopie paspoort of identiteitskaart: 
b. Kopieën van voor de toelating van de opleiding relevante diploma’s of getuigschriften; 
c. Een door de aspirantstudent getekende studieovereenkomst (inschrijvingsformulier); 
d. En aan de betalingsverplichting is voldaan alsmede de authenticiteit van de verstrekte stukken is vastgesteld.  

8. Indien de betalingsverplichting wordt overgedragen aan derden, wordt pas overgegaan tot inschrijving, nadat deze 
derde partij schriftelijk heeft verklaard aansprakelijk te zijn voor alle betalingsverplichtingen. Het 
inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door de werkgever indien de factuur naar de werkgever gestuurd 
moet worden. 

9. Op verzoek kan de administratie een bewijs van betaling afgeven waaruit blijkt dat het verschuldigde collegegeld 
en of examengeld is voldaan.  

10. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de student een bewijs van inschrijving. 
11. De definitieve inschrijving geeft een student recht op: 

a. Deelname aan het onderwijs binnen de opleiding voor dat studiejaar; 
b. Deelname aan de toetsen van de opleiding onder de voorwaarden die gesteld zijn in de onderwijs- en 

examenregeling van het betreffende studiejaar; 
c. Toegang tot de virtuele leeromgeving 
d. Inzage in het eigen dossier 
e. Studiebegeleiding  

12. De definitieve inschrijving als extraneus geeft alleen recht op de voorzieningen genoemd in dit artikel onder lid 
11.b en lid 11.d.  

13. Kan een student als gevolg van een functiebeperking niet of niet in onvoldoende mate gebruik maken van zijn 
recht genoemd zoals genoemd onder artikel 11 lid 11.a tot en met 11.e (met uitzondering van lid 1111.b), dan zal 
de onderwijsinstelling voor de student passende maatregelen treffen met inachtneming van de wettelijke kaders 
en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

14. Studenten die eerder van de onderwijsinstelling of van een andere onderwijsinstelling zijn verwijderd, worden niet 
toegelaten, tenzij het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling een uitzondering maakt. 
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Artikel 12  Rechtstreekse toelating tot de Associate degree- en de Bachelorfase  
Een student kan op verschillende manieren rechtstreeks toegang krijgen tot een opleiding na het propedeuse jaar: 
1. Voor de inschrijving voor een opleiding na het propedeutisch examen geldt als eis het bezit van een getuigschrift 

van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding. 
2. De examencommissie kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan 

niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van de examencommissie ten minste 
gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven 
diploma betreft, kan het instellingsbestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden 
afgelegd dan nadat ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van 
de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 

3. Het instellingsbestuur kan, in afwijking van het eerste lid, aan degene die is ingeschreven, op zijn verzoek, reeds de 
toegang tot het afleggen van een of meer examenonderdelen of toetsen verlenen voordat deze het propedeutisch 
examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg heeft afgelegd.  

4. Tijdens een adviesgesprek met het instellingsbestuur wordt bekeken of vrijstellingen kunnen worden aangevraagd 
op basis van curriculumvergelijking en/ of opgebouwd portfolio. Voor alle vrijstellingen die de opleiding verleent in 
dit kader is het volgende van toepassing: 
a. het voorstel voor vrijstellingen wordt op individuele basis vastgesteld; 
b. het verzoek tot vrijstelling wordt ingediend bij de examencommissie ten behoeve van de uiteindelijke 

vaststelling door de examencommissie. 
5. In het bijzonder voor de duale opleidingsvariant geldt dat een aspirantstudent met relevante werkervaring, die 

voor vrijstelling in aanmerking wenst te komen een portfolio moet samenstellen, waarin een competentie-
beoordeling van de eerste leidinggevende en van de aspirantstudent zelf is opgenomen. Op basis van dit portfolio 
wordt een criteriumgericht interview afgenomen volgens een vast format (formulier criteriumgericht interview) en 
daarnaast wordt dit gesprek voorbereid met reguliere intakevragen.  

 

Artikel 13  Doorstroom Associate degree 
Een student aan wie een Associate degree-graad als bedoeld in art. 7.10a lid 2 WHW is verleend, heeft het recht een 
bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs te vervolgen. Het instellingsbestuur kan daarbij voorschrijven welke 
onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding nog moeten worden gevolgd. 
 

Artikel 14  Adreswijziging 
1. Studenten die zijn ingeschreven dienen adreswijzigingen, als ook wijzigingen in e-mailadres en telefoonnummer 

tijdig en schriftelijk, met vermelding van de ingangsdatum van het nieuwe adres aan de administratie door te 
geven. 

2. De onderwijsinstelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet juist voldoen aan de 
verplichting als bedoeld in het vorige lid. 
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Artikel 15  Lesgeld, examengeld, overige kosten 
1. Het instellingsbestuur stelt de hoogte van het lesgeld voor deelname jaarlijks vast. Dit doet deze uiterlijk 3 

maanden vóór aanvang van het daaropvolgende studiejaar, dat in september start. Het lesgeld is exclusief 
examengeld. 

2. Een student is verplicht tot aanschaf van leer-(hulp)middelen, als deze noodzakelijk zijn in het studieprogramma, 
zoals vastgesteld in de literatuurlijst van de opleiding. 

3. Het instellingsbestuur stelt het examengeld voor deelname aan examen- of tentamenonderdelen jaarlijks vast. 
Hiervoor heeft de student recht op deelname aan alle in dat studiejaar af te nemen examen- of 
tentamenonderdelen. Alle kosten voor deelname aan tentamens en examens worden per studiejaar in rekening 
gebracht voor het aantal tentamens en examens waaraan een student gaat deelnemen. 

4. Voor summatieve toetsen heeft de student recht op ten minste één herkansing. Nadere invulling van het aantal 
herkansingen vindt plaats in het OER-van de desbetreffende opleiding. 
Voor beoordeling en redactieopmerkingen bij formatieve toetsen en beoordelingen van werkstukken, scripties en 
verslagen, heeft de student recht op 5 redactieronden voorzien van feedback en coaching.  

5. Indien extra dienstverlening nodig is, worden extra kosten in rekening gebracht op basis van nacalculatie. 
6. Het instellingsbestuur stelt de kosten voor extra tentamen mogelijkheden en andere dienstverlening jaarlijks vast 

en publiceert die in de studiehandleiding. 
7. Kosten voor een extra examenmogelijkheid worden niet teruggestort, indien de student alsnog besluit geen 

gebruik hiervan te maken. 
8. Een overzicht van kosten is te vinden op de website. Hier staan de inschrijfkosten, kosten voor afrondende 

examens, studiemateriaal ed. vermeld. Gespreide betaling is mogelijk. Hiervoor kunnen extra administratiekosten 
in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 16  Achterstallige betaling  
1. De onderwijsinstelling is in geval van achterstand in betaling bevoegd om betrokkene de toegang tot de lessen en 

examenruimtes te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Mocht de betrokken student 
nalatig blijven, dan kan de onderwijsinstelling de student uitschrijven. 

2. De student of de organisatie die de betalingsverplichting heeft overgenomen, is verplicht om een 
betalingsherinnering binnen tien (10) werkdagen te betalen. 

 

Artikel 17  Beëindiging inschrijving 
De inschrijving wordt in de volgende situaties beëindigd: 
1. In geval van afstuderen. 
2. In geval van ziekte of bijzondere (familie) omstandigheden. De beëindiging van de inschrijving vindt plaats met 

ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin de betrokken student niet aan het onderwijs heeft 
kunnen deelnemen. De administratie informeert de student schriftelijk voordat zij tot uitschrijving overgaat. 

3. Bij overlijden. De inschrijving beëindigt met ingang van de maand volgend op de maand van overlijden. Restitutie 
van lesgeld vindt automatisch plaats. 

4. In geval van uitschrijving op verzoek van de examencommissie bij ernstige of herhaalde fraude en/ of plagiaat. 
5. Op grond van een schriftelijk verzoek te richten aan de onderwijsinstelling. 
 

Artikel 18  Tijdelijk beëindigen van inschrijving 
1. Het is mogelijk om deelname aan de opleiding tijdelijk stop te zetten.  
2. De onderwijsinstelling is in dergelijke gevallen nimmer verplicht het reeds betaalde les- of examengeld te 

restitueren, ook niet indien een (soort)gelijke opleiding niet langer wordt aangeboden door de onderwijsinstelling.  
3. Bij herinschrijving wordt het dan geldende lesgeld in rekening gebracht bij de student c.q. degene die de student 

heeft doen inschrijven.  
4. De student dient de opleiding inclusief het afstuderen volledig afgesloten te hebben binnen een aaneengesloten 

periode van zes jaar en een periode van acht jaar met een tussentijdse stop na datum eerste inschrijving voor een 
vierjarige hbo-opleiding. Voor een Associate degree opleiding geldt een periode van maximaal vier jaar.  
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Artikel 19  Annulering 
1. Bij annulering tot twee maanden tot aan de start van het studiejaar is 20% van het lesgeld verschuldigd. 
2. Bij annulering in de periode van twee maanden tot één maand voor de start van het studiejaar dient 50% van het 

lesgeld te worden betaald. 
a. Bij annulering korter dan één maand voor de start van het studiejaar is 70% van het lesgeld verschuldigd. 
b. Bij annulering minder dan twee weken tot de start van het studiejaar is het volledige lesgeld verschuldigd.  

3. Op verzoek kan een bewijs van uitschrijving worden verstrekt. 
 

Artikel 20  Schadevergoeding en boete 
1. Degene die zonder inschrijving gebruik maakt van onderwijs- en of examenvoorzieningen, is aan de 

onderwijsinstelling een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het verschuldigde lesgeld en examengeld. 
2. Degene die aan de onderwijs- en of examenvoorzieningen deelneemt, is verplicht bij die gelegenheid of 

onmiddellijk daarna op eerste vordering zijn of haar naam en adres bekend te maken en het bewijs waaruit blijkt 
dat deze gerechtigd is deel te nemen ter inzage te geven aan iedere medewerker van de onderwijsinstelling die 
daarnaar vraagt. Degene die niet aan deze identificatieplicht voldoet, pleegt een strafbaar feit en kan daarvoor 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4 WHW gestraft worden met een geldboete. 

 

Artikel 21  Rechtsbescherming 
1. De onderwijsinstelling accepteert als lid de gedragscode en algemene voorwaarden van NRTO, de Nederlandse 

Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl). 
2. Een (aspirant) student kan binnen zes weken na dagtekening tegen besluiten over de toelating bezwaar maken bij 

het instellingsbestuur.  
3. Indien het bezwaar niet tot een oplossing heeft geleid kan de (aspirant) student een beroep doen op de 

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen als onderdeel van de Stichting Geschillencommissie 
Consumentenzaken om het geschil te beslechten voor zover het geschil betrekking heeft op de door de 
onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en/ of zaken. 

 
  

http://www.nrto.nl/
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Hoofdstuk 3 Regels en richtlijnen voor de examinering 

Regels en richtlijnen voor examinering, als bedoeld in artikel 7.12b, lid 1 sub b, WHW, voor het studiejaar 2022 – 2023, 
vastgesteld door het instellingbestuur van de Stichting SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde (SDO) ten 
behoeve van de opleiding propedeuse bedrijfskunde, de Associate degree bedrijfskunde alsmede de Bachelor 
bedrijfskunde van de Stichting SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde. 
 

Artikel 22  Begripsomschrijving 
Alle begrippen worden gehanteerd in de betekenis van Artikel 2 op pag. 2 van dit OER. 
 

Artikel 23  Examencommissie 
1. Het instellingsbestuur stelt een examencommissie in ten behoeve van de voornoemde opleidingen, en benoemt, 

schorst en ontslaat de leden van deze commissie.  
2. De examencommissie heeft als hoofdtaak om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student 

voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en 
de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

3. De examencommissie bestaat uit minimaal drie leden. Ten minste één lid is als docent verbonden aan een van de 
voornoemde opleidingen  

4. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de examencommissie. 
5. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk functioneren en de continuïteit in de opgebouwde 

kennis door een goed georganiseerde overdracht bij het benoemen van de leden van de examencommissie 
voldoende wordt gewaarborgd. 

6. De leden van de commissie zijn deskundig op een of meer aspecten van de betrokken opleidingen, het terrein van 
toetsing en beoordeling en consistent in het nemen van beslissingen. 

7. Leden van het instellingsbestuur, zij die financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling of 
aandeelhouder zijn, kunnen geen lid zijn van de examencommissie. 

8. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter. 
 

Artikel 24  Taken van de examencommissie 
Ten behoeve van de uitoefening van haar hoofdtaak voert de examencommissie de volgende werkzaamheden uit. 
1. Aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan 
2. Organiseren en afnemen van de examens en examenonderdelen. 
3. Uitreiken van bewijsstukken ten bewijze dat een tentamen of examenonderdeel met goed gevolg is afgelegd. 
4. Uitreiken van een certificaat ten bewijze dat een deelkwalificatie met goed gevolg is afgelegd. 
5. Vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die het onderwijs- en examenreglement stelt ten aanzien 

van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 
6. Uitreiken van een getuigschrift ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd. 
7. Uitreiken van een verklaring aan studenten die meer dan een tentamen met goed gevolg hebben afgelegd, maar 

aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt. In deze verklaring staan in elk geval de tentamens vermeld die 
door de student met goed gevolg zijn afgelegd. 

8. Toevoegen van een supplement aan het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde examen. Dit supplement 
heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op 
internationale herkenbaarheid  

9. Beslissen of een potentiële student voldoet aan de ingangseisen/ vooropleidingseisen. 
10. Verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een of meer tentamens vanwege eerder met goed gevolg afgelegde 

tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of 
vaardigheden. 

11. Bepalen of een student, in bijzondere gevallen, het tentamen op een andere manier mag afleggen dan is 
voorgeschreven. 

12. Behandelen van verzoeken tot aanpassing van tentamens en examens wegens functiebeperking. 
13. Bepalen of een student toegang verleend kan worden tot het afleggen van een of meer onderdelen van het 

afsluitend examen voordat de student het propedeutisch examen van de desbetreffende opleiding met goed 
gevolg heeft afgelegd. 

14. Adviseren aan het instellingsbestuur over maatregelen en toepassing daarvan bij onregelmatigheden en/of 
calamiteiten en fraude en plagiaat. 

15. Adviseren van het instellingsbestuur over uitschrijving van een student aan een opleiding dan wel weigering voor 
de opleiding als die student door gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de 
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uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem/ haar gevolgde opleiding hem/ haar opleidt, dan wel 
voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 

16. Behandelen van ingediende bezwaren. 
17. Oordelen over de geldigheid van het verzuim van studenten bij examenonderdelen. 
18. Adviseren aan het instellingsbestuur op de in de onderwijs- en examenregeling opgenomen examenonderdelen, 

de daaraan verbonden doelstellingen en de ter realisering hiervan voorziene onderwijsleeractiviteiten afdoende 
zijn in het licht van de vastgestelde eindtermen. 

19. Ongevraagd en gevraagd adviseren van het bevoegd gezag over de borging van de kwaliteit van tentamens en 
examens. 

20. Jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden. 
 

Artikel 25  Nadere richtlijnen en aanwijzingen 
Ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden kan de examencommissie nadere richtlijnen en aanwijzingen 
vaststellen (art. 7.12b, lid 1b, WHW) met betrekking tot: 
1. De goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen, het examen of de examenonderdelen. 
2. De vaststelling van de beoordeling en vaststelling van de uitslag van tentamens en examens. 
 

Artikel 26  Lidmaatschap examencommissie 
1. De zittingsperiode van de examencommissie duurt van 1 september – 30 augustus. Indien een lid voortijdig 

aftreedt, wordt voor de resterende tijd een vervanger benoemd.  
2. Bij tussentijdse vervanging van een lid maakt het nieuwe lid de beoogde zittingsperiode vol van het lid dat wordt 

vervangen. 
3. De examencommissie kan haar bevoegdheden mandateren aan de voorzitter en/of een of meer andere leden van 

de examencommissie. 
4. De examencommissie kan de uitvoering van haar werkzaamheden delegeren aan het instellingsbestuur of enige 

andere in overleg met het instellingsbestuur aan te wijzen instantie of persoon. 
 

Artikel 27  Examenbevoegdheid docenten 
1. De examencommissie besluit tot het toekennen van examenbevoegdheid aan de docenten, die -

eerstverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een examenonderdeel, zulks op voorstel van het 
instellingsbestuur. 

2. Examenbevoegdheid omvat de eindverantwoordelijkheid voor de examinering, gegeven de in de Onderwijs- en 
examenregeling vastgestelde kaders, zoals vorm en duur van de toetsing.  

3. Het instellingsbestuur heeft zich ervan vergewist dat de betrokken docent behalve over voldoende vakkennis ook 
over voldoende kennis en vaardigheid met betrekking tot toetsing beschikt, evenals bekendheid met deze regels 
en richtlijnen. 

4. Voor wat betreft de begeleiding van het fasewerkstuk geldt daarbij bovendien kennis van de eisen die aan een 
dergelijk werkstuk worden gesteld en vaardigheid in de begeleiding van studenten om aan deze eisen te voldoen. 

5. De duur van de examenbevoegdheid betreft de vaststellingsduur van de OER, inclusief herkansingstoetsen voor 
het onderwezen examenonderdeel en de daarvoor geldende termijn voor bezwaar en beroep.  

6. Voor een medewerker die gedurende het academisch jaar wordt aangesteld, geldt dat diens examenbevoegdheid 
eindigt aan het eind van het academisch jaar, met inachtneming van het gestelde onder 5. 

7. De aanwijzing als examinator en de periode waarin de examenbevoegdheid wordt uitgeoefend worden 
geregistreerd. 

8. Bij herhaaldelijk gebleken negeren van het gestelde met betrekking tot examinering in de onderwijs en 
examenregeling en de regels en richtlijnen voor de examinering en als blijkt dat de competenties van de 
examinator op het gebied van toetsing te kort schieten, kan de examencommissie het instellingsbestuur vragen 
passende maatregelen te nemen of de aanwijzing van de desbetreffende docent tot examinator intrekken. 

9. De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 
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Artikel 28  Examinering 
1. De examencommissie mandateert de voorbereiding en het toezicht op het ordelijk verloop van de examinering, 

aan instellingsbestuur. Dit omvat de opstelling van een ordereglement en de vaststelling van toegestane 
hulpmiddelen.  

2. De aan een student te stellen eisen voor de examinering van een examenonderdeel maken deel uit van de 
beschrijving van dat onderdeel in de digitale studiegids, die uiterlijk een maand voor de start van het 
desbetreffende examenonderdeel aan de studenten ter beschikking is gesteld. 

3. Schriftelijke toetsen worden afgenomen op tijdstippen die ten minste vier weken tevoren worden vastgesteld, 
tenzij anders met de studenten overeengekomen. 

4. Mondelinge toetsen worden op een door de examinator na overleg met de studenten afgenomen. Indien deze op 
dit tijdstip alsnog verhinderd is, dient deze dit minimaal één dag tevoren aan de examinator bekend te maken. 
Tegelijkertijd wordt in onderling overleg tussen examinator en student éénmalig een nieuwe datum voor het 
desbetreffende mondeling tentamen vastgesteld.  

5. Een student die zonder afmelding niet op de afgesproken datum, tijd en plaats verschijnt, kan geen aanspraak 
meer maken op mondelinge toetsing van het desbetreffende onderdeel. 

6. De voorwaarden voor deelneming aan een toets, waaronder ook de inschrijving, zijn in de Onderwijs- en 
examenregeling vastgesteld (Artikel 15 Artikel 15 3. pag. 9).  

7. De examencommissie kan in bijzondere gevallen waarin toepassing van de bovenstaande regels voor examinering 
tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de student instemmen van afwijking 
daarvan. 

 

Artikel 29  Fraude en plagiaat 
De examencommissie kan bij fraude tijdens de afname van tentamens en in geval van fraude of plagiaat een nader te 
noemen maatregel opleggen. 
1. Onder fraude wordt verstaan: 

a. Het gebruik van ongeoorloofde hulp- en communicatiemiddelen, teksten of aantekeningen; 
b. Verbaal of door middel van gebaren zonder toestemming communiceren met een medestudent; 
c. Afkijken of trachten dit te doen, dan wel de gelegenheid daartoe geven; 
d. Zich uitgegeven dan wel laten uitgeven voor iemand anders of een andere vorm van misleiding. 

2. Onder plagiaat wordt verstaan: 
a. Gebruik maken dan wel overnemen van door anderen vervaardigde teksten, gegevens, ideeën of gedachten 

zonder correcte bronvermelding, uitgezonderd zijn inleidingen over bedrijven deze mogen wel worden 
overgenomen. 

b. De structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden als eigen werk of eigen gedachten 
heeft gepresenteerd; 

c. Niet duidelijk aangeven, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna 
letterlijke citaten werden overgenomen; 

d. Parafraseren van de inhoud van teksten van derden zonder correcte bronvermelding; 
e. Beeld-, geluids- of testmateriaal, software en programmacodes overgenomen van anderen zonder correcte 

bronverwijzing en het zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 
f. Inleveren van werk(stukken) dat/ die door iemand anders is/zijn geschreven en dit laten doorgaan voor eigen 

werk. 
3. In de onder lid b en lid c bedoelde gevallen kan de examencommissie het resultaat van het desbetreffende 

tentamen ongeldig verklaren en voorts het instellingsbestuur adviseren een van de volgende maatregelen te 
nemen: 
a. Berisping; 
b. Uitsluiting van (verdere) deelname aan een of meer tentamens van de opleiding voor een periode van ten 

hoogste één jaar; 
c. Voorstel tot een judicium abeundi (artikel 14 Regels en richtlijnen Inschrijving en doorstroming) in te dienen bij 

het Instellingsbestuur; 
d. bij herhaaldelijke zich daar toe lenende fraude het instellingsbestuur verzoeken aangifte te doen bij de politie 

van valsheid in geschrifte. 
4. Alvorens de examencommissie een passende maatregel voorstelt, wordt betrokken student in de gelegenheid 

gesteld ter zake te worden gehoord. 
5. Indien fraude of plagiaat is vastgesteld, wordt dit opgenomen in het dossier van betrokken student. 
6. Als een beroepsinstantie vaststelt dat betrokken student zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude of plagiaat, 

wordt correspondentie over de vermeende fraude geanonimiseerd, en niet opgenomen in het dossier van 
betrokken student, of het wordt daaruit verwijderd. 



Regels en richtlijnen voor de examinering 

14  

7. De examencommissie verleent geen vrijstelling op grond van buiten de eigen opleiding behaalde 
onderwijsresultaten, behaald in de periode waarvoor de student op basis van gepleegde fraude was uitgesloten 
van deelname aan tentamens van de opleiding. 

 

Artikel 30  Eisen te stellen aan de toetsing 
1. Elke vorm van toetsing is een representatieve afspiegeling van de doelstellingen van een tentamen of 

examenonderdeel, rekening houdend met het aan elk daarvan toegekende belang. 
2. De keuze van de toetsingsvorm is mede afgestemd op de doelstellingen van het desbetreffende examenonderdeel. 
3. De omvang de toets en de beschikbare tijd voor het maken ervan zijn onderling afgestemd. 
4. De vragen zijn zo gesteld, dat studenten kunnen weten hoe gedetailleerd het antwoord moet zijn. 
5. De examinator vraagt in het geval van een nieuw ontwikkelde toets feedback aan een collega aangaande de 

omvang, representativiteit, moeilijkheidsgraad en helderheid van de vraagstelling. 
 

Artikel 31  Wijze van beoordelen  
1. Voor elke vorm van examineren geldt dat studenten vooraf worden geïnformeerd over de totstandkoming van de 

beoordeling. 
2. Het cijfer voor een toets die bestaat uit open vragen, is het (gewogen) gemiddelde van de cijfers voor de 

afzonderlijke vragen. 
3. Het vragenblad vermeld indien van toepassing de weging van de afzonderlijke vragen 
4. Niet-beantwoorde vragen worden beoordeeld met het cijfer 1. 

De afzonderlijke toets vragen, voor zover de toets bestaat uit open vragen, worden beoordeeld met hele of 
decimale cijfers op een schaal van 1 - 10. 

5. Schriftelijke werkstukken, waaronder begrepen het afstudeerwerkstuk worden beoordeeld op hele of decimale 
cijfers. De cesuur tussen onvoldoende en voldoende ligt op 5,5. De berekening vindt plaats door middel van een 
beoordelingsformulier, waarover studenten vooraf zijn geïnformeerd.  

 

Artikel 32  Bekendmaking en registratie van de uitslag 
1. De examinator brengt de voorlopige uitslag van een mondelinge of schriftelijke toets ter kennis van de 

administratie die de betrokken studenten hierover informeert. 
2. Bij examinator stelt bij de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk afgenomen toets een antwoordmodel 

beschikbaar. 
3. De opleiding stelt studenten in staat hun werk, dan wel een kopie daarvan, in te zien binnen tien (werk)dagen 

nadat de voorlopige uitslag is bekend gemaakt 
4. Studenten kunnen binnen drie werkdagen nadat de inzage heeft plaatsgevonden commentaar leveren op de 

inhoud van de toets en hun beoordeling. De examinator kan op grond van het commentaar besluiten een vraag 
niet mee te tellen in de berekening van de toetsresultaten of besluiten het antwoordmodel te wijzigen. 

5. Indien de beoordeling van een student wordt gewijzigd, wordt ook de beoordeling van de andere studenten 
aangepast.  

6. Uiterlijk binnen twee weken nadat de uitslag heeft plaatsgevonden stelt de examinator de definitieve uitslag van 
de toets vast. 

7. De administratie draagt zorg voor de registratie en publicatie van de voorlopige en definitieve toetsresultaten. 
8. De examencommissie kan, naar aanleiding van zwaarwegende redenen, een commissie formeren om de uitslag 

van een toets aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
9. Over geregistreerde toetsresultaten gegevens wordt, behoudens toestemming van de student, uitsluitend 

mededeling gedaan aan de examencommissie, het college van beroep voor de examens en de studieadviseur. Ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan de examencommissie aan derden inzicht geven in de 
toetsingsresultaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke regelgeving ter zaken. 

 

Artikel 33  Examens 
Een student is geslaagd voor een examen indien is voldaan aan de slaag- zakregeling, zie Artikel 95 , pag. 31.  
 

Artikel 34  Hardheidsclausule 
De examencommissie is bevoegd in bijzondere gevallen ten gunste van de student af te wijken van het bepaalde bij of 
krachtens deze regels en richtlijnen. 
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Artikel 35  Wijzigingen van de regels en richtlijnen 
1. Het instellingsbestuur is bevoegd de inhoud van de Regels en richtlijnen te wijzigen  
2. Wijzigingen van de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar vinden alleen plaats als er 

redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat de belangen van de studenten hierdoor niet worden geschaad. 
 

Artikel 36  Inwerkingtreding 
De regels en richtlijnen treden in werking op 1 september van het studiejaar genoemd op de titelpagina. 
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Hoofdstuk 4 Bezwaarprocedure 

Artikel 37  Termijn voor aantekenen bezwaar 
Een student die gezakt is voor een examenonderdeel, kan binnen vijf werkdagen na de definitieve vaststelling van de 
uitslag bezwaar aantekenen tegen één of meer opgaven, de gewenste beantwoording en de uitslag.  
 

Artikel 38  Ontvankelijkheidsvoorwaarden 
Om ontvankelijk te zijn, bevat het bezwaarschrift ten minste de volgende onderdelen: 
1. Naam, adres, e-mailadres en cohort van de examenstudent; 
2. Vernoeming van het examenonderdeel waarop het bezwaar betrekking heeft, inclusief de datum waarop de 

examinering is afgelegd. 
3. Het onderwerp van het bezwaar (de aard van de opgave, het gewenste antwoord en/ of de uitslag). 
4. Omschrijving van het bezwaar. 
5. De reden om bezwaar te maken 
6. Naam van de indiener en dagtekening. 
 

Artikel 39  Ontvankelijkheidsvaststelling 
1. De onderwijsinstelling controleert de ontvankelijkheid van het bezwaar.  
2. Als een bezwaar niet ontvankelijk is, stelt de onderwijsinstelling de student hiervan binnen vijf werkdagen na 

ontvangst van het bezwaar op de hoogte door de binnengekomen e-mail van de examenstudent te beantwoorden.  
3. De examenstudent kan dan binnen vijf werkdagen een herziene versie indienen door de e-mail van de 

onderwijsinstelling te beantwoorden.  
4. Als een reactie binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt het bezwaar definitief als niet ontvankelijk verklaard  
5. De examenstudent wordt uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de termijn op de hoogte gesteld. 
 

Artikel 40  Termijn van beantwoording 
Als het bezwaar of het herziene bezwaar voldoet aan het gestelde in artikel 1 stelt de onderwijsinstelling de 
examenstudent binnen vijf werkdagen na ontvangst van het (herziene) bezwaar op de hoogte dat het bezwaar in 
behandeling wordt genomen door de e-mail van de examenstudent te beantwoorden. Daarna wordt deze e-mail 
doorgestuurd naar de examencommissie die het bezwaar in behandeling zal nemen. Verder wordt het bezwaar 
opgenomen in het volgsysteem. 
 

Artikel 41  Behandeling van bezwaar 
1. De examencommissie behandelt het binnengekomen bezwaar. 
2. Indien een student bij de examencommissie een bezwaar indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van 

de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het bezwaar 
3. De examencommissie gaat na of een minnelijke schikking mogelijk is. 
4. De examencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Daarbij krijgen de betrokkenen gelegenheid om 

hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en zich bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan.  
5. Eenieder is verplicht tot het verstrekken van die inlichtingen die de examencommissie voor de uitvoering van haar 

taak nodig oordeelt.  
6. In het geval in gevolge het bezwaar bij de examencommissie besloten wordt tot een herbeoordeling, geldt het 

resultaat van deze herbeoordeling. 
7. Degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bezwaarprocedure en daarbij de beschikking krijgen over 

gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijze kunnen vermoeden, zijn verplicht tot 
geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun 
taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

 

Artikel 42  Beraad examencommissie 
1. De examencommissie gaat in beraad en komt hierbij tot een oordeel over het ingediende bezwaar. De 

beraadslagingen van de examencommissie zijn besloten en leiden bij voorkeur tot uitspraken waartegen geen van 
de commissieleden bezwaar heeft (consensus).  

2. De examencommissie besluit met een meerderheid van de stemmen als geen consensus bereikt wordt.  
3. De examencommissie informeert het instellingsbestuur schriftelijk over haar beslissing. 
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Artikel 43  Termijn bekendmaking beslissing 
1. Binnen vier werkweken gerekend vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaar is 

verstreken, informeert het instellingsbestuur de student over de beslissing van de examencommissie.  
2. Het instellingsbestuur kan deze termijn verlengen met ten hoogste twee werkweken.  
 

Artikel 44  Voorlopige voorziening 
In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, kan deze door middel 
van een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van 
de examencommissie een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter beslist op dat verzoek na alle partijen te 
hebben gehoord.  
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Hoofdstuk 5 College van beroep voor de examens 

Artikel 45  Samenstelling 
1. Het college van beroep voor de examens heeft drie of vijf leden en enige plaatsvervangende leden, waaronder een 

plaatsvervangende voorzitter. Het aantal plaatsvervangende leden is niet groter dan het aantal leden. Het college 
houdt voltallig zitting. 

2. Het instellingsbestuur benoemt de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de overige leden en de eventuele 
plaatsvervangende leden voor een termijn van ten minste drie en ten hoogste vijf jaren of, voor zover het 
studenten betreft, voor een termijn van ten minste een en ten hoogste twee jaar.  

3. De leden en plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het instellingsbestuur of van de inspectie van het 
onderwijs. Buiten de voorzitter bestaat het college voor ten minste de helft uit docenten. 

4. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot 
rechterlijk ambtenaar, bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. 

 

Artikel 46  Bevoegdheden college van beroep voor de examens 
Het college van beroep voor de examens is bevoegd tot het heroverwegen van: 
1. Beslissingen van de examencommissie of van examinatoren. 
2. Beslissingen over uitsluiting van een student tot verdere deelname aan de opleiding als gevolg van een afwijzing 

gebaseerd op de studieresultaten van de student in de propedeutische fase van de opleiding. 
3. Beslissingen of een eerder afgewezen student, op basis van diens studieresultaten in de propedeutische fase van 

de opleiding, zich opnieuw mag inschrijven voor de betreffende opleiding. 
4. Beslissingen over vaststelling van het aantal behaalde studiepunten, en ook beslissen over het slagen voor een 

examen. 
5. Beslissingen over de omvang van de vrijstelling. 
6. Beslissingen genomen op grond van aanvullend onderzoek (art. 7.61, lid 1e, WHW). 
 

Artikel 47  Besluitvorming 
1. Uitspraken van het college van beroep voor de examens zijn bindend. 
2. Het college streeft naar consensus bij zijn besluitvorming. 
3. Het college besluiten met een meerderheid van de stemmen als geen consensus bereikt wordt.  
4. Besluiten kunnen uitsluitend worden genomen bij een voltallige zitting van het college. 
 

Artikel 48  Zittingstermijn 
Het lidmaatschap van college voor beroep van de examens eindigt: 
1. Op eigen verzoek. 
2. Na afloop van de maximale benoemingstermijn. 
3. Als het lid door ziekte of gebreken ongeschikt is geworden om diens functie te vervullen. 
4. Als het lid bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf wordt veroordeeld. 
5. Indien beëindiging van het lidmaatschap op grond van het vermelde onder c. en d. plaatsvindt, stelt het 

instellingsbestuur het desbetreffende lid hiervan op de hoogte gesteld en in staat gesteld zich te verweren. 
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Hoofdstuk 6 Kwaliteitszorg 

Artikel 49  Beoordeling onderwijs- en examenregeling 
Het instellingsbestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de Onderwijs- en examenregeling en weegt 
daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de 
student voortvloeit. 

Artikel 50  Ontwikkeling en onderhoud van het onderwijs 
De opleidingen worden onder leiding van het instellingsbestuur ontwikkeld en onderhouden door de 
curriculumcommissie, een team van lectoren, docenten, onderwijskundigen en studenten, met gebruikmaking van 
adviezen en inbreng van de beroepenveldcommissie en de examencommissie. 

Artikel 51  Kwaliteitsborging 
1. Het instellingsbestuur zorgt voor de borging van de kwaliteit van de opleiding.  
2. De onderwijsinstelling beschikt over een beschrijving van de kwaliteitscyclus en procedures die zijn opgenomen in 

de door de medewerkers van de organisatie online benaderbare digitale omgeving. 
3. De wettelijke toets van de kwaliteit van de opleidingen is vastgelegd in het stelsel van audits ten behoeve van de 

accreditatie door de NVAO. De aangeboden opleidingen, hebben een geldige accreditatie, waarmee de 
basiskwaliteit van de opleiding aan de student is gegarandeerd. 

4. De instellingsbestuur legt periodiek het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg van het onderwijs vast. Hiertoe 
behoort ook de wijze waarop de onderwijsinstelling de kwaliteit evalueert en laat beoordelen. De opleiding maakt 
daarbij gebruik van een interne evaluatie en onderzoeken van externe deskundigen.  
Ook legt de instellingsbestuur vast hoe deze de uitkomsten van deze en overige evaluaties verwerkt in de 
uitvoering van het onderwijsprogramma om de kwaliteit blijvend te waarborgen. 

5. Onderdeel van dit beleid is dat alle direct betrokkenen na afloop van elke onderwijsperiode of elke 
onderwijseenheid in de gelegenheid wordt gesteld een schriftelijk oordeel te geven over het gevolgde onderwijs, 
het lesmateriaal en de onderwijsvoorzieningen, of ook over de onderwijsgevenden. 

Artikel 52  Kwaliteitszorgsysteem en kwaliteitscultuur 
1. Het kwaliteitszorgsysteem bestaat uit  

a. eenvoudige, eenduidige en controleerbare doelstellingen  
b. procedures voor de borging van de kwaliteit, verankering van de Kwaliteitscyclus in de organisatie  
c. ‘hard controls’: periodieke evaluaties en systematische opvolging van verbeteringen.  

2. De kwaliteitscultuur verwijst naar  
a. een duidelijke en doorleefde visie  
b. een gezamenlijke gerichtheid op verbeteringen, leiderschap, aanspreekbaarheid en  
c. ‘soft controls’: samenwerken en zelfsturing, (academische) professionaliteit, studentbetrokkenheid 
d. en een externe oriëntatie.  

Artikel 53  Indeling van kwaliteitsprojecten 
Het kwaliteitssysteem van SDO  onderscheidt  
1. welke werkterreinen en welk(e) proces(sen) geëvalueerd moet worden  
2. welke criteria en streefdoelen daarbij zijn opgesteld 
3. wie het kwaliteitsproject mag en moet uitvoeren. 

Artikel 54  Werkterreinen van het onderwijsproces – standaarden volgens de NVAO en NRTO 
1. In de jaarlijkse evaluatie wordt tenminste 

a. de opinie van studenten, leerbedrijven, stagebedrijven, docenten en staf bevraagd 
b. de personeelsontwikkeling 
c. de feedback van de personeelsleden, betrokken bij het primaire proces van de dienst 
d. de feedback van derden, buiten de organisatie, betrokken bij het primaire proces 
meegenomen. 

2. Ter controle van de volledigheid worden standaarden van het beoordelingskader van de NVAO gebruikt (NVAO, 
2018). 

Artikel 55  Kwaliteitscyclus 
1. De start en het einde van elke kwaliteitscyclus wordt vastgelegd in het jaarverslag. Hierin zal het voorgaande jaar 

geëvalueerd worden en zullen streefdoelen voor het komende jaar worden opgenomen. 
2. In de start van de kwaliteitscyclus wordt voor het komende jaar de evaluatiekalender opgenomen. Op de 

evaluatiekalender wordt aangegeven welke evaluaties door wie worden uitgevoerd en wanneer welke 
kwaliteitsprojecten opgestart worden. 

3. Door middel van projectplanning stuurt het instellingsbestuur op uitvoering en deadlines. 
4. Afgenomen evaluaties worden gedurende het jaar met de direct betrokkenen besproken.  
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5. Verbeteracties worden door het instellingsbestuur vastgelegd in streefdoelen, worden vastgesteld en in gang 
gezet. 

Artikel 56  De evaluatie 
1. De evaluatie bestaat uit de vergelijking van streefdoelen met de feitelijke uitkomsten als bedoeld in de 

streefdoelen (interpretatie van de verzamelde data betreffende het kwaliteitsdossier) en het dientengevolge 
constateren van een verbeterpunt.  

2. Voor alle kwaliteitsdossiers worden eenvoudige, eenduidige en controleerbare streefdoelen gesteld. 

Artikel 57  Inrichting en uitvoering van een kwaliteitsproject 
1. Kwaliteitsproject 

a. Elke evaluatie levert een kwaliteitsproject voor de planning op. 
b. Indien een bepaald project naar tevredenheid is afgerond, blijft het op de agenda voor continue 

kwaliteitscontrole. 
c. Indien een bepaald project niet naar tevredenheid is afgerond, wordt het op de kwaliteitsagenda gezet met de 

bijbehorende prioriteit.  
d. Besluiten hiertoe worden vastgesteld door het instellingsbestuur. 

2. In elk kwaliteitsproject wordt de uitvoering voorbereid en vastgesteld. Deze bestaat uit:   
a. de eisen (compliance) en/of streefdoelen (ambitie) 
b. de wijze waarop de eisen of streefdoelen worden ‘gemeten’: meetpunten, presentatie-indicatoren en 

meetinstrumenten 
c. de wijze waarop data worden verzameld 
d. de verwerking en analyse van de data 
e. de interpretatie van de data. 

3. Binnen elk kwaliteitsproject wordt vastgesteld 
a. wie verantwoordelijk is/zijn voor een ordelijk verloop van het project 
b. wie aanspreekbaar is op resultaten 
c. welke bevoegdheden de verantwoordelijke(n) nodig heeft/hebben, om het project ordelijk te laten verlopen 
d. wie welke rol heeft binnen het project heeft 
e. welke kwalificaties nodig zijn om de verantwoordelijkheid en bevoegdheden te kunnen dragen. 

4. Jaarlijks worden de punten 1 t/m 3 uitgewerkt in het jaarverslag. 

Artikel 58  Actoren, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
1. Het beheer van de kwaliteitsprojecten wordt door het instellingsbestuur belegd bij een daartoe gekwalificeerde 

functionaris. 
2. De beheerder van de kwaliteitsprojecten is verantwoordelijk voor  

a. het ontwikkelen en uitvoeren van de kwaliteitsprojecten, als benoemd in artikel 57 2 
b. het bemensen van de kwaliteitsprojecten en voor het vaststellen van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, als benoemd in artikel 57 3 
c. het terugkoppelen van de uitkomsten van de kwaliteitsprojecten aan het instellingsbestuur met de daarbij 

behorende verslaglegging. 
3. Het instellingsbestuur is verantwoordelijk voor de evaluaties en de verbeterplanning, vastgelegd in het jaarverslag. 
4. Met enige regelmaat worden externen gevraagd/uitgenodigd de hogeschool te evalueren. 

Artikel 59  Directe acties 
Omdat SDO Hogeschool een platte organisatie is en het instellingsbestuur regelmatig contact heeft met studenten, 
bedrijven, ouders en andere stakeholders, worden problemen onmiddellijk opgelost, voor zover dat binnen de kaders 
en bevoegdheden mogelijk is. Daarmee blijft in voorkomende gevallen verslaglegging op detailniveau achter bij de 
werkelijkheid. 

Artikel 60  Geheimhouding 
Alle betrokkenen die in aanraking komen met AVG-gevoelige gegevens, alsook bedrijfsgegevens, dienen een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Artikel 61  Bezwaren, klachten en verbeterideeën 
SDO Hogeschool kent klachten, bezwaren en verbeterideeën. SDO Hogeschool streeft ernaar het aantal klachten en 
bezwaren te beperken en de kans op herhaling te voorkomen. SDO Hogeschool behandelt ieder bezwaar, klacht of 
verbeteridee vertrouwelijk en zorgvuldig.  
1. De examencommissie behandelt bezwaren over examens. 
2. De curriculumcommissie behandelt klachten over het curriculum. 
3. De beroepenveldcommissie behandelt verbeterideeën over het beroepsprofiel of aansluiting van het curriculum 

op het beroepsprofiel. 
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Artikel 62  Klachten van zakelijke aard 
1. Zakelijke klachten zijn alle klachten, die gebaseerd zijn op onjuist ervaren zaken die niet gericht zijn op een 

persoon, waarbij de onderwijs- en examenregeling niet toereikend is. Voorbeelden hiervan zijn: niet nakomen van 
afspraken, nalatigheden van welke aard dan ook, meningsverschillen over toepassen of uitleg van regels, nota’s 
enz. 
Met dergelijke klachten kan men zich richten tot het bevoegd gezag. 

2. De betrokkene dient zijn klacht over in via het bevoegd gezag. 
3. Het indienen van een klacht is mogelijk tot zes maanden na ontstaan van de klacht.  
4. SDO Hogeschool registreert de binnengekomen klacht. 
5. Het bevoegd gezag handelt de klacht binnen zes weken af. 

Artikel 63  Klachten over ongewenst gedrag 
Hieronder worden klachten verstaan, die gebaseerd zijn op onjuist ervaren persoonlijke of relationele zaken. 
1. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan; 

a. (Seksuele) intimidatie: ongewenste (seksuele) toenadering, verzoeken om (seksuele) gunsten of ander verbaal, 
non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar 
raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, onder meer via internet). 

b. Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen. 
c. Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het 

nemen van beslissingen over personen, die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, nationaliteit, 
etniciteit, culturele achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, geslacht en/of seksuele geaardheid, dan wel het 
maken van onderscheid op basis van deze factoren. 

2. Iedere deelnemer die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan zich wenden tot SDO Hogeschool, 
waarna indien de klacht gegrond wordt verklaard, maatregelen worden getroffen. 

3. Het bevoegd gezag van SDO Hogeschool kan tegen de aangeklaagde de volgende maatregelen treffen; 
a. een waarschuwing. 
b. een berisping. 
c. een (voorlopige, voor de duur van maximaal 14 dagen, of voorwaardelijke) ontzegging van de toegang tot het 

gebouw, terreinen of voorzieningen van ten hoogste één jaar. 

Artikel 64  Procedure voor klacht van ongewenst gedrag 
1. De betrokkene dient een klacht in bij het bevoegd gezag van SDO Hogeschool. 
2. Het indienen van de klacht dient schriftelijk te gebeuren, eventueel opgesteld met behulp van de 

vertrouwenspersoon. Zowel de klager als de vertrouwenspersoon ondertekenen de klacht.  
3. In de klachtenbrief dient te staan: naam, adres, woonplaats, werkplek van klager en aangeklaagde. Een 

nauwkeurige beschrijving van de klacht, voorgeschiedenis, wat, wanneer, wat is er gedaan, wat is er gezegd, wat is 
ongewenst. 

4. De klager krijgt binnen vijf werkdagen een bericht van ontvangst. 
5. De aangeklaagde ontvangt een kopie van de klachtenbrief met de handtekeningen op het privéadres.  
6. Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel 

misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over 
docenten, directies en anderen die aan de opleiding contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is 
of sprake is van strafbare feiten dient het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur in te schakelen. 

7. SDO zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht binnen zes weken. Het genomen besluit wordt, met 
redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan klager, aangeklaagde en vertrouwenspersoon. 

8. Indien men het niet eens is met de uitspraak van de ingediende klacht en/of de eventuele afhandeling van de 
klacht door het bevoegd gezag, kan men zich wenden tot de rechter of tot het landelijke meldpunt 
vertrouwensinspecteurs (0900-1113111). 

9. Indien uit de procedure blijkt dat een klacht ongegrond is, voorziet het bevoegd gezag van SDO op verzoek en in 
overleg met de aangeklaagde in een zo mogelijk in deze passende rehabilitatie (geen materiële genoegdoening). 

 

Artikel 65  Anonieme klachten 
In beginsel worden anonieme klachten niet in behandeling genomen. 
 

Artikel 66  Duur van bewaring klacht 
Klachten en de afhandeling worden gedurende één jaar na afhandeling bewaard. 
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Artikel 67  Reglement vertrouwenspersoon 
1. Functie-eisen vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon 

a. Is toegankelijk voor alle leden van de organisatie. 
b. Geniet bij voorkeur het vertrouwen van de bij de organisatie betrokken gemeenschap. 
c. Is bekend met de cultuur van de instelling. 
d. Heeft inzicht in de aard en de omvang van de problematiek van seksuele intimidatie, agressie, racisme en 

geweld. 
e. Heeft inzicht in de mogelijke reacties en de emotionele gevolgen van de slachtoffers. 
f. Beschikt over vaardigheden om de klager/klaagster te stimuleren om oplossingen te kiezen die hun eigen 

belangen niet doorkruisen. 
g. Beschikt over de vaardigheden om begeleidingsgesprekken te structureren. 
h. Is bekend met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie om te kunnen analyseren welke 

stappen hij kan ondernemen. 
i. Heeft kennis van (door) verwijzingsmogelijkheden op het gebied van de hulpverlening. 
j. Kan een correcte rapportage maken naar aanleiding van een klacht. 
k. Heeft globale kennis van de mogelijke rechtspositionele gevolgen van het indienen van een klacht. 

 
2. Taken vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon 

a. Ziet erop toe dat iedereen binnen de opleiding op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon, de 
klachtenprocedure en het bestaan van de vertrouwensinspecteur. 

b. Is medeverantwoordelijk voor een veilig opleidingsklimaat.  
c. Functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld.  
d. Zorgt voor begeleiding van hen die seksuele intimidatie, agressie, racisme of geweld heeft ondervonden.  
e. Zoekt samen met klager naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies. 
f. Gaat na of een oplossing in de formele sfeer tot de mogelijkheden behoort. 
g. Geeft informatie over de mogelijk te volgen procedure(s), naast de interne klachtenprocedures en de 

eventuele consequenties daarvan. 
h. Verwijst, indien nodig, de klager naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende instanties en ondersteunt 

hem bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook politie en justitie. 
i. Doet aangifte, in overleg met het bevoegd gezag, bij de zedenpolitie of officier van justitie in geval van 

verkrachting. 
j. Neemt maatregelen op korte termijn om deelname aan klager aan de opleiding opnieuw mogelijk te maken. 

Indien naar de mening van de vertrouwenspersoon de inhoud van de klacht daartoe aanleiding geeft, meldt de 
vertrouwenspersoon de klacht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan praktische maatregelen nemen, 
ondanks het feit dat de klacht nog niet onderzocht is. 

k. Is verantwoordelijk voor de “nazorg” ten aanzien van de klager, om te voorkomen dat de klager aangesproken 
wordt op het feit dat hij seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld aanhangig heeft gemaakt. 

l. Is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid als vertrouwenspersoon heeft 
genomen. (Ook nadat deze de functie van vertrouwenspersoon niet meer vervult) 

m. Houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen, aard van de zaak/klachten en eventuele afwikkeling) op 
grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt voor het jaarverslag. 

n. Draagt op basis van de opgedane ervaringen en knelpunten mogelijke oplossingen om het beleid, indien nodig, 
bij te stellen. 

o. Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van seksuele 
intimidatie, agressie, racisme en geweld. 

3. Verantwoording 
a. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 

4. Bevoegdheden vertrouwenspersoon 
a. Geheimhoudingsverplichting tegenover derden, in beginsel niet tegenover rechter en opsporingsambtenaren. 
b. Aangifteverplichting, in beginsel niet van toepassing. 
c. Plicht tot getuigen, algemene verplichting voor degene die als getuige/deskundige is opgeroepen. 
d. Verschoningsrecht, niet alle personen die geheimhoudingsplicht hebben kunnen beroep doen op 

verschoningsrecht. 
e. Ontslagbescherming, mag niet uit hoofde van functie nadeel ondervinden in rechtspositionele aanspraken. 
f. Het geven van voorlichting over zijn functie. 
g. Het horen van klager. 
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h. Het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne en externe deskundigheid. 
i. Het recht om met personeelsleden van de onderwijsinstelling, cursisten en het bevoegd gezag gesprekken te 

voeren. 
j. Het recht op inzage van relevante documenten. 
k. Het begeleiden van klager bij het indienen van de klacht. 
l. Het recht om aangifte te doen in overleg met het bevoegd gezag bij politie of justitie bij het vermoeden van 

een strafbaar feit. 
m. Het begeleiden van klager naar hulpverleners instanties. 
n. Zorgen voor nazorg ten behoeve van klager. 
o. Het bevoegd gezag (on)gevraagd advies geven over het te hanteren beleid. 

 

Artikel 68  Strafbaar feit 
1. Bij het vermoeden van een strafbaar feit (bijvoorbeeld: diefstal, afpersing, bedreiging, geweld, racisme, incest, 

verkrachting, aanranding, seksuele intimidatie) doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. 
2. Meldingsplicht: om het bevoegd gezag op de hoogte te brengen van een strafbaar feit, bedoeld in artikel 5 eerste 

lid, geldt voor het personeel de verplichting het bevoegd gezag steeds te informeren indien men een of meer van 
deze strafbare feiten vaststelt. 

 

Artikel 69  Voorbeelden van intimidatie  
1. Seksueel of racistisch getinte grappen. 
2. Handtastelijkheden. 
3. Chantage of andere vormen van machtsmisbruik. 
4. Het zinspelen op de seksuele geaardheid van iemand. 
5. Het uiten van bedreigingen. 
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DEEL II. Opleiding moderne bedrijfskunde 
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Hoofdstuk 7 Opbouw van de studie 

Artikel 70  Fasering 
1. De studie kent drie fasen: Propedeuse, Associate degree en Bachelor 
2. Elke fase bestaat uit een aantal onderwijseenheden 
3. In de propedeutische fase en in de Associate degreefase worden de onderwijseenheden in een volgorde 

aangeboden. In de Bachelorfase is de volgorde van de modulen vrij. 
 

Artikel 71  Inrichting en studielast van de opleiding 
1. De Associate degree opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten behoren tot 

de propedeutische fase en 60 studiepunten behoren tot de postpropedeutische fase. 
2. De bacheloropleiding heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 120 in de Associate degree opleiding en 

120 in de Bachelorfase. 
3. De Associate degree opleiding en de bacheloropleiding kent een duale opleidingsvariant voor studenten wier 

werkkring voor wat betreft inhoud en niveau nauw aansluit bij de studie en twee opleidingsvarianten waarbij dat 
niet het geval is. 

4. De opleidingsvarianten kennen een flexibele studieduur. 
5. Studenten kunnen overstappen tussen de opleidingsvarianten. 
6. Studenten aan wie de Associate degree is verleend en de bacheloropleiding wensen te vervolgen, dienen de door 

het instellingsbestuur voorgeschreven modulen binnen de bacheloropleiding te volgen. 
7. Voor studenten die de opleiding in duale opleidingsvariant volgen, geldt dat beroepswerkzaamheden die onder 

begeleiding van de opleiding plaatsvinden, aangemerkt worden als onderwijseenheid of onderwijseenheden. In de 
drie opleidingsvarianten is het onderwijs gesplitst in een deel verwerven van theoretische kennis (verder: theorie) 
van in totaal ten minste 54 studiepunten, en in een deel toepassen van theoretische kennis in de praktijk (verder: 
toepassing) van in totaal ten minste 168 studiepunten. De omvang van het deel toepassing bedraagt: 
a. In de propedeuse is ten hoogste 42 en ten minste 17 studiepunten; 
b. In de hoofdfase in jaar 2 is ten hoogste 42 en ten minste 18 studiepunten,  
c. In jaar 3 ten hoogste 42 en ten minste 9 studiepunten  
d. En in jaar 4 ten hoogste 42 en ten minste 9 studiepunten.  

8. Het toepassen van theorie in de praktijk is zodanig ingericht, dat de student in staat wordt gesteld de 
competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die periode is genoemd in de overeenkomst tussen instelling, 
student en bedrijf;  

9. De onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een of meer 
tentamens, beroepsproduct, dan wel een verslaglegging. 

10. Met instemming van de directie mogen studenten al beginnen met de volgende fase ook al is de vorige fase    nog 
niet afgerond. 

11.De verdediging van een fasewerkstuk kan alleen beoordeeld worden als alle andere voorafgaande vakken afgerond 
zijn. 

 

Artikel 72  Samenstelling van de propedeutische fase 
De propedeutische fase van de opleiding heeft een oriënterende functie en omvat de onderwijseenheden zoals die 
zijn beschreven in deel III van de onderwijs- en examenregeling en nader zijn gespecificeerd op de website. 
 

Artikel 73  Samenstelling associate degree programma’s 
De Associate degree programma’s omvatten de onderwijseenheden zoals die zijn beschreven in deel III van de 
onderwijs- en examenregeling en nader zijn gespecificeerd in de studiegids. 
 

Artikel 74  Samenstelling bachelorfase 
De bachelorfase van de opleiding omvat een keuze- en een verplicht programma van onderwijseenheden, zoals die 
zijn beschreven in deel III van de onderwijs- en examenregeling en nader zijn gespecificeerd in de digitale studiegids. 
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Artikel 75  Minor 
1. De minoren in de bachelorfase hebben een omvang van 42 studiepunten. 
2. Minoren zijn gerelateerd aan de ambities van de studenten en aan de eindkwalificaties van de opleiding. De 

minoren zijn een aanvulling op de overige onderdelen van de opleiding. 
3. De door de instelling aangeboden modulen waaruit het minor programma bestaat worden voor het begin van het 

opleidingsjaar geplaatst op de voor alle studenten toegankelijke elektronische leeromgeving. Aldaar wordt 
tenminste vermeld: 
a. Uit welke modulen de minor bestaat, met inbegrip van het aantal studiepunten en de wijze van toetsing en 

herkansing van elke module; 
b. Of het aanbieden van de verschillende modulen van de minor wel of niet gebonden is aan een minimumaantal 

deelnemers; 
c. Welke toelatingseisen voor de minor van toepassing zijn; 
d. Welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven van de minor. 

4. Gedurende het studiejaar kan de inhoud van een minor worden afgestemd op de wensen van de studenten, mits 
passend binnen de richtlijnen van de opleiding en de examencommissie. 

 

Artikel 76  Taal 
1. De onderwijsinstelling verzorgt haar opleidingen in de Nederlandse taal.  
2. De examens worden afgenomen in het Nederlands. 
3. Afwijking van het bovenstaande is mogelijk wanneer: 

a. Het onderwijs betreft dat, in de vorm van een gastcollege, door een anderstalige docent wordt verzorgd. 
b. Het meest geschikte lesmateriaal alleen in het Engels beschikbaar is. 
c. In het kader van internationaliseringsaspecten anderstalige literatuur en overige onderwijsmaterialen wenselijk 

zijn.  
 

Artikel 77  Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking 
De onderwijsinstelling biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zoveel mogelijk 
gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. 
Per situatie zullen deze voorzieningen in overleg met de student worden geregeld. 
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Hoofdstuk 8 Curricula 

Artikel 78  De doelstellingen en eindkwalificaties van de opleidingen 
De opleiding beoogt zodanige kwalificaties bestaande uit kennis en inzicht, vaardigheden, attituden en competenties 
te doen verwerven in het domein van de bedrijfskunde dat de afgestudeerde in staat is tot een zelfstandige 
beroepsuitoefening op hbo-bachelor niveau.  
Deze kwalificaties worden nader uitgewerkt in deel III van deze OER. 
 

Artikel 79  Rubrix 
1. Alle modulen dragen bij aan de ontwikkeling van onderdelen van de beroepskwalificaties. 
2. De niveau-indicaties van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) zijn vertaald naar de procesmatige en 

systemische oriëntatie op bedrijfskunde. Dit heeft tot gevolg dat de volgende niveau-indicatie is gehanteerd: 
a. Propedeuse: operationele probleemstellingen 
b. Associate degree: tactische probleemstellingen 
c. Bachelor: strategische probleemstellingen. 

 

Artikel 80  Overzicht van modulen 
In deel III van deze onderwijs en examenregeling staat een uitputtend overzicht van de modulen. 
 

Artikel 81  Inhoud 
De inhoud van de onderwijseenheid is nader aangeduid in deel III van deze onderwijs en examenregeling en staat 
beschreven in de digitale studiegids. 
 

Artikel 82  Praktijkleren 
1. De opleiding vereist en ziet erop toe dat de student op diens werkplek dan wel stageplaats voldoende werk van 

hbo-niveau verricht. 
2. De werkgever tekent in de studiearbeidsovereenkomst dan wel de stageovereenkomst voor het vereiste niveau 

van de werkzaamheden van de student, alsook voor de medewerking aan opdrachten die binnen het bedrijf 
worden uitgevoerd. 

3. Alle opdrachten van de opleiding zijn gericht zijn op het verbeteren van processen en systemen, dan wel het 
creëren van inzicht in de processen en systemen. Daarmee heeft elke opdracht in principe meerwaarde voor het 
leerproces van de student, alsook een direct effect op diens werk- (of stage)omgeving. 

 

Artikel 83  Vormgeving 
1. De lesstof, introducties van onderwijseenheden, opdrachten, tentamens en examens, worden elektronisch dan 

wel in boekvorm aangeboden en afgenomen. 
2. Het elektronisch platform is het platform van Paragin. 
3. Elke module kent ten minste een introductieles en een les waarin de opdrachten staan geformuleerd. 
 

Artikel 84  Introductielessen 
De introductielessen op de elektronische leeromgeving beschrijven de inhoud van de onderwijseenheden. In de 
studiegids en ‘selector’ van de sdo-hogeschool-site staan de korte vakomschrijvingen van deze eenheden. 
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Artikel 85  Eindwerken 
1. De eindwerken betreffen integrale werkstukken. Per studiefase gelden niveau-indicaties. 
2. De eindwerken hebben altijd een relatie met een concrete werksituatie. 
3. Het fasewerkstuk van de propedeuse is een integraal werkstuk, waarin door middel van concrete opdrachten alle 

aspecten van de eerstejaarsstof aan de orde komen. 
4. Het fasewerkstuk van de Associate degree en van de bachelorfase is een volledig adviestraject. Er wordt een 

integraal adviesrapport verwacht, met daarin 
a. Een projectvoorstel 
b. Een integrale probleemanalyse en probleemstelling 
c. Een onderzoeksvoorstel 
d. Een onderzoeksverslag 
e. Conclusies, aanbevelingen en adviezen 

5. Het object van onderzoek en advies is een concreet probleem bij een stagebedrijf. Voor de duale variant is dat is 
de eigen werkomgeving. 

6. De eisen die aan de fasewerkstukken worden gesteld staan omschreven in deel III.  
 

Artikel 86  Studievoortgang 
1. Zicht op de voortgang van de studie wordt geborgd door de leeromgeving in Paragin. Toegang tot de documenten 

en resultaten van studenten hebben, met alleen leesrechten: 
a. De beheerder van het systeem van Paragin 
b. Studieloopbaanbegeleider 
c. Docenten 
d. Examinatoren 
e. Leden van de examencommissie en het examenbureau 
f. Decaan 
g. Kwaliteitskundige ten behoeve van kwaliteitsevaluatie 
h. Leden van de accreditatiecommissie ten behoeve van audits 

2. Studenten hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens. 
 

Artikel 87  Begeleiding 
Als er complexe opdrachten worden gegeven, is er begeleiding in de vorm van overleg en brainstorming, en feedback 
op geleverde werkstukken. De begeleiding richt zich op 
1. Ordenen en structureren van het werken aan de opdracht 
2. Schrijven van verslagen. 
3. Als de student de feedback voldoende heeft verwerkt, krijgt deze een teken dat diens werkstuk ter beoordeling 

kan worden ingediend. 
 

Artikel 88  Vrijstellingenbeleid 
1. Op verzoek van de student kan de examencommissie vrijstelling verlenen voor de tentamens van één of meer 

modulen. 
2. Als vrijstellingsgrond voor het vorige lid geldt dat elders gevolgd onderwijs van hbo- of universitair niveau, naar het 

oordeel van de examencommissie, naar inhoud, omvang, niveau en competenties in voldoende mate 
overeenstemt met het vrij te stellen deel van de opleiding bedrijfskunde van de SDO en dat de student daardoor al 
in gelijke of hogere mate een bewijs van bekwaamheid heeft geleverd. 

3. Door een student dient altijd een substantiële prestatie bij de opleidingen van de SDO te worden geleverd om een 
getuigschrift te kunnen verkrijgen. Deze prestatie houdt in dat een student minimaal 16 studiepunten voor het 
propedeusegetuigschrift, 30 studiepunten voor het Associated degree en 60 studiepunten voor een bachelorgraad 
bij de opleidingen van de SDO behaald moet hebben. Onderdeel van deze prestatie zijn minimaal alle 
fasewerkstukken. 
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Artikel 89  Informatie en voorlichting 
1. Studenten hebben recht op objectieve en inzichtelijke voorlichting over de studie. Voorlichtingsmateriaal dient ook 

aan de eis van objectiviteit en inzichtelijkheid te voldoen. De onderwijsinstelling heeft per opleiding of 
samenhangend geheel van opleidingen een studiegids. 

2. Studenten dienen tijdig over informatie over voor hen relevante voorzieningen, onderwerpen, regels en regelingen 
te kunnen beschikken. 

3. Als een beslissing met betrekking tot het voortbestaan van de opleiding wordt genomen dient het 
instellingsbestuur de studenten hierover tijdig te informeren. 

 

Artikel 90  Bindend studieadvies 
Als in het eerste jaar blijkt dat de student het niveau niet aankan, wordt deze geadviseerd te stoppen met de studie. 
Dit advies is bindend. 
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Hoofdstuk 9 Tentaminering en examinering 

Artikel 91  Examenplan 
1. Het examenplan wordt jaarlijks door het instellingsbestuur vastgesteld en uitgegeven voor de periode september 

tot oktober. 
2. Het getabelleerde examenplan is opgenomen in Hoofdstuk 13, pag. 84, van deze regeling. 
3. Het tentamenrooster is onderdeel van het lesrooster, en wordt halfjaarlijks gepubliceerd. 
 

Artikel 92  Recht op tentamen  
1. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden, al dan niet bestaande uit verschillende onderdelen. 
2. Tot het afleggen van een tentamen voor een onderwijseenheid wordt gedurende de inschrijvingstermijn ten 

hoogste driemaal de gelegenheid gegeven.  
3. Als een onderwijseenheid grondig wordt herzien of wordt verwijderd, heeft de student nog een jaar de 

gelegenheid om de hiervan deel uitmakende tentamens af te ronden. De instelling draagt er zorg voor dat de 
studenten vroegtijdig hiervan in kennis worden gesteld.  

4. Op alle tentamens zijn de Regels en richtlijnen voor de examinering (pagina 11 en verder) van toepassing. 
 

Artikel 93  Elektronische tentamineeromgeving 
1. De beoordeling en eventuele afname van tentamens vinden plaats op de elektronische leeromgeving. 
2. Studenten en docenten kunnen in de elektronische leeromgeving de beoordelingsformulieren (toetsmatrijzen) 

downloaden. 
 

Artikel 94  Beoordeling eindwerken 
1. Het eindcijfer van het fasewerkstuk wordt berekend als het gewogen gemiddelde van het cijfer voor de 

rapportage en het cijfer voor de verdediging; het eindcijfer wordt op één decimaal nauwkeurig vastgesteld. 
2. Eindwerken worden beoordeeld door twee examinatoren, waarvan één van hen (gedeeltelijk) de student 

heeft begeleid bij diens fasewerkstuk.  
Indien het niet mogelijk is om de begeleider te laten examineren, bevragen de examinatoren de begeleider 
op het proces en met name de zelfstandigheid waarmee de student het werkstuk tot stand heeft gebracht. 

3. Beide examinatoren beoordelen met het voorgeschreven beoordelingsformulier de rapportage van het 
fasewerkstuk, alsook de verdediging ervan.  

4. Bij de beoordeling is het beoordelingsformulier leidend. 
5. Bij de beoordeling van elk criterium, wordt een motivatie gegeven. 
6. Indien de beoordeling van de rapportage  

a. minder dan 1 punt verschilt, wordt het cijfer gemiddeld 
b. meer dan 1 punt verschilt, moeten de examinatoren in overleg treden en tot een oordeel komen van 

minder dan 1 punt verschil 
c. van de ene examinator een voldoende en van de andere examinator een onvoldoende is (ook bij 

minder dan 1 punt verschil), moeten de examinatoren in overleg treden en tot één oordeel komen 
dat ofwel voldoende, ofwel onvoldoende luidt. Het dossier wordt te allen tijden voorgelegd aan de 
examencommissie, die een onafhankelijke derde beoordelaar benoemt die het oordeel en het 
proces dat tot het oordeel heeft geleid, evalueert.  

7. Indien de examinatoren niet tot overeenstemming komen, benoemt de examencommissie een 
onafhankelijke derde examinator. Deze inhoudelijk en methodologisch deskundige zorgt ervoor dat er één 
oordeel komt, dat ofwel voldoende ofwel onvoldoende luidt. 

8. De motivatie bij elk criterium wordt vergeleken en gevormd door één motivatie, gedragen door beide 
examinatoren. 

9. De beoordeling met de eensluidende motivatie wordt bekend gemaakt aan de student. De verschillen in 
zienswijze van de examinatoren, kunnen geen aanleiding zijn voor een bezwaar of beroep. 
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Artikel 95  Slagingsregeling (Slaag-/ zak-regeling) 
1. In deel III zijn de eisen opgenomen waaraan de deelnemer dient te voldoen om in aanmerking te komen voor 

diplomering. 
2. De deelnemer heeft de mogelijkheid om binnen een onderwijseenheid te compenseren. Voorwaarde is wel dat de 

deelnemer voor alle onderdelen behorende bij de onderwijseenheid minimaal een “matig” (een afgeronde 5) heeft 
gehaald. Uitzondering zijn alle onderdelen van de fasewerkstukken (P10 + AD20 + B9.9), deze moeten voldoende 
zijn en kunnen niet onderling worden gecompenseerd. 

3. Een fase (Propedeuse, Associate degree, Bachelordegree) is voldoende afgerond, indien  
a. Er voldoende tijd ervaring is opgedaan in een relevante werksituatie (betaald of stageplek) van 

ten minste 432 uur (3 maanden x 4 weken x 36 uur) in de propedeuse fase, 
ten minste 512 uur (4 maanden x 4 weken x 32 uur) in de Associate degree, 
ten minste 512 uur (4 maanden x 4 weken x 32 uur) in de Bachelorfase, en 

b. Het fasewerkstuk en alle andere modules in een fase zijn voltooid met een voldoende beoordeling, of 
c. Het fasewerkstuk is voltooid met een voldoende beoordeling en maximaal twee modules met ten minste het 

eindcijfer 5 en waarbij het gemiddelde cijfer ten minste een 6 is, of 
d. Het fasewerkstuk is voltooid met een voldoende beoordeling en maximaal één module met ten minste het 

eindcijfer 4 en waarbij het gemiddelde cijfer ten minste een 6 is. 
 

Artikel 96  Geldigheidsduur  
Tentamens en behaalde studiepunten blijven vijf jaar geldig, gerekend vanaf het einde van het studiejaar waarin de 
desbetreffende tentamens met voldoende resultaat zijn afgerond. Daarna komen de tentamens te vervallen en 
daarmee de behaalde studiepunten. Tenzij door of namens het instellingsbestuur, gehoord hebbende de 
examencommissie, op inhoudelijke gronden anders is beslist.  
 

Artikel 97  Judicia 
1. Een student die zonder gebruik te maken van de herkansingsregeling, en voor alle onderdelen behorende bij de 

Associate degree-, bachelor- of masterfase, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling, gemiddeld ten 
minste 
a. Een volle acht (8,0) heeft gehaald voor het afsluitende examen en voor de overige onderwijseenheden geen 

cijfer lager dan zeven (7,0) , krijgt het predicaat cum laude  
b. Een volle negen (9,0) heeft gehaald voor het afsluitende examen en geen cijfer lager dan zeven (7,0) voor de 

overige onderwijseenheden, krijgt het predicaat summa cum laude’.  
2. Bij de berekening van het gemiddelde wordt geen rekening gehouden met de relatieve zwaarte van de 

verschillende examenonderdelen. 
3. De student bij wie de vaststelling van frauduleus handelen, in de zin van Artikel 29 , door de examen-commissie 

heeft geleid tot de ongeldigverklaring van het (toets)resultaat, komt, in afwijking van het hierboven bepaalde, niet 
in aanmerking voor toekenning van de aantekening ‘cum laude’ of ‘summa cum laude’. 

4. Voor examenonderdelen waarvoor studenten zijn vrijgesteld wordt op certificaat geen cijfer, maar het predicaat 
‘voldaan’ vermeld. Het voor deze vakken behaalde resultaat telt niet mee voor de vaststelling van de predicaten 
‘cum laude’ of 'summa cum laude'. 

 

Artikel 98  Tentamens voor studenten met een beperking 
Degene die door langdurige beperking van een of meer lichaamsfuncties niet in staat is op de voorgeschreven wijze 
aan de gestelde eisen te voldoen, kan de examencommissie verzoeken tentamen af te leggen in een vorm en op een 
plaats die aangepast is aan diens omstandigheden.  
 

Artikel 99  Tentameninhoud  
Tot de tentameninhoud van een onderwijseenheid behoort de verplichte studiestof zoals aangegeven op de 
elektronische leeromgeving, het studiemateriaal dat aldaar wordt aangeboden, en ook de eventuele tussentijdse 
wijzigingen.  
 

Artikel 100  Werkstuk eenmaal inbrengen  
Een door de examinator goedgekeurd werkstuk ten behoeve van een specifieke opleiding, kan slechts eenmaal en wel 
in de desbetreffende opleiding, worden ingebracht. Eigen werk inbrengen zonder verwijzing, wordt gezien als plagiaat. 
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Artikel 101  Vaststellen uitslag tentamen  
Een student is voor het tentamen geslaagd, als deze aan de daartoe gestelde normen voldoet en dit door de daartoe 
door de examencommissie aangewezen examinator is geconstateerd.  
1. Direct na afloop van het afnemen van een mondeling tentamen wordt de uitslag door de examinator vastgesteld.  
2. Zo spoedig mogelijk doch in beginsel uiterlijk na 20 werkdagen na het afnemen van een schriftelijk tentamen 

wordt de uitslag door de examinator vastgesteld. In bijzondere gevallen kan de examencommissie de in de vorige 
volzin bedoelde termijn verlengen met maximaal 20 werkdagen.  

3. De student ontvangt namens de examinator op de examenomgeving van de elektronische leeromgeving een 
verklaring omtrent de uitslag van het tentamen, alsmede van de toegekende beoordeling.  

4. De examencommissie is bevoegd tot ongeldigverklaring van een tentamen of een onderdeel daarvan, als een juist 
oordeel omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student op basis van het tentamen of dat onderdeel niet 
mogelijk is gebleken.  

 

Artikel 102  Inzagerecht  
Gedurende een termijn van vier weken, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de uitslag kan degene die een 
schriftelijk tentamen heeft afgelegd schriftelijk verzoeken inzage te krijgen in zijn beoordeelde werk. De inzage 
geschiedt op een door of namens het instellingsbestuur te bepalen plaats, tijdstip en wijze.  
 

Artikel 103  Voorwaarden voor tentamendeelname  
Voor deelname aan (deel)tentamens kunnen door of namens het instellingsbestuur nadere voorwaarden worden 
gesteld. 
 

Artikel 104  Examen afleggen  
Aan de student die een examen in een opleiding heeft afgelegd, wordt door of namens de examencommissie een 
getuigschrift uitgereikt, nadat het instellingsbestuur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor de afgifte is 
voldaan.  
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Hoofdstuk 10 Slotbepalingen  

Artikel 105  Hardheidsclausule 
In die gevallen waarin deze regeling niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorziet wordt door of namens het 
instellingsbestuur beslist.  
 

Artikel 106  Wijziging  
1. Wijzigingen van deze regeling worden door of namens het instellingsbestuur bij afzonderlijk besluit vastgesteld, 

gehoord hebbende de examencommissie.  
2. Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats, als de belangen van de 

studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 

Artikel 107  Bekendmaking  
Door of namens het Instellingsbestuur wordt zorggedragen voor een passende bekendmaking van deze regeling 
alsmede van de wijziging van deze regeling. 
 

Artikel 108  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld door of namens het Instellingsbestuur voor 1 mei en treedt in werking op 

1 september van datzelfde jaar.  
2. Deze regeling kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling 2021-2022 voor de propedeuse 

bedrijfskunde, de Associated degrees bedrijfskunde, de bachelor bedrijfskunde. 
3. Deze regeling wordt aangehaald op de voorpagina van deze regelding, alsmede de datum van vaststelling als de 

datum van inwerkingtreden en ondertekend door het Instellingsbestuur van de onderwijsinstelling. 
4. Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de vigerende Onderwijs- en examenregeling. 
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DEEL III. Opleidingsspecificaties 
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Hoofdstuk 11. Missie en visie op moderne bedrijfskunde 

11.1 Missie 
SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde (verder: SDO) ondersteunt mensen en organisaties in hun leer-, 
ontwikkel- en transformatieproces. SDO biedt studenten een degelijke basis aan bedrijfskundige inzichten, methoden 
en vaardigheden waarmee zij hun loopbaan kunnen bevorderen en effectief kunnen bijdragen aan de verbetering en 
ontwikkeling van hun (toekomstige) organisaties. 
SDO biedt een opleiding waarin zij zich ontwikkelen als professional maar ook als persoon, zodat zij zich soepel weten 
te bewegen in een alsmaar complexer wordende wereld. 
SDO brengt het leren dichter op de werkvloer: het verbindt relevante kennis aan de nieuwe beproefde methoden en 
werkwijzen, stimuleert een positieve en kritische houding en reikt communicatieve vaardigheden en innovatieve 
leervormen aan. Vanuit verbinding willen we Samen Duurzaam Ontwikkelen. 
 

11.2 Visie op en inrichting van het onderwijs van de opleiding bedrijfskunde 
Het onderwijs van de opleiding moderne bedrijfskunde is bij uitstek geschikt voor een dynamische interactie tussen 
leren en werken. Studenten creëren onmiddellijk meerwaarde met hun studie, door hun nieuw-verworven kennis en 
vaardigheden direct toe te passen in het eigen (leer)bedrijf, en te reflecteren in leeropdrachten op hun opgedane 
ervaringen. De fasegewijze en context gerelateerde visie op moderne bedrijfskunde integreert en positioneert alle 
modulen en onderwijseenheden, waardoor er geen ‘losse vakken’ zijn, maar de vakken juist in de samenhang 
betekenisvol worden. 
 

11.2.1 Uitgangspunten 
1. Onze studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, zij zijn er de eigenaar van. Daarbij is Inquiry 

based learning een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit 
meerdere perspectieven belicht en van context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter 
beklijft en leren betekenisvol wordt. 

2. Onze docenten faciliteren het leerproces, door begeleiding bij het maken van opdrachten, het geven van feedback 
en het geven van colleges. 

3. Leren en studeren is leuk. Daarom is de studeerbaarheid van de opleiding van groot belang. SDO komt daarom 
binnen de mogelijkheden tegemoet aan de studiebehoefte van individuele studenten. Dit komt tot uiting in de 
studiebegeleiding, het aanbod van leermateriaal en de vrijheid van de voortgang in de studie. SDO richt daarom 
het onderwijs zo flexibel mogelijk in. Door het tempo, de thema’s, de volgorde van de modules en leer/lesmethode 
aan te passen kunnen individuele leertrajecten worden samengesteld2. 

 

11.2.2 Aanbieden van leerstof: blended learning 
Naast een selectie van studieboeken is het studiemateriaal te vinden op ons elektronische platform. Het platform 
geeft ons de mogelijkheid up to date te zijn en te blijven, omdat wij ons studiemateriaal continue verbeteren. SDO 
maakt hierbij gebruik van gestructureerde en ongestructureerde feedback van studenten. 
 
Blended learning biedt de mogelijkheid individuele leertrajecten vorm te geven. Studenten kunnen zich inschrijven 
voor verschillende werkvormen: het programma individueel doorlopen of het volgen van een roosterprogramma te 
midden van een cohort. 
Daarnaast biedt het platform een aantal andere voordelen, zoals flexibiliteit bij de studiebegeleiding en het 
individueel kunnen inplannen van tentamens, maar ook het aanbieden van nieuwe leervormen. Autonoom en creatief 
leren en denken wordt ondersteund door bijvoorbeeld games, gamificatie, scenariogericht werken en het informele 
leren. Werken aan groepsprocessen ondersteunt de motivatie en de zingeving van de individuele studenten. 
 
  

 
2 Ook als de volgorde verandert blijft de samenhang behouden. De volgorde van modulen heeft een additionele waarde die een trade-off heeft met 
flexibiliteit en maatwerk. 
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11.2.3 Leren, oefenen, begeleiden en toetsen 
Studeren en leren is weten waar je staat, en weten wat je nog extra moet bekijken en oefenen. Onze docenten geven 
persoonlijke begeleiding om studenten over hobbels in de studie heen te helpen, door middel van feedback op de 
opdrachten en coaching bij het studeren. 
 

11.2.3.1 Formatief, summatief en voorwaardelijk beoordelen. 
Wij beoordelen summatief werkstukken, die in de vorm van beroepsproducten opgeleverd dienen te worden 
(leeropdrachten). Bij het vervaardigen van deze opdrachten wordt formatieve begeleiding gegeven, waarin wordt 
gelet op logica, taalgebruik, argumentatie, etc.  
Om ervoor te zorgen dat ook werkelijk alle kennis is opgedaan, neemt SDO bij onze geautomatiseerde 
oefententamens af, waarin een selectie van vierkeuzevragen wordt aangeboden. Deze tentamens worden zonder 
toezicht gemaakt in de eigen tijd van de student. Het voldoende behalen van dit tentamen, is voorwaarde voor het 
maken van de leeropdracht.  
Het leerplatform van Paragin geeft de mogelijkheid studenten te begeleiden door middel van het geven van feedback 
op de opdrachten (formatief) en het summatieve toetsen van kennis. 

11.2.3.2 Ontwerpen van opdrachten en beoordelingsformulieren 
De onderwijseenheden die getentamineerd worden met een werkstuk, hebben twee bouwstenen: een opdracht en 
oefenvragen.  
In de opdracht wordt een beroepsproduct vervaardigd, dat verband houdt met de leerdoelen: met het uitvoeren van 
de opdracht en het vervaardigen van het beroepsproduct, worden de leerdoelen behaald. Anders gezegd: bij het 
formuleren van opdrachten en het beoordelen daarvan, zijn de leerresultaten als beschreven in 12.2.2, pag. 46 e.v., 
leidend en bindend: zij zijn telkens het uitganspunt. 

11.2.3.3 De opdrachten en de leerresultaten 
In (verwijzing naar de leerdoelen, 12.2.2 e.v.) staan de leerresultaten per onderwijseenheid beschreven. Volgens het 
raamwerk van de leerresultaten (verwijzen naar bijlage 1.5) worden de leerresultaten beschreven in termen van 
beroepsmatige handelingen, zoals diagnosticeren en ontwerpen van processen, procedures en systemen, van kennis 
die de student zich eigen maakt, vaardigheden die de student traint en de professionele attitude die gevormd wordt. 
De opdracht die wordt geformuleerd bij de onderwijseenheid, moet de student daarom in de gelegenheid stellen om 

de beroepsmatige handeling te trainen die in het leerresultaat is gesteld, de kennis toe te passen en de vaardigheden 
te trainen die de student zich in de onderwijseenheid geacht wordt eigen te maken, en een professionele attitude 
(door) te ontwikkelen. 
 
Daarnaast maakt de opdracht duidelijk wat van de student wordt verwacht: wat de student dient te doen (inhoud), 
waar de student dat moet doen, wat de student dient op te leveren (beroepsproduct), in welke vorm en van welk 
niveau (bijvoorbeeld een essay, een onderzoeksvoorstel, een reflectieverslag), als ook waar het moet worden 
ingeleverd. 

11.2.3.4 De opdracht, de leerresultaten en de beoordeling 
Bij het beoordelen van werkstukken wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren. De toetscriteria van deze 
formulieren sluiten aan bij de leerresultaten en bij de opdracht. De beoordelingsformulieren zijn leidend in de 
beoordeling. 
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11.2.4 Onderwijsadministratie 
Het onderwijs, de begeleiding en de tentaminering is zodanig ingericht dat het administreren automatisch verloopt 
gedurende het uitvoeren van en het deelnemen aan het onderwijs. Om deze inrichting te verwezenlijken hebben wij 
optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het platform van Paragin. 
Zowel het inleveren van opdrachten, de feedback op de opdrachten en het tentamineren verloopt via het 
leerplatform, waarmee automatisch het studentdossier ontstaat en eenvoudig een overzicht van leerresultaten 
getoond kan worden aan studenten en begeleider. 
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11.3 Visie op bedrijfskunde – moderne bedrijfskunde 
SDO hanteert als definitie van de bedrijfskunde: “de wetenschap die zich bezighoudt met de entiteit ‘bedrijf3’ in zijn 
organisatorische, economische, ecologische, technologische, juridische en maatschappelijke context.”  
Bovendien benadrukt SDO de evolutionaire en de systemische dimensie van deze wetenschap en schaart zich in de 
‘contingentie-school’ die de bedrijfskunde ervaart als een open systeem waarin organisaties zich aanpassen aan de 
meest uitdagende trends en ontwikkelingen in hun omgeving. 

SDO hanteert een bedrijfskundig raamwerk, de 
Cubrix, dat feitelijk is samengesteld uit twee 
theorieën: het Global Excellence Model (verder: 
GEM) waarin de belangrijkste organisatie- en 
resultaatgebieden van organisaties wordt 
weergegeven, en Spiral Dynamics (Beck & Cowan, 
1996) die de basis biedt van een fasegewijze en 
waarde-gedreven structuur. 
De Cubrix structureert alle bedrijfskundige 
onderwerpen en de daarin voorkomende modellen 
en instrumenten, waardoor een geïntegreerde 
benadering mogelijk is van bedrijfskundige 
problemen en uitdagingen.  

Cruciaal is de exponentiële ontwikkeling van het tempo van 
verandering - de rate of change around us. In bijgaande figuur 
staan twee patronen naast elkaar: het tempo van veranderingen 
en het tempo van ons leren (Obeng, 2012). Het cruciale punt in 
de grafiek is het snijpunt van de twee lijnen. Links van dit punt is 
het verandertempo relatief gering en de context relatief stabiel 
en voorspelbaar. Dit is het domein van de klassieke 
bedrijfskunde, een verzameling methoden en technieken gericht 
op het verwerven en behouden van macht en het vergroten van 
de beheersing. 
Rechts van het snijpunt is het domein van de moderne 

bedrijfskunde en het paradigma van de communicatieve zelfsturing. Hier zijn nieuwe manieren van organiseren nodig, 
met meer mensgerichte leiderschapsstijlen, stakeholderdialogen, een ander type strategieën en moderne 
organisatievormen, zodat beter ingespeeld kan worden op de toenemende complexiteit.  
 

De twee contexten van Obeng kunnen aan de hand van de Cubrix 
verfijnd worden tot zeven contexten en de daarop aansluitende 
ideaaltypische organisatievormen, elk geschraagd door een 
specifiek waardensysteem (Spiral dynamics, 1996).  
In iedere fase zijn alle organisatiegebieden van de GEM afgestemd 
op de aard van de context waarin het opereert. Zodoende 
ontstond de Cubrix Organisatiematrix, een tabel van zeven 
organisatiegebieden en zeven organisatie-vormen, als kernachtige 
samenvatting van organisatie-kunde. 
 
Daarnaast is in onze visie methodologie, waar onderzoek deel van 

uitmaakt, een belangrijk vakgebied binnen de bedrijfskunde, omdat in onze overtuiging methodologische kennis ten 
grondslag ligt aan een positief kritische en onderzoekende houding van de bedrijfskundige. Bovendien biedt de 
methodologie handvatten voor het maken van logische verklaringen en gevolgtrekkingen; we willen immers dat 
bedrijfskundigen een effectieve bijdragen aan organisatie en maatschappij kunnen leveren. 
 

SDO leert studenten na te denken, te observeren wat er feitelijk speelt en niet een mening te 
hanteren als startpunt van een onderzoek. Wij hebben aandacht voor de bedrijfskundige 
verklaring vanuit methodologisch perspectief. 

 
3 Hiermee worden niet alleen commerciële bedrijven bedoeld, maar ook overheidsbedrijven en (semi)publieke organisaties. 

Figuur 1 Global Excellence Model (GEM) 
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In de wetenschapsfilosofische traditie begint het onderzoeken met het formuleren van een 
adequate probleemstelling. Het formuleren van een probleemstelling, met alle methodologische 
problemen die daarbij spelen, zien wij als een asset van de bedrijfskunde. 
 

Wij grijpen dit vakgebied aan om methodologische kennis over te brengen die de basis is van de reinheid van 
redeneren en daarmee raakt aan ethische aspecten van de Bedrijfskunde. 
 
Tot slot heeft het opdoen van kennis beperkt effect, als er niet tegelijk getraind wordt op hoe die kennis effectief kan 
worden ingezet, hoe, met andere woorden, je met deze kennis werkelijk invloed kan uitoefenen en op welke manier 
obstakels omzeild of uitgeschakeld kunnen worden. Men kan ideeën hebben hoe een bedrijfssituatie te verbeteren, 
men zal het ook waar moeten kunnen maken.  
 
Kennis vergt vaardigheden om effectief te zijn. Deze vaardigheden zijn onder de naam Bedrijfskundige handelingen 
gebundeld. Deze bedrijfskundige handelingen hebben een of meerdere beroepsproducten als resultaat. Daarom 
besteedt SDO Hogeschool ook veel aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, door ook reflectie 
(leervaardigheid), communicatie en houding in het licht van het persoonlijke systeem van de student te zien: de plaats 
van een individu in diens systeem.  
 
Met de Cubrix, de Methodologie en Bedrijfskundige handelingen wordt het vakgebied van de bedrijfskunde verrijkt en 
kunnen er adequater analyses worden gemaakt en oplossingen voor verbeteringen worden ontwikkeld. 
 

11.4 Beroepsprofiel van de bedrijfskundige, visie, beroepskerntaken en competenties 

11.4.1. Visie op het beroep van bedrijfskundige 

De bedrijfskundige is een analytisch geschoolde, ondernemende en mensgerichte beroepsbeoefenaar die veelzijdig 
inzetbaar is, en is in wezen verantwoordelijk voor het juist inzetten van de enablers van het GEM.  
De bedrijfskundig professional kan organisaties en mensen duurzaam beter doen functioneren. Deze professional 
moet meerdere bedrijfskundige rollen vervullen, zoals de weerbaarheid en wendbaarheid van een organisatie 
vergroten4, de technologie vertalen naar de organisatieprocessen, mensen verbinden in een internationale omgeving, 
en een bijdrage kunnen en willen leveren aan maatschappelijk welzijn. 
 
De bedrijfskundige professional is veelzijdig inzetbaar; een ‘bruggenbouwer’ die op multi- en interdisciplinaire wijze 
werkt aan bedrijfskritische vraagstukken en processen in organisaties; in staat deze vraagstukken op een praktische, 
creatieve wijze op te lossen; een teamspeler die kan overtuigen, die mensen op één lijn weet te krijgen en 
besluitvaardig is. De bedrijfskundige professional bekijkt organisaties vanuit een brede visie, vervult zo nodig 
verschillende rollen, kan omgaan met tegenstrijdige belangen, weet anderen te overtuigen om anders te gaan werken 
als dat nodig mocht zijn. Hij kan praktisch ingrijpen, maar kan ook goed van afstand reflecteren op de context en 
situaties van de organisaties, en weet wat dan aan de orde is. 
In de dynamische omgeving die een organisatie is, signaleert de bedrijfskundige professional, nieuwe trends in de 
omgeving die relevant zijn voor diens organisatie, reageert hierop en adviseert hierin. Hij durft gecalculeerde risico’s 
te nemen, is flexibel en gericht op het verbeteren en vernieuwen van de kwaliteit van producten, diensten, processen 
en de organisatie als geheel. 
 
De bedrijfskundige is in staat om scherp te observeren en vanuit observaties en analyse een adequate 
probleemstelling te ontwikkelen, zo nodig onderzoek op te zetten en uit te (laten) voeren, en tot zinvolle 
beleidsbeslissingen te komen.  

 
4 SDO Hogeschool volgt het beroepsprofiel en de eindtermen (leerresultaten) van het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde, in het licht van het 
Nederlands kwaliteitsframework (NLQF).  
Het LOOBK noemt twee basisrollen van de bedrijfskundige, te weten de ontwerper en de veranderaar. Beide rollen worden geborgd in de 
fasewerkstukken. Als andere rollen noemt LOOBK: procesanalist, compliance manager, onderzoeker, innovator, ondernemer, netwerker, 
organisator, projectleider, teamcoach, adviseur (Naar Mintzberg, et. al. Uit: Landelijk Opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Passie voor verbinden en 
duurzaam verbeteren, p. 13; LOOBK, 2018). Naast deze rollen, past de bedrijfskundige zijn beroeps(kern)taken toe in bedrijfskundige functies als 
bijvoorbeeld een consultant, een (algemeen, account- of project) manager, een beleidsmedewerker, een medewerker of hoofd van de afdeling 
personeel en organisatie. 
SDO ziet echter rollen als een andere dimensie dan functies of een keuze uit beroepshandelingen (ontwerpen en veranderen zijn twee van de vier 
door LOOBK genoemde beroepshandelingen). Wij zien drie rollen die te maken hebben met de kerntaak die een bedrijfskundige kan uitoefenen: de 
beslisser, de adviseur en de onderzoeker. Deze rollen omvatten de beroepshandelingen en vereisen de kennisdomeinen, waarden(profielen) en 
attituden, waarbinnen zich altijd een ethische discussie afspeelt. 
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In het handelen toont de bedrijfskundige professional zich een ondernemer gericht op verbetering en innovatie van 
bedrijfsprocessen, en zet daarom diens onderzoekend vermogen, kennis en communicatievaardigheden in en is zich 
bewust van diens eigen positie in het systeem waarin deze opereert.  
Voor het vinden van nieuwe oplossingen voor organisatievraagstukken is de ontwikkeling van nieuwe kennis 
noodzakelijk. Dit maakt de bedrijfskundige professional tot kenniswerker. Zo kan diens (onderzoekend) handelen tot 
de invoering van nieuwe organisatiesystemen en -structuren leiden of tot de uitvoering van interventies om de 
innovatiekracht van een organisatie in het algemeen te vergroten. Voor deze vernieuwingen kan hij elders verworven 
kennis toepassen of onderzoek (laten) uitvoeren. 

11.4.1.1 De bedrijfskundige in de rol van beslisser 
De rol van beslisser komt vooral voor in leidinggevende functies. De beslissingen betreffen beleidsbeslissingen, 
waarvan de consequenties afhankelijk zijn van het niveau van de functie, zowel in termen van impact als van tijd op de 
organisatie zelf of de omgeving van de organisatie. Binnen deze rol zal de bedrijfskundige alle beroepstaken (11.4.2 
hieronder) uitvoeren. 

11.4.1.2 De bedrijfskundige in de rol van adviseur 
De rol van adviseur komt voor in alle functies, waarin inhoudelijke advies wordt gevraagd door een beslisser. Over het 
algemeen betreft dat een beleidsadvies of een tactisch advies aan de beslisser, over het te volgen proces om 
bijvoorbeeld draagvlak te krijgen voor een beslissing. Kenmerkend van deze rol is, dat de bedrijfskundige 
verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn advies, maar niet voor de daarop gebaseerde beslissing. Tegelijk kan de 
adviseur worden aangesproken (en wordt in de praktijk ook daadwerkelijk aangesproken) op de kwaliteit van diens 
advies en de gevolgen van het ten uitvoer brengen van dat advies. 

11.4.2 Het bedrijfskundig handelen – Beroeps(kern)taken 
In het bedrijfskundig handelen worden door LOOBK vier min of meer volgordelijke activiteiten onderscheiden: 
diagnosticeren, ontwerpen, veranderen en evalueren. De bedrijfskundige handelt in een context van een bedrijf en de 
rol die deze vanuit diens functie vervult. Het uitgangspunt van bedrijfskundig handelen is een zogenaamde 
bedrijfskundige opdracht, waarvan het ontwikkelen tot diens taak behoort. Deze opdracht kan gedreven worden door 
factoren van buitenaf, maar ook door factoren van binnenuit het bedrijf. In de functie die de bedrijfskundige bekleedt 
heeft hij een rol toebedeeld gekregen, die zijn bevoegdheid en daarmee zijn handelingsvrijheid bepaalt. Binnen deze 
bevoegdheid past de bedrijfskundige kennis toe, met een bepaalde mate van vaardigheid. LOOBK voegt daar houding, 
waarde en ethiek aan toe, maar laat de relatie tussen de begrippen vaardigheid, houding waarde en ethiek in het midden.  
 

 
Daarnaast is het ‘onderzoekend vermogen’ ingedeeld als een houding, waar SDO dit vermogen als vaardigheid ziet en 
nadrukkelijk in vrijwel alle vakken traint. Onderzoekend vermogen als vaardigheid is de basis van het ontwikkelen van een 
onderzoekende attitude. De relaties tussen de factoren die van invloed zijn op het bedrijfskundig handelen, staan in 
figuur 2. 
 
De beroepstaken die ten grondslag liggen aan de opleiding zijn afgeleid van het beroepsprofiel van het LOOBK (2018). 
Zij onderscheiden daarin zeven beroepstaken: 

Context 
Organisatie 
 Economie 
 Ecologie 
 Technologie 
Recht 
Maatschappij 
Milieu 

Beroepsrol 

Vaardigheden 

Houding, Waarde 

& Ethiek 

Ontwikkelen van 
bedrijfskundige 
opdracht 
 

Bedrijfskundige 
handelingen 

Beroepsproduct 
Beroepsbekwaam 
handelen 

Kennis 

 

Figuur 2. Beroepsbekwaam handelen in de context 

Noot: Aangepast overgenomen uit (Landelijk Opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Passie voor verbinden en duurzaam 

verbeteren; Landelijk Opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Passie voor verbinden en duurzaam verbeteren, 2018, p. 29) 
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1. Ontwikkelt een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving, als input voor strategieontwikkeling 
en inrichting van de organisatie, en ontwikkelt daarvoor relaties, netwerken en ketens. 

2. Ontwikkelt, implementeert en evalueert de noodzakelijke veranderprocessen. 
3. Analyseert beleidsvraagstukken en bereidt besluitvorming voor. 
4. Richt bedrijfs- of organisatieprocessen in en beheerst deze. 
5. Geeft leiding aan de bedrijfsprocessen en/of organisatieprocessen. 
6. Past human resource management toe in het licht van de strategie van de onderneming. 
7. Analyseert de financiële- en juridische aspecten, interne processen en de organisatieomgeving. 

 
SDO hanteert een moderne, meer inclusieve en elegante variant van deze beroepstaken, die uiteraard niet strijdig is 
aan de versie van LOOBK, en die door de beroepenveldcommissie van SDO is vastgesteld. 

11.4.2.1 Beroepstaakvaardigheid 
Om de bovengenoemde beroepstaken op een adequate manier te kunnen uitvoeren moet de bedrijfskundige 
professional beschikken over een aantal specifieke taakvaardigheden. Een taakvaardigheid is een geïntegreerd geheel 
van kennis, vaardigheden en attituden die succesvol ingezet moet worden bij de uitvoering van de beroepstaken, om 
een competent beroepsbeoefenaar te zijn. Hieronder worden de taakvaardigheden waarover een bedrijfskundige 
professional moet beschikken toegelicht. 
1. Problematiseren 

De bedrijfskundige professional is in staat om externe ontwikkelingen en interne vraagstukken van 
organisatorische aard te signaleren, te analyseren en te beoordelen ten behoeve van de effectiviteit en efficiency 
van een organisatie en deze consistent operationeel uit te werken tot een adequate probleemstelling en te 
definiëren als een te onderzoeken organisatievraagstuk.  

2. Innoveren en ontwerpen 
De bedrijfskundige professional is in staat om op basis van een programma van eisen wetenschappelijke kennis 
toe te passen, nieuwe ideeën te signaleren en te genereren, en bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen en uit te 
voeren. Zodoende verbetert de professional de kwaliteit, de effectiviteit en efficiency van een organisatie. 

3. Veranderen 
De bedrijfskundige professional is in staat om te adviseren over (complexe) vernieuwingsprocessen en deze te 
begeleiden met een haalbare en integrale aanpak, gericht op het creëren van de nieuwe, gewenste situatie. 

4. Evalueren 
De bedrijfskundige professional is in staat door onderzoek de effectiviteit van verbeteracties te beoordelen en 
advies te geven over eventueel vervolgonderzoek. De evaluatie hiervan is gericht op het vaststellen van de mate 
van de juistheid van de diagnose, oplossingsrichting (ontwerp) en de implementatie. 

5. Methodisch handelen 
De bedrijfskundige professional is in staat methoden en technieken op het gebied van onderzoek en 
projectmanagement te selecteren en toe te passen voor het doelgericht aanpakken van organisatievraagstukken. 

Om succesvol te zijn en vooral te blijven, is het van groot belang open te staan voor wat in de externe en interne 
omgeving gebeurt. Hij dient de context goed in te kunnen schatten om daarna te evalueren of de organisatie fit for 
the future is, dan wel de directie hierop te wijzen. Intern zal het ongewenste situaties adequaat moeten inschatten en 
aangeven hoe een ongewenste situatie zich kan herstellen. Deze situaties kunnen zich op alle bedrijfskundige 
domeinen voordoen. 

11.4.2.2 Persoonlijke effectiviteit - vaardigheid 
De bedrijfskundige professional zal bij de uitvoering van de beroepstaken over het vermogen moeten beschikken zich 
aan te passen aan de heersende normen en waarden (de organisatiecultuur) van de organisatie en aan de wijze 
waarop men met elkaar omgaat. Tegelijk moet de professional in kunnen schatten of de betreffende cultuur remmend 
of stimulerend is en wat vervolgens mogelijke interventies zijn om deze te verbeteren. 
De bedrijfskundig professional zal zich voortdurend bezig moeten houden met het actueel houden van diens kennis en 
vaardigheden en te reflecteren op diens houding. Daarmee blijft hij bewust bezig met diens eigen ontwikkeling van 
vakmanschap en sociale vaardigheden. 
1. Professioneel vakmanschap 

De bedrijfskundige professional is in staat om via de weg van reflectie zich professioneel te ontwikkelen en een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. 
De bedrijfskundige professional is in staat zich te ontwikkelen door nieuwe kennis tot zich te nemen, inzichten te 
herzien in het licht van nieuwe gegevens, kennis of ervaringen; door het verzamelen en analyseren van actuele 
beroepsgerelateerde en/of wetenschappelijke informatie over onderwerpen in diens vakgebied. 

2. Contextgevoeligheid en ethisch bewustzijn 
De professional is zich bewust van de ethische aspecten van de context waarin hij opereert. Hij signaleert 
maatschappelijk -, cultureel - en moreel gevoelige punten en past zijn gedrag en/of zijn adviezen hierop aan. 
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3. Sociale en communicatieve vaardigheden 
De bedrijfskundige professional is in staat om intern en extern te communiceren en samen werken in een 
multidisciplinaire, multiculturele en internationale teams en samenlevingen. Hij is in staat de beroepspraktijk 
door opgedane kennis te borgen, over te dragen en te verspreiden. 

4. Samenwerken/ netwerken 
De bedrijfskundige professional is in staat teamgericht samen te werken en (internationale) relaties en allianties 
binnen en buiten de eigen organisatie te ontwikkelen en te bestendigen en deze te benutten voor het verkrijgen 
van informatie, steun en medewerking. Bovendien is deze in staat verantwoordelijkheid te dragen voor 
leidinggevende taken binnen diens functie. 

11.4.3 Beroepsproducten 
De beroepsproducten van de bedrijfskundige genereren een beleidsbeslissing, of leveren informatie op – in welke 
vorm dan ook – ten behoeve van beleidsbeslissingen. Zowel de beslissingen als de informatie komen tot stand door 
toepassing van inzicht en kennis, het aandragen van beargumenteerde oplossingen en het overtuigend overbrengen 
van deze informatie, waarbij het zich voortdurend blijven ontwikkelen een noodzakelijke voorwaarde is (LOOBK, 2018, 
pg 29-30). Het nemen van beleidsbeslissingen is voor studenten van de hogeschool in veel gevallen buiten hun 
bevoegdheid, het geven van goed onderbouwde adviezen valt over het algemeen wel binnen hun beïnvloedingssfeer.  
 
SDO heeft de volgende beroepsproducten geformuleerd: 

1. Onderbouwde beleidsbeslissingen 
2. Beleidsnota 
3. Adviesrapport 
4. Onderzoeksverslag 
5. Projectvoorstel 
6. Plan van aanpak /onderzoeksontwerp/ projectontwerp  
7. Essay – geopinieerde verhandeling over een inhoudelijk onderwerp 
8. Paper – beschrijving van een te objectiveren fenomeen 
9. Voordracht of presentatie 
10. (Eenvoudige) financiële rapportage – resultatenrekening, balans, liquiditeitsbegroting en overzicht. 
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Hoofdstuk 12. De opleiding Bedrijfskunde bij SDO Hogeschool. 

12.1 Ontwerp van de opleiding 
In het ontwerp van de opleiding zijn vier factoren onderscheiden (LOOBK, 2018) te weten  

1. Beroepsmatige handelingen,  
2. Kennis,  
3. Vaardigheden en  
4. Houding, waarden en ethiek  

 
De beroepsmatige handeling, diagnosticeren, ontwerpen, veranderen en evalueren, zijn hierboven besproken (zie: 
11.4.2, pag. 40). Kennis is ingedeeld aan de hand van het GEM en te herleiden naar de vier door LOOBK gehanteerde 
hoofddomeinen, namelijk Operations management, Gedrag in organisaties, Strategisch management en 
Informatiemanagement en vier ondersteunende vakgebieden: Management accounting, Onderzoek, Financiën, 
Handelsrecht en Arbeidsrecht (LOOBK, 2018). 
Het ondersteunende vak onderzoek wordt inmiddels als een dermate belangrijk vak gezien dat het een prominente 
plaats in de opleiding heeft gekregen (LadoBA, 2019). 
De volgende vaardigheden worden tijdens de studie verworven: bedrijfskundig redeneren, bedrijfskundig verklaren, 
effectief communiceren, waaronder overtuigen en overbruggen van tegenstellingen, reflecteren op het eigen 
optreden, en reflecteren op de maatschappij, waarin de professionele houding getoond wordt en de waarden en 
ethische kwesties aan de orde worden gesteld. 
 
De inhoud van de handelingen, kennis en vaardigheden, houding, waarden en ethiek, wordt in het curriculum van SDO 
Hogeschool met elkaar in verband gebracht door middel van het GEM en de Cubrix (zie tabel 4, pag. 114). Dat wil 
zeggen dat de inhoud wordt geplaatst in de context van de enablers Leidinggeven, Strategie en beleid, 
Personeelsbeleid, Communicatie en besluitvorming, Leren, innoveren en verbeteren, Middelen-management, en 
Processen. Onze opleiding beoogt hiermee een moderne bedrijfskundige op te leiden, die niet alleen een competente 
professional is, maar ook diens handelen kan differentiëren naar de mate van complexiteit, beschikt over een 
waardengeoriënteerde beroepsethiek en een positief kritische en nieuwsgierige houding. 
Elke fase van de studie, de propedeuse-, de Associate degree- en de bachelorfase, wordt afgesloten met een advies- 
en onderzoekproject. 
 
In het eerste jaar van de opleiding worden de onderwijseenheden in een zodanige volgorde aangeboden, dat een 
cumulatie van kennis en vaardigheden ontstaat. Het eerste jaar start met de introductie van Spiral Dynamics en de 
Cubrix, vervolgens de introductie van de verschillende bedrijfskundige domeinen, en daarna de focus op het primaire 
proces (w.o. kwaliteit, lean en marketing) met als climax performance management, het ten uitvoer brengen van de 
strategie van de organisatie. In de integrale eindopdracht komen alle kenniselementen van het eerste jaar terug. 
In het tweede jaar wordt de kennis uitgebreid en verdiept, en komen met name de besturende en ondersteunende 
processen aan de orde. Het tweede jaar is wederom een cumulatie van kennis en vaardigheden zodat het Associate 
Degree afgerond kan worden met een fasewerkstuk.  
In het derde en vierde jaar van de opleiding vindt de verdieping plaats van kennis en vaardigheden die in het eerste en 
tweede jaar zijn verworven. De zeven enablers zijn hier aangevuld met Gerelateerde Wetenschappen en 
Methodologie. 
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12.2 Leerresultaten 

12.2.1 Niveau-indicaties en Leerresultaten per studiefase 
De Propedeuse en de Associate degreefase van onze opleiding zijn zodanig ingericht - de kenniselementen en 
vaardigheden worden zodanig opgebouwd – dat de student een eindproduct op kan leveren. De Propedeuse eindigt 
het jaar met een integrale opdracht en ter afronding van het Associate degree en de Bachelor, wordt een eigen 
onderzoek uitgevoerd, uitmondend in een adviesrapport, of een ondernemingsplan, een marketingplan (strategisch), 
of een ander project van vergelijkbaar niveau en complexiteit. 
 
De beroepsmatige handelingen (zie boven) komen terug als opdrachten in verschillende onderwijseenheden 
(modules) in alle drie de fasen van de opleiding, propedeuse, Associate degree en bachelor. Deze opdrachten zijn het 
vervaardigen van een of meer beroepsproducten, waarin één of meer bedrijfskundige handelingen moeten worden 
uitgevoerd. 

12.2.1.1 Propedeuse en eerste jaar van Associate degree - basisniveau 
In de propedeuse, het eerste jaar van de Associate degree, zijn alle kenniselement en vaardigheden afgestemd op 
niveau 1 (Dreyfus, 2004), Basis, namelijk de volgende niveau-indicaties: 

• In gestructureerde opdrachten waarin een diagnose moet worden gesteld, een ontwerp moet worden gemaakt, 
een veranderplan/verbeterplan moet worden ontwikkeld ter verbetering van de situatie, of een evaluatie moet 
worden gemaakt, worden bekende methoden direct toegepast volgens vaststaande normen; 

• De opdracht wordt uitgevoerd in de eigen werkomgeving van het leerbedrijf of stageplaats, in een eenvoudige en 
gestructureerde context, waarop gereflecteerd wordt; 

• Waarin vooral met routines wordt gehandeld en werkinstructies worden gegeven; 

• En waar de studenten de basis overzichtskennis over alle domeinen van de bedrijfskunde, met name de 
basiskennis op het gebied van  
* P01 – Persoonlijke effectiviteit en waardensystemen (Spiral Dynamics) 
* P02 – Domeinen van de bedrijfskunde 

▪ Leiderschap  
▪ Strategie 
▪ Personeelsbeleid & bedrijfscultuur 
▪ Verandermanagement 

* P03 – Procesmanagement & logistiek 
* P04 – Kwaliteit & Lean Thinking 
* P05 – Onderzoek & advies  
* P06 – Organisatiekunde 
* P07 – Marketing  
* P08 – Performance Management 
toepast door middel van basisvaardigheden (Dreyfus, 2004). 
Zie voor verantwoording Bijlage 1.1.1, pag. 102. 
 
In het eerste jaar worden twee kennisgebieden op gevorderd niveau gepresenteerd: 
* Procesoptimalisatie (P03 en P04) 
* Performance management (P08) 

12.2.1.2 Tweede jaar van de Associate degree – gevorderd niveau 
In de het tweede jaar van de Associate degree worden enkele kennisgebieden geïntroduceerd op niveau 1 en direct 
verdiept tot op niveau 2: 

* Secundaire processen: Finance (AD04); Personeelsbeleid, Recht en Inkoopmanagement (AD06) 
* Ondernemerschap (AD08: keuzevak) 
* Retailmarketing (Retailmanagement – AD10: keuzevak)  
* Projectmatig werken (bedrijfskunde – AD09: keuzevak)  
* Bestuurskunde (bedrijfskunde – AD11: keuzevak)  

 
Niveau 2, Gevorderd, heeft de volgende niveau-indicaties: 

• In minder gestructureerde opdrachten waarin een diagnose moet worden gesteld, een ontwerp moet worden 
gemaakt, een veranderplan/verbeterplan moet worden ontwikkeld of een evaluatie moet worden gemaakt, 
moeten bekende methoden worden aangepast aan wisselende situaties; 

• De opdracht wordt uitgevoerd in het werkbedrijf of op de stageplaats, in een bekende, complexere en deels 
gestructureerde context waarop gereflecteerd wordt; 
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• Waarin met richtlijnen en procedures wordt gewerkt in complexe situaties, en waarbij men zich verdiept in 
vraagstukken van complexiteit in het werk. 
 

De volgende kennisgebieden worden aangeboden op niveau 2:  
* AD01 – True Purpose  
* AD02 – Externe Analyse & Complexiteit 
* AD03 – Cubrix Veranderkunde 
* AD05 – Leiderschapsstijlen  
* AD07 – Interne Analyse & Strategieontwikkeling 
* AD15 – Statistiek & Methodologie  

en zijn voortbouwend op de basisniveau-indicatie. (Dreyfus, 2004, zie ook p. 109 en 110; LadoBA, 2019). 

12.2.1.3 Bachelor 
In het derde en het vierde jaar zijn de onderwijseenheden die vallen onder Operations Management en Strategisch 
management afgestemd op niveau 3, Competent, met de volgende niveau-indicaties: 

• In complexe ongestructureerde opdrachten waarin een diagnose moet worden gesteld, een ontwerp moet worden 
gemaakt, een veranderplan/verbeterplan moet worden ontwikkeld of een evaluatie moet worden gemaakt, 
moeten methoden verbeterd worden en normen aan de situatie worden aangepast; 

• De opdracht wordt uitgevoerd in het leerbedrijf of op de stageplaats in een onbekende, complexere en (deels) 
ongespecificeerde context waarop gereflecteerd wordt; 

• Waarin problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties worden geanalyseerd, nieuwe procedures of 
aanpakken worden ontwikkeld, gebruikt makend van creativiteit in het aanpakken en uitvoeren van de 
opdrachten; 

• Waarin de student specialistische kennis en vaardigheden toepast op het gebied van  
* Leiderschap 
* Beleid en strategie  
* Processen 
* Leren, innoveren en veranderen 
die tot het domein van de startende professional behoren;  

• Waarin de student gevorderde kennis en gevorderde vaardigheden toepast op het gebied van  
* Personeel & Organisatie 
* Communicatie en besluitvorming 
* Middelenmanagement 
* Onderzoek 

• En waarin de student basiskennis en basisvaardigheden toepast op het gebied van de ondersteunde vakken  
* Financiën 
* Economie  
* Recht. 
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12.2.2 Leerresultaten Modules - propedeuse 

12.2.2.1 P01-Persoonlijke Effectiviteit 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van  
● Waarnemingspsychologie (illusoire effecten in complexe situaties),  
● Waardenleer (Spiral dynamics),  
● Leerstijlen (Vermunt, Cubrix), en  
● Leiderschapsvaardigheden (Covey). 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  
● Op deze basiskennis gevolgtrekking te maken en te reflecteren op het eigen leren, functioneren, leidinggeven en 

communiceren; 
● In de context van gelijke belangen schriftelijk en mondeling helder het eigen functioneren over te brengen. 
● Eigen waardensysteem en eigen leerstijl te evalueren, waarbij deze reflecteert op diens voorkeursstijl. 
 
Professionele/persoonlijke attitude  
De student toont de positief kritische houding  
● Door het nemen van verantwoordelijkheid voor het behalen van zelf geformuleerde doelen en resultaten 

(resultaatgericht werken) 

● In het constructief omgaan met meningen van derden in het eigen functioneren 

● Project- en planmatig werken 

● Door het aanvaarden van het eigenaarschap voor het bereiken en behouden van het niveau van leren, plannen, 

schrijven en rekenen, door middel van het zelf oefenen van diens vaardigheden. 

Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  
● Diens persoonlijk waardenprofiel en leerstijlenprofiel te duiden. 

● Een studieplanning te ontwerpen 

12.2.2.2 P02-Introductie (moderne) Bedrijfskunde 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis van 
● De verschillen tussen de traditionele en de eigentijdse bedrijfskunde 
● De systemische, fasegewijze, waardegedreven en integrale aanpak die SDO voorstaat in de bedrijfskunde 
● De geschiedenis van de verschillende domeinen binnen het multidisciplinaire vakgebied van de bedrijfskunde, en 

kent de belangrijkste pioniers 
● De verschillen tussen theorieën, raamwerken, modellen en instrumenten 
● De essentie van ieder vakgebied, voor zover deze aansluit op de operationele procesbenadering, dat 

kenmerkend is voor het eerste jaar van de bedrijfskunde opleiding. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  
● De bedrijfskundige vraagstukken te positioneren in het grotere geheel van de bedrijfskunde 
● In een concurrerende context met onvolledige informatie en onder tijdsdruk, op basis van bedrijfskundige kennis 

en analyse gezamenlijk een adequate bedrijfskundige beslissingen te nemen  
● Om in korte tijd veel informatie te verwerken en in essentie weer te geven 
● Om theoretische concepten, modellen en begrippen te duiden in de eigen werkpraktijk. 
 
Professionele attitude  
De student toont een positief kritische houding door  
● In een team effectief samen te werken aan een gemeenschappelijk ambitie 
● Onderlinge meningsverschillen te overbruggen en keuze van maatregelen te toetsen aan interne ambities 
● Op zoek te gaan naar relevante informatie om redeneringen kloppend te maken. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat gestelde doelen te realiseren door  
● Op basis van een diagnose een set maatregelen te selecteren  
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● Op alle facetten van een organisatie de configuratie en het gedrag te veranderen 

12.2.2.3 P03-Procesmanagement & Logistiek 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis van 
● De verschillende typen processen (primaire, secundaire, besturende processen) 
● De relaties tussen verschillende bedrijfskundige domeinen die betrekking hebben op processen 
● De rol en positie van (logistieke) processen in de business propositie van organisaties 
● De belangrijkste basisconcepten van logistieke processen, zoals productielogistiek, voorraad- beheer 
● Reverse-logistics, circulariteit en de ICT-hulpmiddelen die logistieke processen ondersteunen, in de verschillende 

logistieke patronen die in verschillende bedrijfstakken zich op eigen wijze hebben ontwikkeld. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  
● Bestaande processen in een werksituatie te analyseren, te beschrijven en schematisch in kaart te brengen 
● Een verslag te maken van het onderzoek naar het functioneren van processen. 

 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig  
● Met een opdrachtgever tot een opdrachtformulering te komen.  

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  
● Een passend proces te selecteren als bron van onderzoek. 
● Een objectieve beschrijving te maken van een procesanalyse (in de praktijk). 

12.2.2.4 P04-Kwaliteit & Lean Thinking 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis van  

● De verschillen tussen de drie ideaaltypische kwaliteitsgeneraties 
● De belangrijkste modellen en theorieën waarop a) kwaliteitszorg en b) leanmanagement is gebaseerd. 
● Van de relaties tussen verschillende bedrijfskundige domeinen die betrekking hebben op kwaliteit. 
● En inzicht in de wijze waarop a) kwaliteit en b) lean thinking kan worden geoptimaliseerd. 

 
Vaardigheden 
De student is in staat  
● Werksituaties te analyseren en de impact op kwaliteit te duiden en beschrijven 
● Een project op te zetten waarin een proces wordt verbeterd, aan de hand van de werkwijzen van kwaliteitszorg 

en lean thinking. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig 

● Met een opdrachtgever tot een opdrachtformulering te komen.  
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  
● De kwaliteit van een proces te verbeteren en te optimaliseren 
● De verspilling van mensen en middelen in processen te reduceren en zodoende processen te optimaliseren 
● Een verslag te maken van een onderzoek naar het functioneren van het kwaliteitsbeleid 
● Een verslag maken van een onderzoek waarin de methoden van lean thinking zijn toegepast. 

12.2.2.5 P05-Onderzoek & Advies 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van 
● Methodologie en verklaringsmodellen 
● Beschrijvende statistiek 
● Het ontwikkelen en rapporteren van een plan van aanpak voor een adviestraject 
 
Vaardigheden 
De student is in staat 
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● Op basis van observaties een feitencomplex op operationeel niveau samen te stellen en daaruit een doelstelling 
en adviesvraag te formuleren 

● Op basis van basiskennis  
a. Een bedrijfskundige verklaring op te stellen op procesniveau 
b. Zelfstandig op zoek te gaan naar relevante informatie om redeneringen kloppend te maken. 
c. Beschrijvende statistische overzichten te creëren en deze te interpreteren 
d. Een globale onderzoeksopzet te ontwerpen 

● In de context van gelijke belangen tussen afdelingen schriftelijk en/of mondeling te overtuigen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van processen in de eigen 

werkomgeving en daarop een actie te ondernemen 
● Met de opdrachtgever te komen tot een projectvoorstel  
● De informatiebehoefte te bepalen en op zoek te gaan naar deze informatie over om een redenering kloppend te 

maken dan wel een bewering te onderbouwen 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 
● Diagnose te stellen op procesniveau 
● Een plan van aanpak voor een adviestraject te maken 
● Hypothese te stellen om processen te verbeteren. 

12.2.2.6 P06-Organisatiekunde  
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

• Organisatiekunde  

• Het begrippenpaar ‘agency & communion’ als vormende krachten van een organisatie. 

• De verschillende organisatiemodellen en diens kwalitatieve (on)mogelijkheden 

• De relatie tussen context en organisatiemodellen. 

• Een fasegewijs perspectief op organisatieontwikkeling. 
 
Vaardigheden 
De student kan 

• De contingentiebenadering duiden 

• De belangrijkste theorieën van de organisatiekunde relateren aan de praktijk 

• De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen theorieën benoemen en duiden. 

 

Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig  

• Essentiële details waar te nemen ten behoeve van een organisatiekundige analyse 

• Bronmateriaal te bestuderen en op basis daarvan een aannemelijke, logisch volgende en passende 
organisatievorm te beschrijven. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 

• Schriftelijk weergave van een organisatiekundige evaluatie te leveren. 

12.2.2.7 P07-Marketing 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis en begrip op het gebied van 

• De ontwikkeling van het vakgebied Marketing 

• De fundamentele concepten die gehanteerd worden in de marketing, waaronder de klassieke P’s van de 
marketingmix, aangevuld met recente inzichten 

• De impact van digitalisering op het vakgebied 

• De positie van marketing in het primaire proces, en de aansturing van strategie - en performance management. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat op basis van casusmateriaal cq een praktijksituatie  
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• Klantprofielen (persona’s) en omgevingsfactoren in kaart te brengen. 

• Om een marketingplan op te zetten 

• Indien een praktijksituatie centraal staat, af te stemmen met professionals ter input van het marketingplan. 

• Koopgedrag en koopprocessen van consumenten en organisaties toe te lichten en te vergelijken. 

• Segmentatie, doelgroepbepaling en positionering toe te passen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig  

• Vanuit marketing perspectief en klantwaarden naar bedrijfskundige processen te kijken en daarop acties te 
ondernemen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van externe ontwikkelingen en klantbehoeften. 

• Een advies te geven over het proces van waardecreatie 

• Een advies te geven over het benaderen van klanten vanuit een gegeven bedrijfsformat. 

12.2.2.8 P08-Performance Management  
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

• De ontwikkeling van het vakgebied ‘gedrag in organisaties’ (organizational behavior) 

• De fasegewijze en geïntegreerde ontwikkeling van performance management (policy deployment; Spiral 
Dynamics Integral; Cubrix) 

• Op basis van een gegeven strategie de kringloop van planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing (pdca). 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Performance management te positioneren in het brede domein van de bedrijfskunde 

• Procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en strategie te verbinden zodat dat de voortgang van 
organisatiedoelstellingen beoordeeld kan worden 

• Bestaande werkpraktijken te analyseren en te evalueren op effectiviteit en efficiency. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig  

• Processen vanuit het operationeel perspectief te evalueren 

• Advies te formuleren op het gebied van prestatiemanagement vanuit operationeel perspectief 

• Informatie te vergaren bij de naast hogere in functie bij het leerbedrijf, dan wel de stagebegeleider in het 
stagebedrijf, over de aanpak van performance management. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  

• (Facetten van) een strategie-implementatie te analyseren en te beschrijven en na te gaan hoe in diens 
organisatie gedrag, attitude en cultuur aan prestaties gekoppeld zijn 

• Processen te evalueren op aspecten van performance management 

• De uitvoering van werkzaamheden kritisch te beoordelen in het licht van performance management. 

12.2.2.9 P10 Eindopdracht Propedeuse  
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van 

• Toepassingsgericht onderzoek  

• En alle voorgaande aangeboden kennisgebieden 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Onderzoek uit te voeren waarin diens opgedane kennis en vaardigheden zijn geïntegreerd 

• Informatie te vergaren en op geschiktheid te beoordelen 

• Externe en interne analyse uit te voeren op basis waarvan een SWOT opgesteld kan worden 

• Adviezen op te stellen op basis van onderzoeksconclusies 
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• Een zakelijk geschreven adviesrapport op te stellen, diens onderzoek mondeling te presenteren, diens keuzes en 
conclusies te verdedigen en diens werkwijze desgevraagd toe te lichten. 

 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door  

• De wijze waarop met feedback wordt omgegaan 

• Zelfstandig onderzoek uit te voeren op basis van gestelde vraagstukken 

• Zelfstandig verschillende bedrijfskundige methoden en theorieën toe te passen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  

• Een adequate evaluatie te maken op basis van uitgevoerd onderzoek 

• En een advies te ontwerpen 
 

12.2.2.9.1 P10 PROPEDEUSESTAGE VOOR VOLTIJD- EN DEELTIJDSTUDENTEN 

Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis en inzicht op het gebied van  

• Ongeschreven ‘wetten’(de mores) op de werkvloer 

• Sociale interacties in een professionele omgeving 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Zich als loyale werknemer te gedragen; zich aan te passen aan en te voegen in de eisen van een professionele 
omgeving en positief kritisch mee te werken aan opgedragen taken 

• Op basis van basiskennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van 
werkzaamheden en voorvallen die zich tijdens de stage hebben voorgedaan  

• In de context van afstemming tussen medewerkers of afdelingen, schriftelijk of mondeling adequaat informatie 
over te brengen 

 
Professionele attitude  
De student nemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig en/of proactief 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van uitvoering van 
werkzaamheden en daarop een actie te ondernemen 

• De gevolgen van acties te toetsen aan ethische beginselen en ecologische effecten. 

• Op zoek te gaan naar noodzakelijke informatie om de opgedragen werkzaamheden tot een goed einde te 
brengen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van stagnatie of problemen in het opgedragen werk 

• Een voorstel ter verbetering te ontwerpen 

• De werkzaamheden van de stage te evalueren, waarbij de student reflecteert op diens eigen functioneren tijdens 
de stage. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en 
ecologische effecten aan de orde. 
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12.2.3 Leerresultaten Modules - Associate degree 

12.2.3.1 AD01-True Purpose (persoonlijke ontwikkeling) 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van 

• Appreciative Inquiry – waarderend onderzoeken en daaraan gerelateerde facetten van de positieve psychologie 

• Missie en purpose van mens en organisatie  
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Een (eigen) doel te formuleren 

• Meerdere communicatievormen / gesprekstechnieken toe te passen waaronder  

 De dialoog 

 Presentatie 

 Reflectie op gesprekken 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding en diens omgangsvormen door 

• In samenwerking te reflecteren op de stappen uitmondend tot diens missie (purpose) en kernwaarden 

• De wijze waarop deze omgaat met feedback geven en ontvangen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  

• Te werken aan diens Bildung, persoonlijke ontwikkeling 

• Diens persoonlijke missie, visie en doelstellingen te formuleren/construeren. 

12.2.3.2 AD02-Externe Analyse & Complexiteit 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

• ‘Agency & communion’, als de vormende krachten van de organisatiestrategie 

• Evolutionaire processen en exponentiële ontwikkeling 

• Bedrijfskundige methoden om de externe analyses uit te voeren in de huidige ‘VUCA-wereld’. 

• Het vaststellen van de mate van complexiteit van de aangetroffen externe kansen en uitdagingen. 
 
Vaardigheden 
De student kan 

• Contextsensitiviteit toepassen en de relevante omgeving (context) van een organisatie benoemen  

• Contextuele en situationele factoren in de relevante externe omgeving - voor zover die invloed uitoefenen op de 
organisatie - benoemen en analyseren  

• De meest relevante trends en ontwikkelingen inventariseren en duiden als kansrijk of bedreigend. 

• De complexiteit van de belangrijkste uitdagingen kwalificeren en zodoende het referentiepunt bepalen voor de 
FIT van de organisatie. 

 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig  

• De omgeving te scannen op uitdagingen die de bedrijfsvoering beïnvloeden 

• De uitdagingen te duiden op complexiteit, daarbij inzoomend op de kenmerken volatiliteit, onzekerheid, 
connectiviteit en ambiguïteit 

• Te duiden welke ‘ontwikkelingsgolf’ dominant is. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan  

• De FIT als referentiepunt voor de ontwikkeling van een organisatie vaststellen 

• Een omgevingsanalyse schriftelijk weergeven. 

12.2.3.3 AD03-Cubrix Veranderkunde 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

• Organisatiekunde, waaronder de aanpak van verandermanagement 
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• De veranderpatronen, cq de transitieprincipes 

• De verschillende veranderambities en veranderstijlen, samengevat in de Cubrix Transitiematrix 

• Bestaande verandermodellen interpreteren en plaatsen in de Cubrix classificatie van veranderambities en 
veranderstijlen. 

 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Vast te stellen welke veranderaanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie. 

• Een veranderstijl te selecteren, toe te passen en zo nodig aan te passen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig  

a. De omgeving te scannen op uitdagingen die de bedrijfsvoering en veranderagenda beïnvloeden 
b. De uitdagingen te duiden op complexiteit, daarbij inzoomend op de kenmerken volatiliteit, 

onzekerheid, connectiviteit en ambiguïteit 
c. De ‘fit’ - de contingentie - te beoordelen van een te veranderen situatie 
d. Te duiden welk type veranderambitie aan de orde is. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  

• Te reflecteren op veranderdoelen, veranderaanpak, de planning, ontwerp en haalbaarheid van een 
veranderopgave, en dit project te becommentariëren. 

• Op basis van een gegeven uitgangspositie de huidige veranderpraktijken te analyseren en te becommentariëren 
aan de hand van de opgedane kennis 

• De veranderpraktijk te duiden in het theoretisch kader. 

12.2.3.4 AD04-Finance 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van 

• Verlies- en winstrekening en jaarbalans 

• Kosten- en batenanalyse 

• Financiële begrippen en kengetallen 
 
Vaardigheden 
De student is in staat op basis van basiskennis  

• Een verlies- en winstrekening en een jaarbalans te duiden en te doorgronden. 

• Een (traditionele) financiële analyses op te stellen en uit te voeren 

• Een kosten- en/of batenanalyse op te stellen en uit te voeren 

• Berekeningen uit te voeren om financiële overzichten en kengetallen vast te stellen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren uit financiële analyses  

• Financiële situaties te duiden en te doorgronden 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 

• Financiële analyse te maken op basis van beschikbare financiële data 

• Relevante input te leveren ten behoeve van financiële beslissingen 

• Financiële overzichten en berekeningen te duiden en te becommentariëren 

• Budgetten op te stellen en te bewaken. 

12.2.3.5 AD05-Leiderschapsstijlen 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis van 

• De rol en betekenis van leiderschap 

• Context-gerelateerde en waardegedreven leiderschapsstijlen, zoals beschreven in de Cubrix  

• Situationele leiderschapsstijlen, zoals weergegeven door Meyers en Meijer 

• Leiderschapsvaardigheden passend in de verschillende leiderschapsstijlen  
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• De ontwikkeling van leiderschap in verschillende organisatiestadia. 
 
Vaardigheden 
De student kan 

• De theoretische concepten van contextueel en situationeel leiderschap duiden en positioneren in het 
bedrijfskundig discours. 

• Onderzoeksresultaten van externe en interne analyses en doelstellingen van een organisatie duiden en koppelen 
aan de meest passende leiderschapsstijl. 

• Leiderschapsstijlen te herkennen in concrete werk- en verandersituaties, een diagnose te stellen en aan te geven 
hoe dit beter kan. 

• In dialoog met een hoger geschikte leidinggevende ervaringen bespreken over leiderschapsstijl(en) en over 
concrete uitdagingen in de leiderschapspraktijk. 

 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door  

• Zelfstandig met diens bovengeschikte een goed voorbereid professionele dialoog aan te gaan over diens 
leiderschapspraktijken 

• Te reflecteren op het eigen gedrag en wijze van leidinggeven  

• De leiderschapspraktijken van collega’s in de organisatie te evalueren. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 

• Een diagnose stellen op het gebied van waardegedreven en context-gerelateerde leiderschapsstijlen 

• Tegenstellingen of probleemsituaties herkennen en observeren op het gebied van leiderschapsstijlen en deze in 
een analyse te verwerken  

• Een professionele dialoog voeren over concrete leiderschapspraktijken, alsmede op de voorbereiding ervan en de 
weergave en de reflectie daarop. 

12.2.3.6 AD06 Secundaire processen 

12.2.3.7 AD06a-Recht 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van  
● rol van het recht in de bedrijfskundige context, in het bijzonder 
● verbintenissenrecht, goederenrecht, ondernemingsrecht, burgerlijke procesrecht en Europees recht. 
 
Vaardigheden 
De student kan op basis van basiskennis  

• Een adequate inschatting maken op het gebied van compliance en juridische consequenties 

• Op het juiste moment besluiten specialistische juridische hulp in te roepen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van compliance en daarop 

een adequate actie te ondernemen 

• Acties te toetsen aan globale juridische beginselen en globale compliance effecten 

• Het juiste moment te kiezen specialistische juridische hulp in te roepen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 

• Globale diagnose te stellen op het gebied van compliance en juridische consequenties. 

12.2.3.8 AD06b-Personeelsbeleid 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van 

• Overeenkomstrecht en arbeidsrecht 

en gevorderde kennis op het gebied van 

• Organisatiekunde 

• Personeelsbeheer, met name de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. 
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Vaardigheden 
De student is in staat  

• Een procesanalyse te maken van de effectiviteit van het personeelsbeleid, met name ten aanzien van de omvang 

en kwaliteit van de workforce. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig  

• De risicofactoren in workforce planning van het werk- of stagebedrijf te benoemen en daarop te reflecteren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  

e. Een procesanalyse te maken gericht op de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbeleid 
f. Een en ander te verwoorden in een beleidsnota. 

12.2.3.9 AD06c-Inkoop- & Supply Chain Management 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

• Inkoopmanagement 

• Supply chainmanagement 

 
Vaardigheden 
De student kan 

• De opgedane kennis toepassen in de analyse van inkoop- en ketenprocessen in de werkomgeving 

• Inkoop- en ketenprocessen van de organisatie duiden, analyseren en op reflecteren 

• Diens ervaringen schriftelijk en mondeling weergeven en weet daarbij tegenstellingen overbruggen en/of 

overtuigen. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van inkoop- en 

ketenprocessen en daarop een actie te ondernemen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student kan  

• Een diagnose stellen op het gebied van inkoop- en ketenmanagement en de gevolgen van de huidige situatie 

duiden 

• De gevolgen van de huidige situatie duiden mede in het licht van organisatorische ambities, ethische beginselen, 
maatschappelijke consequenties en eventuele ecologische effecten. 

12.2.3.10 AD07-Interne Analyse & Strategieontwikkeling 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

• Evaluatiemethodieken en diverse evaluatie-instrumenten om een integrale analyse van een organisatie uit te 

voeren. Hierbij komen ook reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en ecologische 

effecten aan de orde. 

• Data verzamelen en data-analyse methoden 

• Strategieontwikkeling en formulering 

 
Vaardigheden 
De student is in staat 

• Om een Cubrix-evaluatie uit te voeren en te faciliteren 

• Om diverse werkpraktijken op toegevoegde waarde te evalueren 

• De gegenereerde data te interpreteren en duiden. 

• Op basis van gevorderde kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het 

gebied van strategieontwikkeling. 
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• In de context van strijdige belangen tussen partijen schriftelijk of mondeling te overtuigen van de voorgestelde 

strategie. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Werksessie(s) te organiseren waarin zij met collega’s werkpraktijken evalueren, als input voor 

strategieontwikkeling. 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van organisatieverbetering 

en strategie en conclusies te formuleren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 

• Professionele dialoog te voeren over het evalueren van diverse werkpraktijken, alsmede op de voorbereiding 

ervan en de weergave en de reflectie daarop. 

• Diagnose te stellen op het gebied van performanceverbetering en organisatieontwikkeling en kan een 

verbeterplan ontwerpen, als onderdeel van strategieontwikkeling.  

• Bovenstaande ervaringen en inzichten schriftelijk te rapporteren. 

12.2.3.11 AD08-Ondernemerschap 
Kennis 
De student beschikt over  

● Kennis en inzicht in ondernemen en ondernemerschap 
● Kennis van en samenhang tussen de elementen van een ondernemingsplan of businessplan. 

 
Vaardigheden 
De student kan 
● Alle eerder opgedane kennis van de (moderne) bedrijfskunde integreren en toepassen.  
● Een integraal ondernemingsplan of businessplan opstellen, waarin op aannemelijke en overtuigende wijze een 

toekomstperspectief van een (initiële of denkbeeldige) onderneming is vastgesteld. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door  
● De financiële haalbaarheid van het initiatief te borgen 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van ondernemingsambities en 

markt, en daarop het plan te optimaliseren 
● Zelfstandig de ondernemingsambities te toetsen aan ethische beginselen, redelijkheid en billijkheid, en 

ecologische effecten 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat  
● Een diagnose te stellen op het gebied van haalbaarheid van een business-ambitie 
● Een programma van eisen te ontwerpen en te toetsen in het kader van een ondernemingsplan  
● Het ondernemingsplan te evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op het ondernemerschap en het initiëren van 

een onderneming, of het significant uitbreiden van een bestaande onderneming. 

12.2.3.12 AD09-Projectmatig Werken 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van projectmatig werken. 
De student  
● Kent de verschillende projectorganisatievormen, kan hierin de belangrijkste elementen onderscheiden, en in de 

praktijk herkennen en duiden. 
● Heeft inzicht in de relevantie van een projectorganisatievorm voor de complexiteit van de projectopgave (FIT, 

contingentie)) 
● Heeft inzicht in de congruentie van afzonderlijke factoren in de verschillende projectvormen, en de wijze waarop 

deze transformeren indien de complexiteit van de opgave toeneemt. 
 
Vaardigheden 
De student kan 
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● De context van een project analyseren en beoordelen en daarmee de complexiteit van de opgave inschatten 
● De best passende projectorganisatievorm en supportstructuur bepalen  

● projecten, uitgevoerd in de werkomgeving, evalueren, analyseren en van advies voorzien. 

● De afstemming tussen de projectopdrachtgever en de projectaannemer evalueren en desgevraagd adviseren 

waar verbetermogelijkheden zijn / waren geweest 

● De impact van de uitvoering van projecten naast de routinematige werkzaamheden evalueren op consequenties 

zoals werkdruk, werksfeer en prioritering. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van projectmatig werken van 

derden, en daarop op elegante wijze een actie te ondernemen 
● Inrichting van de projectstructuur te toetsen aan redelijkheid en billijkheid en daarop op adequaat te reageren. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 
● Een diagnose stellen op het gebied van de effectiviteit van tijdelijke opgaven. 
● Een passende projectorganisatievorm ontwerpen en voorstellen 
● Bestaande projecten evalueren. 

12.2.3.13 AD10-Retailmarketing 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis van 

• De retailsector, met name de kenmerken van de branche, de trends en ontwikkelingen, alsmede de 
internationale context 

• Retailmarketing en consumentengedrag, in het bijzonder van marketingtheorie op tactisch en strategisch niveau, 
met nadruk op marktsegmentatie, doelgroep bepaling, merk- en markt- positionering en bepaling van 
communicatiekanalen. 

 
Vaardigheden 
De student kan op basis van casusmateriaal c.q. een praktijksituatie 

• Klantprofielen (persona’s) en omgevingsfactoren in kaart brengen 

• Een marketingplan opzetten 

• Afstemmen met professionals ten behoeve van het marketingplan 

• Koopgedrag en koopprocessen van consumenten en organisaties toelichten en vergelijken 

• Segmentatie, doelgroep bepaling en positionering toepassen 

• Een interne analyse (financiële analyse, vestigingsperspectief, productgroepen) en externe analyse 
(omgevingsanalyse en concurrentieanalyse) opzetten en uitvoeren als input voor strategieontwikkeling 

• Een analyse vertalen naar tactisch niveau, met name inzake product, prijs, communicatie, presentatie en 
personeelsbeleid in het licht van de marketingstrategie 

• In de context van informatieoverdracht schriftelijk of mondeling een reflectie van de lesstof en de eigen 
werksituatie (eigen bedrijf, of leer- of stagebedrijf) overbrengen. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Vanuit marketing perspectief en klantwaarden naar bedrijfskundige processen te kijken en daarop acties te 
ondernemen. 

• Probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van retailmarketing en retailmanagement en 
daarop een actie te ondernemen 

• En daarbij op zoek te gaan naar informatie om een redenering kloppend te maken en diens advies te 
onderbouwen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 

• Diagnose stellen op het gebied van externe ontwikkelingen en klantbehoeften.  

• Een verbeteraanpak ontwikkelen om de performance van een retailorganisatie te verbeteren  

• Een advies te geven over het proces van waardecreatie  

• Een advies te geven over het benaderen van klanten vanuit een gegeven bedrijfsformat. 
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12.2.3.14 AD11-Bestuurskunde 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van  
● Staatsinrichting en openbaar bestuur,  

 Kent de belangrijkste instituties en hun onderlinge relaties 

 Kent de taken en bevoegdheden van de verschillende organisaties en rol en betekenis van de belangrijkste 
instituties 

 Impact en relevantie van het Europese openbaar bestuur.  
● Wettelijke borging van organisaties werkzaam in het publieke domein 
● Overheidssturing als correctie van marktimperfecties. 
● Ambtenarenrecht 
● Governance en openbaar bestuur 
 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● Besluitvorming en (publieke) verantwoording. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat 
● Op gevorderde niveau een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van 

publieke besluitvorming. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bronnen te bestuderen om beslissingen te onderbouwen, tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen, 

toegepast in meerdere facetten van het publieke domein. 
● Besluitvorming en te nemen acties te toetsen aan ethische en maatschappelijke beginselen en ecologische 

effecten. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 
● Diagnose te stellen op het gebied van publieke vraagstukken 
● Besluitvormingsproces te analyseren  
● Meer effectievere besluitvormingsprocessen te ontwerpen 
● Publieke werkpraktijken te evalueren op bedrijfskundige normen, gedifferentieerd naar context en situaties. 
 

12.2.3.15 AD15-Statistiek & Methodologie  
Kennis 
De student beschikt over basiskennis en begrip op het gebied van  
● Statistische concepten en eenvoudige afleidingen en berekeningen 
● De schattingstheorie en de toetsingstheorie. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat op basis van basiskennis  
● Eenvoudige problemen om te zetten naar een statistische probleemstelling 
● Statistische probleemstellingen uit te werken 
● Zelfstandig simpele berekeningen te maken  
● Correcte statistische conclusies te trekken. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig 

g. Vanuit marketing perspectief en klantwaarden naar bedrijfskundige processen te kijken en daarop 
acties te ondernemen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een 
● Diagnose te stellen op het gebied van externe ontwikkelingen en klantbehoeften. 
● Advies te geven over het proces van waardecreatie 
● Advies te geven over het benaderen van klanten vanuit een gegeven bedrijfsformat. 
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12.2.3.16 AD16-Verdiepingsliteratuur 
Kennis 
De student beschikt over gespecialiseerde kennis en inzichten op het gebied van de gekozen literatuur. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• De kern van de afzonderlijke boeken en verbanden tussen thema's weer te geven 

• Een eigen opinie te vormen en te verwoorden en deze te onderbouwen met bedrijfskundige verklaringen dan wel 
gevolgtrekkingen, gebaseerd op de verworven kennis en inzichten 

• Aan te geven welke inzichten, op basis van de gelezen literatuur hoe veranderd zijn 

• Aan te geven hoe de student deze inzichten in de beroepspraktijk toe kan/zal gaan passen 

• In de context van het onderzoeken van argumenten mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te 
overtuigen. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig  

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van de gekozen literatuur en 
deze te benoemen 

• Inhoud van de gekozen literatuur te toetsen aan ethische beginselen en ecologische dan wel bedrijfskundige 
effecten 

• De informatie op het gebied van de gekozen literatuur te gebruiken om een redenering kloppend te maken dan 
wel een bewering te onderbouwen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van diens eigen handelen in de beroepspraktijk 

• Diens eigen handelen te evalueren, waarbij het eigen handelen bediscussieerd wordt in het licht van de gekozen 
literatuur. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en 
ecologische effecten aan de orde. 

12.2.3.17 AD20 Afstudeerwerkstuk Associate degree (Adviesproject) 
Kennis 
De student beschikt over specialistische kennis over het adviesonderwerp en onderwerp van studie.  
 
Vaardigheden 
De student kan op basis van geïntegreerde, gevorderde kennis van bedrijfskunde en basiskennis van 
onderzoekstechnieken  
● Zelfstandig een bedrijfskundige verklaring en gevolgtrekkingen op te stellen voor een tactische bedrijfskundig 

probleem 
● Een onderscheid maken tussen interpretaties en observaties van feiten 
● Data analyseren, conclusies trekken uit onderzoeksresultaten, adviezen formuleren op basis van de conclusies 
● Zowel mondeling als schriftelijk verwoorden van complexe redeneringen, waarin belanghebbenden overtuigd 

worden met argumenten, in een omgeving van eventuele strijdige belangen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties op tactisch niveau te herkennen en te observeren van het systeem in een 

werkomgeving, en daarop een adviestraject te ontwikkelen, een onderzoek te ontwerpen en uit te voeren 
● In dialoog met de opdrachtgever te komen tot een adequaat projectvoorstel 
● Bewust te zijn van eventuele logische fouten in een redenering, de noodzaak tot onderbouwing van beweringen 

en van de resulterende informatiebehoefte 
● Te streven naar heldere en correcte formulering van redeneringen, onderbouwingen, etc., bij schriftelijke en 

mondelinge communicatie 
● Onder begeleiding te komen tot een adviesrapport waarin onderzoeksresultaten zijn verwerkt. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student kan onder begeleiding een adviestraject opzetten en rapporteren, waarin 
● Een aanleiding als een feitenrelaas helder is verwoord  
● De doelstelling en adviesvraag wordt geformuleerd 
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● Een volledige probleemstelling op tactisch niveau wordt uitgewerkt, uitmondend in een informatiebehoefte en 
onderzoeksvragen 

● Toepassingsgericht onderzoek op te zetten met oog op de betrouwbaarheid en validiteit, waarin een 
zoekstrategie voor literatuur, een analyseplan voor dataonderzoek en onderzoeksopzet voor empirisch 
onderzoek, met 

○ Een relevante methode van dataverzamelen 
○ Een relevant, en binnen de grenzen van het haalbare, betrouwbaar en valide meetinstrument 
○ Analyseplan voor correcte (statistische) verwerking van data 

● Het onderzoek uit te voeren, de resultaten weer te geven en conclusies te trekken en de validiteit daarvan te 
behandelen 

● Adviezen ter verbetering van de problemen die in de beleidsvraag probleemstelling zijn genoemd, te formuleren 
● Op juiste wijze gerapporteerd wordt.  

 

12.2.3.17.1 AD20.5-AFSTUDEERSTAGE AD VOOR VOLTIJD- EN DEELTIJDSTUDENTEN 

Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis en inzicht op het gebied van  

• Ongeschreven ‘wetten’(de mores) op de werkvloer 

• Sociale interacties in een professionele omgeving. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Zich als loyale werknemer te gedragen; zich aan te passen aan en te voegen in de eisen van een professionele 
omgeving en positief kritisch mee te werken aan opgedragen taken 

• Op basis van basiskennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van 
werkzaamheden en voorvallen die zich tijdens de stage hebben voorgedaan  

• In de context van afstemming tussen medewerkers of afdelingen, schriftelijk of mondeling te overtuigen. 
 
Professionele attitude  
De student nemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig en/of proactief 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van uitvoering van 
werkzaamheden en daarop een actie te ondernemen 

• De gevolgen van acties te toetsen aan ethische beginselen en ecologische effecten  

• Op zoek te gaan naar noodzakelijke informatie om de opgedragen werkzaamheden tot een goed einde te 
brengen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van stagnatie of problemen in het opgedragen werk 

• Een voorstel ter verbetering te ontwerpen 

• De werkzaamheden van de stage te evalueren, waarbij de student reflecteert op diens eigen functioneren tijdens 
de stage. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en 
ecologische effecten aan de orde. 
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12.2.4 Leerresultaten Modules – bachelor 
 

B1. Leiderschap 

12.2.4.1 B1.1-Persoonlijk Leiderschap 
Kennis 
De student heeft basiskennis van 
● Wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld de biologie, geneeskunde, psychologie die van invloed zijn op 

persoonlijke effectiviteit en welzijn. 
 
Vaardigheden 
De student kan 
● Hiaten in interactie-vaardigheden vaststellen alsmede de coping mechanismen van de mens in een VUCA-wereld 
● De balans behouden tussen actie en rust 
● In stressvolle situaties overzicht behouden en adequaat en constructief handelen 
● Reflectie op het eigen handelen schriftelijk weergeven. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties in een zakelijke context en op persoonlijk niveau in interactie met anderen 

te herkennen en te observeren, en daarop te reflecteren en daarnaar te handelen 
● Het zakelijk handelen te toetsen aan persoonlijke ethische beginselen, standpunten en normen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 
● Diagnose stellen op het gebied van problemen in interactie met anderen  
● Het eigen handelen evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op gedrag en reactie. Hierbij komen onder meer 

reflectie op ethische beginselen van zichzelf, het bedrijf, collega’s, klanten en andere stakeholders, en op 
maatschappelijke uitgangspunten. 

12.2.4.2 B1.2-Dienend Leiderschap 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● Leiderschapstheorieën ten behoeve van professionele organisaties (complexe organisatie- vormen) 
● Complexe besturende processen (m.n. het ontwikkelen van bestuurlijke grip en bestuurlijke effectiviteit in het 

toekomstvast maken van een bedrijf (fit) 
● De rol en toegevoegde waarde van leiderschap in een organisatiesysteem, passend in diens context, situatie en 

persoonlijke kwaliteiten. 
 
Vaardigheden 
De student kan 
● De kwaliteiten van dienend leiderschap herkennen en duiden 
● De meest adequate leiderschapsstijl in een specifieke context en situatie bepalen en evalueren 
● Door middel van een dialoog, observaties en/of onderzoek data in het eigen bedrijf of leerbedrijf verzamelen om 

conclusies te trekken over de effectiviteit van leiderschap in de staande praktijk 
● De manifestaties van de bestuurlijke verantwoordelijkheden fit, grip en impact herkennen en duiden en daarop 

reflecteren. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Oog te hebben voor de toepassing van leiderschapstheorieën voor de optimalisering van de bedrijfsvoering 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van fit, grip en impact en 

daarover - zo mogelijk - in dialoog te gaan met leidinggevenden 
● Het leidinggevend handelen van anderen te toetsen aan ethische beginselen en impact op de organisatie 
● Te reflecteren op de bestuurlijke kwaliteiten inzake de thema’s fit, grip en impact.  
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan een 
● Diagnose stellen op het gebied van leiderschapsstijlen 
● Leiderschapsstijlen in werkpraktijken evalueren en weergeven in een onderzoeksverslag. 
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12.2.4.3 B1.3-Verdieping Leiderschap 
Kennis 
De student beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van  
● Leidinggeven aan de bedrijfsprocessen en/of organisatieprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau 

en heeft inzicht in: 
● De rol en toegevoegde waarde van leiderschap in een organisatiesysteem 
● De ethiek van leiderschap 
● De wijze waarop leiders  

○ De productiviteit van professionals en teams kan ondersteunen  
○ De performance van organisaties kan verbeteren 
○ De kwaliteit van de werksfeer en de cultuur positief beïnvloeden 

 
Vaardigheden 
De student kan 
● Op basis van gespecialiseerde kennis,  

○ Moderne leiderschapsstijlen relateren aan diens persoon, context en werksituatie 
○ Specifieke facetten van leiderschapskennis en -vaardigheden toe- en/of aanpassen om de effectiviteit van 

leiderschap te vergroten, bij zichzelf en bij anderen 
● Theoretische en praktische verhandelingen op basis van bestudeerde literatuur weergeven en daarop reflecteren 
● Reflecteren op leiderschaps-ontwikkeling en aangeven welke benadering de organisatie het beste past 
● Het gedrag van leidinggevenden analyseren en duiden op effectiviteit. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Belangentegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van leiderschap en 

leiderschapsontwikkeling 
● Acties en werkpraktijken van leidinggevenden vanuit de principes van agency en communion te duiden en te 

toetsen aan ethische standpunten beginselen 
● Leiderschapsvraagstukken zakelijk en effectief aan de orde te stellen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 
● Leiderschapsvraagstukken stellen en effectief duiden 
● Leiderschapspraktijken evalueren, en in een essay beschrijven. 

12.2.4.4 B1.4-Ethiek & Moraliteit 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op het gebied van  
● Het begrip ethiek 
● De gangbare theorieën over ethiek en moraliteit 
en heeft inzicht in 
● Een aantal sociaalwetenschappelijke aspecten van moraal 
● Verschillende visies over het beoordelen van morele problemen 
● De vier gebieden van ethiek als wetenschap 
● Verschillende denksystemen bij ethische vraagstukken 
● De gangbare theorieën over ethiek en moraliteit 
● In de rol en toegevoegde waarde van ethisch handelen in een organisatiesysteem 
 
Vaardigheden 
De student kan 
● Met basiskennis een ethische verklaring dan wel gevolgtrekking opstellen op het gebied van beleidsbeslissingen 
● In de context van ethische dilemma’s, schriftelijk of mondeling te overbruggen en/of te overtuigen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Ethische dilemma’s te herkennen en te duiden, te typeren en te positioneren, en aan te geven waar 

verbeteringen in beleid gemaakt kunnen worden 
● Acties te toetsen aan ethische standpunten beginselen en ecologische effecten op het gebied van beleidskeuzes 
● Op zoek te gaan naar informatie over ethische argumenten om een redenering kloppend te maken of een 

bewering te onderbouwen. 
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Beroepsmatig handelen 
De student kan 
● Een probleemstelling op het gebied van het ethisch handelen van de eigen organisatie (of het leerbedrijf dan wel 

stagebedrijf) ontwikkelen/opstellen 
● Beleid evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op het ethisch handelen van het eigen bedrijf (leerbedrijf of 

stagebedrijf). 

12.2.4.5 B1.5-Leiderschapsstijlen (= AD05) 

12.2.4.6 B1.6-Heroes Journey - Je ware doel (True purpose) (= AD01) 
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B2. Strategie en beleid 

12.2.4.7 B2.1-Verdieping Strategie & Beleid 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde en gespecialiseerde kennis van/over 
● De relatie tussen identiteit, missie, visie, strategische doelstellingen en SMAC’s. 
● Het strategieproces onder meer a.d.h.v. het vierfasenmodel van Hardjono  
● Hoe strategieën tot stand komen in de verschillende ontwikkelstadia van organisaties 

○ klassieke strategieontwikkeling, bijvoorbeeld van Porter en Tracey & Wiersma 
○ dialogische strategieontwikkeling, waardoor de belangen van diverse stakeholders geborgd worden in de 

bedrijfsvoering 
● De wijze waarop de focus op duurzaam presteren wordt geborgd in strategie en performance management, 

waaronder 
○ Beyond performance  
○ Van Marrewijk’s Double Diamond  

● Hoe monitoring bijdraagt aan een adequate evaluatie van strategieën 
● De geschiedenis die excellente organisaties voorbracht en de wijze waarop dit plaatsvond, zoals beschreven in 

vooraanstaande literatuur. 
 
Vaardigheden 
De student kan 
● Bedrijfscasussen waarin de opkomst (en neergang) van excellente organisaties is beschreven kritisch analyseren  
● De werkzame essentie in bedrijfsbeschrijvingen duiden en analyseren en bepalen wat daarvan van toepassing 

kan zijn voor de eigen werkpraktijk 
● De principes van de Cubrix relateren aan een fasegewijze interpretatie van strategie 
● Bovenstaande ervaringen relateren aan de eigen praktijk of relateren aan de praktijk van het leer- dan wel 

stagebedrijf, en inzichten schriftelijk rapporten 
● In de context van strijdige belangen tussen afdelingen, bedrijfsdelen of bedrijven schriftelijk tegenstellingen te 

overbruggen en/of te overtuigen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van strategie en beleid en 

deze in verband te brengen met de theorie en de werkpraktijk 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 
●  Literatuurbronnen evalueren, en de kritische reflectie op de theorie en toepassing ervan in de praktijk 

weergegeven in een essay.  

12.2.4.8 B2.2-Business Development 
Kennis 
De student beschikt over gespecialiseerde kennis van en heeft inzicht in  
● Verschillende business development methoden 
 
Vaardigheden 
De student kan op basis van gespecialiseerde kennis (en beschikbaar gestelde informatie) 
● Recente business developmentpraktijken kritisch evalueren, of zelfs eigen ontwerpen schetsen 
● Integraal de kwaliteit van business proposities beoordelen 
● Individueel of in een groep specifieke Business developmentpraktijken en -methoden toe passen 
● Bovenstaande ervaringen relateren aan de eigen praktijk of te relateren aan de praktijk van het leer- dan wel 

stagebedrijf, en daarover inzichten schriftelijk te rapporteren. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● In groepsverband tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren bij het opstellen van een 

strategische plan tof een business-scenario te schrijven en daarop een actie te ondernemen 
● Acties te toetsen aan ethische standpunten beginselen en ecologische effecten op het gebied van samenwerking 

en andere vormen van concurrentie dan wel alternatieven voor concurrentie 
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● Op zoek te gaan naar informatie over business scenario’s om een redenering kloppend te maken of een strategie 
te onderbouwen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student kan een 
● Adequate probleemstelling ontwikkelen, op basis waarvan een business format wordt geanalyseerd, aangepast of 

ontworpen 
● Business format evalueren, door toepassing van “De blauwe oceaan” (Chan Kim & Mauborgne, 2015) en dit te 

rapporteren in een beleidsnota.  

12.2.4.9 B2.4-Maatschappelijk Verantwoord & Duurzaam Ondernemen 
Kennis 
De student beschikt over gespecialiseerde kennis over  
● Duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (DO en MVO) 
● Verbijzonderd naar alle organisatie- en resultaatgebieden (van het GEM) en 
● Verbijzonderd naar de ontwikkelfasen van de Cubrix 
● Zodat aanvaardbaar en vooruitstrevend organisatiegedrag, gerelateerd aan de principes van agency & 

communion, kan worden benoemd en geanalyseerd. 
 
Vaardigheden 
De student kan 
● Organisatiegedrag en werkpraktijken analyseren op ethische principes en maatschappelijke verantwoording  
● Een dialoog voeren met vakexperts, en daarin de standpunten kritisch evalueren, en de strijdige belangen 

benoemen 
● Eventuele verbeterpunten en de dialoog samenvatten in een schriftelijk verslag 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Een expert te benaderen en na voorbereiding een dialoog aan te gaan. 
● Probleemsituaties in de beleidsuitvoering van duurzaam ondernemen, en de verantwoording daarover, te 

herkennen, te bespreken en de consequenties ervan na te gaan 
● Acties te toetsen aan ethische standpunten en ecologische effecten en de wijze waarop de verantwoording 

hierover plaatsvindt. 
 
Beroepsmatig handelen 
De student kan 
● Een diagnose stellen op het gebied van DO en MVO 
● Zodoende bestaand beleid evalueren en beleidsverbeteringen voorstellen voor DO en MVO. 

Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en ecologische 
effecten aan de orde. 

12.2.4.10 B2.5-Next level corporate performance – Bcorps en de Common Good Matrix 
Kennis 
De student beschikt over  
● Inzicht in de basisvoorwaarden van moderne organisaties ten behoeve van het creëren van een gunstige 

uitgangspositie voor een transformatie (vitaliseren)  
● Gespecialiseerde kennis van B-corps en van de Common Good Matrix om de performance van moderne 

organisaties te monitoren en evalueren. 
 
Vaardigheden 
De student kan 
● Op basis van gespecialiseerde kennis bijdragen aan het vaststellen van de duurzaamheidsperformance van een 

organisatie aan de hand van B-corps-normen en de Common Good Matrix  
● Een roadmap samenstellen om een B-corps te kunnen worden (en blijven). 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren, en acties van het eigen bedrijf, leerbedrijf 

of stagebedrijf te toetsen aan de hoogste geverifieerde normen inzake sociale en milieuprestaties, transparantie 
en verantwoording (MVO) 
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Beroepsmatig handelen 
De student kan 
● Een diagnose stellen over de sociale en milieueffecten van handelingen van het eigen bedrijf, het leerbedrijf of 

stagebedrijf, en over transparantie van de verantwoording over deze handelingen 
● Een beleidsnota ontwerpen met gebruikmaking van common goodmatrix en/of B-corpscriteria 
● Sociale en milieueffecten evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op de wenselijkheid te bewegen in de richting 

van de criteria van B-corporations. 
 

12.2.4.11 B2.6-Externe Analyse & Complexiteit (= AD02 overgangsregeling) 
 

12.2.4.12 B2.7-Interne Analyse & Strategieontwikkeling (= AD07 overgangsregeling) 
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B3. Personeel en organisatie 

12.2.4.13 B3.1-Personeel & Organisatie vanuit bedrijfskundig perspectief 
Kennis 
De student beschikt over basiskennis op  
● De relevante juridische domeinen (arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, etc) 

en gevorderde kennis van de P&O gerelateerde domeinen, zoals 
● Organisatiekunde, organisatieontwikkeling, organisatie-inrichting, etc. 
● Instroom, doorstroom en uitstroomprocessen 
● Personeelsadministratie, functiewaardering, RI&E, etc. 
 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● De ambities en werkpraktijken van een P&O/HR-afdeling duiden en evalueren 
● Als bedrijfskundige een beeld vormen van de effectiviteit van de P&O-afdeling, in het bijzonder de wijze waarop 

○ De strategie van de organisatie is ‘vertaald’ naar het beleid en werkwijze van de P&O-afdeling (HR-strategie) 
○ De afdeling zich voorbereid op de langetermijnambities van de organisatie (HR-planning)  
○ De organisatie de kwaliteiten van de ‘workforce evalueert  
○ De P&O afdeling bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers en 

management 
○ De afdeling diverse facetten van het personeelsbeleid prioriteert en haar eigen functioneren evalueert. 

● Reflecteren op de wijze waarop metingen worden verricht en de monitoring bijdraagt aan een adequate 
evaluatie van werkpraktijken. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Een gedegen evaluatie uit te voeren van het functioneren van een afdeling (i.c. P&O), vanuit het bewustzijn dat 

de resultaten mogelijk gevestigde belangen kan raken 
● Informatie vergaren om robuuste conclusies en aanbevelingen mogelijk te maken 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een adviesrapport cq beleidsnota schrijven over de effectiviteit (een gedeelte van de) P&O-afdeling. 

12.2.4.14 B3.2.1-Verdieping Modern Personeelsbeleid A (Sociotechniek) 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● Sociotechniek en procesontwerp. 

Vaardigheden 
De deelnemer kan  
● Bestaande werkpraktijken globaal analyseren op de principes van de sociotechniek. 

Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Een bijdrage te leveren in het domein van workforce improvement 
● Daarin probleemsituaties te herkennen en daarop een actie te ondernemen. 

Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan een 
● Analyse uitvoeren op het gebied van I. sociotechniek, op basis van bevindingen een probleemstelling 

ontwikkelen 
● Verbeterplan cq -aanpak ontwerpen. 

12.2.4.15 B3.2.2-Verdieping Modern Personeelsbeleid B (Organisatie-energie) 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● Organisatie-energie 

Vaardigheden 
De deelnemer kan  
● Een organisatie-energie meting verrichten in een team - of meerdere teams - en op basis van bevindingen een 

verbeterplan ontwerpen. 
Professionele attitude 
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De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Een bijdrage te leveren in het domein van workforce improvement 
● Daarin probleemsituaties te herkennen en daarop een actie te ondernemen. 

Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan  
● Een analyse uitvoeren op het gebied van organisatie-energie assessment  
● Op basis van bevindingen een probleemstelling ontwikkelen 
● Een verbeterplan, c.q. aanpak ontwerpen. 

12.2.4.16 B3.2.3-Verdieping Modern Personeelsbeleid C (Scriptieonderzoek P&O) 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis en begrip op het gebied van 
● De theorie van de gekozen literatuur. 
Vaardigheden 
De deelnemer kan de gekozen literatuur verwerken in een scriptie, waarin 
● Een eigen probleemstelling of vraagstelling wordt geformuleerd 
● Deze probleemstelling of vraagstelling wordt uitgewerkt tot een coherent betoog. 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Een bijdrage te leveren in het domein van workforce improvement. 

Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan een 
● Analyse uitvoeren op het gebied van het thema van de gekozen literatuur  
● Op basis van bevindingen een probleemstelling ontwikkelen 
● Coherent betoog schrijven. 

12.2.4.17 B3.3.1-Organisatiecultuur A (Cubrix Cultuurscan) 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● De invloed en betekenis van cultuur in de organisatie vanuit een bedrijfskundige perspectief. 

Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● De interne cultuur (culturen) vanuit bedrijfskundig perspectief benoemen en duiden. 

● De betreffende theorieën adequaat toepassen in de eigen werkpraktijk, cq organisatie, leer- of stagebedrijf aan 

de hand van de Cubrix Cultuurscan  

● Bevindingen schriftelijk verwoorden. 

Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bronmateriaal te bestuderen en toe te passen op de eigen werkpraktijk en daarop te reflecteren. 

Beroepsmatig handelen 
De student kan een 
● Cultuuranalyse opzetten, uitvoeren en terugkoppelen 
● Bestaande culturen typeren, beoordelen op geschiktheid en effectiviteit en daarop reflecteren. 

12.2.4.18 B3.3.2-Organisatiecultuur B (Vertrouwen) 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● De invloed en betekenis van cultuur in de organisatie vanuit een sociologisch perspectief. 
● De rol van vertrouwen in organisaties 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Cultuuranalyse opzetten, uitvoeren en terugkoppelen 
● Bestaande culturen typeren, beoordelen op geschiktheid en effectiviteit en daarop reflecteren. 
● De betreffende theorieën adequaat toepassen in de eigen werkpraktijk, cq organisatie, leer- of stagebedrijf aan  
● Bevindingen schriftelijk verwoorden. 

Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bronmateriaal te bestuderen en toe te passen op de eigen werkpraktijk en daarop te reflecteren. 

Beroepsmatig handelen 
De student kan  
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● De Vertrouwenskompas toepassen 

● De rol en betekenis van vertrouwen in teams en de organisatie benoemen en duiden 

12.2.4.19 B3.3.3-Organisatiecultuur C (Corporate tribes) 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● De invloed en betekenis van cultuur in de organisatie vanuit antropologisch perspectief.  

Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Reflecteren op de invloed van cultuur op de performance van organisaties 

● De betreffende theorieën reflecteren in de eigen werkpraktijk, cq organisatie, leer- of stagebedrijf  

● Bevindingen schriftelijk verwoorden. 

Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bronmateriaal te bestuderen en toe te passen op de eigen werkpraktijk en daarop te reflecteren. 

Beroepsmatig handelen 
De student kan  
● Bestaande culturen typeren, beoordelen op geschiktheid en effectiviteit en daarop reflecteren. 

12.2.4.20 B3.5-Het Organiseren van Marketing & Sales 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● Het organiseren van marketingactiviteiten in moderne, complexe organisaties. 
● Externe analyse, cq het herkennen van kansen en bedreigingen vanuit de externe omgeving 
● Marketing 
 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Op basis van gevorderde kennis van GEM bedrijfskundige gevolgtrekkingen opstellen over de inrichting van 

organisaties, in het bijzonder de marketingafdeling 
● In de context van weerstand tegen aanpassing van de positionering van de afdeling marketing schriftelijk of 

mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen. 
● Bevindingen schriftelijk verwoorden 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bronmateriaal te bestuderen en toe te passen op de eigen werkpraktijk en daarop te reflecteren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Positie van de marketingafdeling in de organisatie evalueren en zo nodig van adviezen voorzien hoe deze zich 

beter kan afstemmen op de complexer wordende omgeving 
● De consequenties van diens adviezen overzien en vertalen in een veranderontwerp, gericht aan de directie 
● Een diagnose stellen over de aansluiting van het marketingbeleid op externe ontwikkelingen 
● Ontwikkelen van aanpassingen van de marketingbeleid en de uitvoering van marketingactiviteiten  
● Een veranderplan te ontwerpen. 

 

12.2.4.21 B3.6-Organisatiekunde & Organisatieontwikkeling (= AD03 overgangsregeling) 
 

12.2.4.22 B3.7-Projectmatig werken (= AD09 overgangsregeling) 
 

12.2.4.23 B3.9-Gedrag in Organisaties 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  

• De ontwikkeling van het vakgebied ‘gedrag in organisaties’ (organizational behavior) 

• De verschillende niveaus (individueel, team, organisatie) van gedrag in organisaties en gerelateerde concepten 
 
Vaardigheden 
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De deelnemer kan 
● De verschillende niveaus (individueel, team, organisatie) van gedrag in organisaties analyseren en met elkaar in 

verband brengen 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bronmateriaal te bestuderen en toe te passen op de eigen werkpraktijk en daarop te reflecteren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● De inzichten uit de aangeboden literatuur toepassen op de praktijksituatie en daar op een correcte manier naar 

refereren  
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4. Communicatie en Besluitvorming 

12.2.4.24 B4.1-Communicatie: theorie & vaardigheden  
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van  
● Communicatie, communicatievormen en communicatievaardigheden 
● De wijze waarop het voorgaande samenhangt met waardesystemen, organisatievormen en organisatiestadia. 
● De wijze waarop het voorgaande samenhangt met de andere bedrijfskundige domeinen van het GEM (onder 

andere de relatie met leiderschap en strategie). 
 
Vaardigheden 
De deelnemer kan op basis van gespecialiseerde kennis  
● Bedrijfskundige gevolgtrekkingen opstellen op het gebied van communicatiestijlen in de actuele, dan wel in een 

gegeven context 
● Specifieke, adequate communicatiestijlen en -vaardigheden toe- en/of aanpassen om de effectiviteit van 

communicatie te vergroten, bij zichzelf en bij anderen, ten einde in de context van weerstand of van strijdige 
belangen schriftelijk of mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen 

● De rol van communicatie evalueren in besluitvormingsvraagstukken. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer is opmerkzaam op 
● De voor- en nadelen van de communicatievormen in verschillende contexten en situaties 
● De rol van communicatie in de kwaliteit van werkpraktijken. 
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een diagnose stellen op het gebied van de effectiviteit van de communicatie in specifieke contexten en situaties 
● Communicatiepraktijken analyseren, ontwerpen om anderen te doen participeren, overtuigen of om 

besluitvorming te ondersteunen. 

12.2.4.25 B4.2-Besluitvorming vanuit een fasegewijs perspectief  
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 
● Strategie, communicatie en besluitvorming 
● Contextueel georiënteerde vormen van besluitvorming, m.n. communicatieve zelfsturing, cq besluitvorming in 

professionele organisaties 
● Stakeholderdialoog en strategieontwikkeling 
 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Op basis van gevorderde kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het 

gebied van besluitvorming in het eigen (leer)bedrijf dan wel stagebedrijf 
● De effectiviteit van verschillende besluitvormingsprocessen in passende contexten en situaties analyseren en 

evalueren 
● In de context van strijdige belangen en diverse werkpraktijken een beleidsnota, inclusief professionele reflecties 

schrijven. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Diverse besluitvormingsmethoden te bestuderen en diens toepasbaarheid beoordelen voor de eigen 

werkomgeving 
● Eigen besluitvormingspraktijken te evalueren en aangeven hoe de effectiviteit kan verbeteren.  
● Stakeholderoverleg ontwerpen waarin naast bedrijfsdoelstellingen ook onderliggende ethische beginselen en - 

indien relevant - ecologische effecten besproken kunnen worden 
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een probleemstelling ontwerpen/een diagnose stellen over besluitvormingsprocessen in het eigen bedrijf dan 

wel het stagebedrijf 
● Het actuele besluitvormingsbeleid evalueren en te bediscussiëren in het licht van waarnemingen en literatuur. 
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● Beleidsvoorstel of ontwerpvoorstel betreffende de besluitvorming van de organisatie opstellen 

12.2.4.26 B4.5-Non Violent Communication 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van verbaal communiceren en heeft inzicht in de 
effecten van verbale uitingen en taaldaden, als zender en als ontvanger. 
 
Vaardigheden 
De deelnemer is in staat  

• In de context van informatieoverdracht, afstemming, weerstand of van strijdige belangen tussen mensen, 
afdelingen, bedrijfsdelen, bedrijven of maatschappij, mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te 
overtuigen. 

 
Professionele attitude  
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van misverstanden en/of 
miscommunicatie en daarop een actie te ondernemen 

• Acties te toetsen aan ethische beginselen op het gebied van verbaal manipulatief gedrag 

• Op zoek te gaan naar redenen voor communicatieverstoring om verstoorde communicatie vlot te trekken. 
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer is in staat  

• Verstoring van mondelingen communicatie voor te zijn dan wel te vermijden 

• Een diagnose te stellen op het gebied van verstoorde mondelinge communicatie 

• De wijze van mondeling communicatie ten goede te veranderen 

• De wijze van mondeling communiceren te evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op de eigen rol en die van de 
ander in de mondelinge communicatie. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen en 
geweldloosheid van taaluitingen aan de orde. 

12.2.4.27 B4.6-Cross Cultural Management 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis en inzicht op het gebied van  

• Theorieën, modellen en debatten rond cultuur in de professionele context 

• De invalshoeken van de begripsdefinitie van cultuur en culturen, zoals bijvoorbeeld een waardengemeenschap of 
nationale cultuur of cultuur op microniveau 

En inzicht in  

• De functie van cultuur 

• Diens eigen culturele achtergrond 

• De dynamiek van multiculturele teams 

• De cultuur van mondiale organisaties 

• De idee wereldburgerschap. 
 
Vaardigheden 
De deelnemer is in staat  

• Op basis van gevorderde kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het 
gebied van managen van multiculturele teams 

• In een multiculturele context van misverstanden, onbedoelde beledigingen en taboes, te overbruggen en/of te 
overtuigen 

 
Professionele attitude  
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Culturele tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van misverstanden, 
onbedoelde beledigingen en taboes, en daarop een actie te ondernemen (cultuursensitiviteit) 

• Acties te toetsen aan ethische beginselen en effecten op het gebied van cross culturele gevoeligheden 
 
Beroepsmatig handelen De deelnemer is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van problemen gebaseerd op culturele verschillen tussen mensen 
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• Misverstanden, onbedoelde beledigingen en taboes te evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op intenties van 
acties in het licht van culturele verschillen Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, 
maatschappelijke uitgangspunten en culturele do’s en do not’s (taboes) aan de orde. 

12.2.4.28 B4.7-Stakeholderdialoog 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van (machts)positie, belangen en nut van de 
verschillende groepen stakeholders  
 
Vaardigheden 
De deelnemer is in staat  

• Op basis van gevorderde kennis bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van 
het handelen van verschillende groepen stakeholders 

• In de context van weerstand of van strijdige belangen tussen stakeholders schriftelijk of mondeling 
tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van belangen van 
stakeholders en daarop een actie te ondernemen 

• Acties te toetsen aan ethische beginselen en ecologische effecten  

• Op zoek te gaan naar informatie over stakeholders belangen om beweringen te onderbouwen 
 
Beroepsmatig handelen* 
De deelnemer is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van Stakeholdersbelangen 

• Een stakeholderscanvas te ontwerpen dan wel te verbeteren 

• Stakeholdersmanagement te evalueren, waarbij de student reflecteert op het systeem van stakeholders en de 
eigen positie daarin. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke 
uitgangspunten en ecologische effecten aan de orde.  
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B5 Innovatiestrategieën 

12.2.4.29 B5.1-Lerende Organisaties 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van 
● Leerstrategieën en diverse vormen van lerende organisaties gerelateerd aan de opeenvolgende 

waardesystemen. 
● De verschillende stadia van corporate universities en huisacademies. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● De betekenis van het leren en ontwikkelen in de verschillende organisatievormen duiden en aangeven hoe dit 

effectief kan worden georganiseerd 
● De relaties tussen het leren en ontwikkelen en thema’s zoals mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en leven lang 

leren duiden en aangeven hoe een organisatie - gegeven diens ambities, omgeving en dominant waardesysteem 
- dit het best kan vormgeven. 

● Een analyse maken van de kansen en mogelijkheden om het leren en ontwikkelen naar next-level te helpen. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties in het leer- en ontwikkelbeleid van de eigen organisatie te herkennen en te 

observeren en daarop actie te ondernemen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een voorlopige diagnose te stellen van de leervaardigheid van de organisatie. 

12.2.4.30 B5.2-Innovatiestrategieën 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gespecialiseerd kennis op het gebied van  
● Innovatiestrategieën, gerelateerd aan de opeenvolgende waardesystemen 
● Innovatietrajecten, en de diverse stadia die daarin kunnen worden onderscheiden. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan op basis van gespecialiseerde kennis  
● Innovatiepraktijken analyseren, duiden en evalueren 

● Innovatietrajecten ontwerpen, cq een programma van eisen opstellen die voor een traject kan worden ingezet. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Een innovatiesysteem te ontrafelen en de rol en betekenis van de diverse spelers te doorgronden 
● Bevindingen en reflecties ter bevordering van het innovatiebeleid schriftelijk te verwerken. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een probleemstelling ontwikkelen aangaande de innovatiestrategie van het eigen bedrijf dan wel het stagebedrijf 
● De innovatiestrategie evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op maatschappelijke waardecreatie. 

12.2.4.31 B5.3-Innoveren en ondernemen in de VUCA-wereld 
Er zijn drie submodules: 

1. Lean startups-methoden 
2. Groeistrategieën 
3. Exponentiële organisaties 

12.2.4.32 B5.3.1 Innoveren en ondernemen in de VUCA-wereld: lean startups-methoden 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van 
● Lean startups-methoden 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan met behulp van de lean startups-methode  



De opleiding Bedrijfskunde bij SDO Hogeschool. 

74  

● Het innovatiebeleid en de innovatiepraktijk van de eigen organisatie duiden, analyseren en erop reflecteren in 
het licht van de verdiepende literatuur over innovaties. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● De impact te overzien (en voorzien?) van recente lean startup innovaties en de wijze waarop de organisatie deze 

tot stand brengen, en relateren aan de eigen praktijk. 
● Probleemsituaties te analyseren die het gevolg kunnen zijn van de initiële versnelling van ontwikkelingen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan met behulp van lean startups-methode  
● Een diagnose stellen aangaande het innovatiebeleid 
● Voorstellen ontwikkelen ter verbetering van het innovatiebeleid 
● Het innovatiebeleid toetsen aan maatschappelijke waardeontwikkeling. 

12.2.4.33 B5.3.2-Innoveren en ondernemen in de VUCA-wereld: groeistrategieën 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van 
● Groeistrategieën en disruptieve innovaties  
● Ondernemerschap in een complexe omgeving 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan  
● Het innovatiebeleid en bestaande innovatiepraktijken van de organisatie duiden, analyseren en erop reflecteren 

in het licht van de verdiepende literatuur over innovaties. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● De impact te overzien (en voorzien?) van recente disruptieve innovaties en de wijze waarop de organisatie deze 

tot stand brengen, en relateren aan de eigen praktijk. 
● Probleemsituaties te analyseren die het gevolg kunnen zijn van disruptieve versnelling van ontwikkelingen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan met behulp van lean startups-methode  
● Een diagnose stellen aangaande het innovatiebeleid 
● Voorstellen ontwikkelen ter verbetering van het innovatiebeleid 
● Het innovatiebeleid toetsen aan maatschappelijke waardeontwikkeling. 

12.2.4.34 B5.3.3-Innoveren en ondernemen in de VUCA-wereld: exponentiële organisaties 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van 
● Exponentiële organisaties, en de achtergronden en ontwikkelingen van de vierde industriële revolutie. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan  
● Het innovatiebeleid en bestaande innovatiepraktijken van de organisatie duiden, analyseren en erop reflecteren 

in het licht van de verdiepende literatuur over innovaties. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● De impact te overzien (en voorzien?) van recente exponentiële) innovaties en de wijze waarop de organisatie 

deze tot stand brengen, en relateren aan de eigen praktijk. 
● Probleemsituaties te analyseren die het gevolg kunnen zijn van exponentiële versnelling van ontwikkelingen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan met behulp van lean startups-methode  
● Een diagnose stellen aangaande het innovatiebeleid 
● Voorstellen ontwikkelen ter verbetering van het innovatiebeleid 
● Het innovatiebeleid toetsen aan maatschappelijke waardeontwikkeling. 
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12.2.4.35 B5.4-Veranderen in professionele organisaties 
Kennis 
De student beschikt over de basiskennis van  
● Positieve psychologie, m.n. de principes. 

en gespecialiseerde kennis op het gebied van 
● I. Appreciative inquiry (strength based change) en is vertrouwd met de argumenten waarom dergelijke 

werkwijzen effectief zijn. 

● II. Participatieve en communicatieve verandermethoden. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Veranderpraktijken analyseren  
● Dialogische gesprekken voeren 
● Een large scale event ontwerpen en uitvoeren waarin ‘strength based change’ wordt toegepast 
● Nieuwe veranderkundige inzichten verantwoord toepassen en betrekken op diens werkpraktijk 
● Veranderpraktijken evalueren op effectiviteit en verbeteringen aanbrengen. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Kwalitatief hoogwaardige werkpraktijken in diens werkomgeving tot stand te brengen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een probleemstelling ontwikkelen over de methode en aanpak van een verandertraject en aangeven of welke 

verandermethode(n) geschikt is (zijn) en hoe deze methode(n) kan (kunnen) worden ingezet 
● De resultaten van een verandertraject evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op onder andere de gevolgen voor 

maatschappelijke waardeontwikkeling en ethische beginselen 
● Verslag doen van bevindingen, conclusies en reflecties, met verwijzingen naar bronnenmateriaal. 

12.2.4.36 B5.5-Verdieping op Veranderkunde  
Er zijn twee submodules: 

• B5.5.1. Verdieping op Veranderkunde I. 
• B5.5.2. Verdieping op Veranderkunde II 

12.2.4.37 B5.5.1-Kritisch reflecteren op gangbare veranderpraktijken 
Kennis 
De student beschikt over de gevorderde kennis van  
● Wetenschappelijk getoetste veranderpraktijken. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● De essentie van gangbare verandermethoden kernachtig samenvatten en weergeven 

● Gangbare verandermethoden duiden en positioneren in bedrijfskundig perspectief. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Veranderkundige theorieën te doorgronden en te bekritiseren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Bestudeerde veranderkundige inzichten op toepasbaarheid beoordelen voor diens werkpraktijk. 

● Bovenstaande ervaringen en inzichten schriftelijk weergeven. 

12.2.4.38 B5.5.2-Kritisch reflecteren op de wetenschappelijke basis van veranderpraktijken 
Kennis 
De student beschikt over de gevorderde kennis van  
● De mythes en wetenschappelijk getoetste veranderpraktijken. 

 
Vaardigheden 



De opleiding Bedrijfskunde bij SDO Hogeschool. 

76  

De deelnemer kan 
● Complex bronnenonderzoek op van wetenschappelijk getoetste verandermethoden kernachtig samenvatten en 

weergeven. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Veranderkundige theorieën te doorgronden en te bekritiseren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Bestudeerde veranderkundige inzichten op toepasbaarheid beoordelen voor diens werkpraktijk. 

● Bovenstaande ervaringen en inzichten schriftelijk weergeven. 

12.2.4.39 B5.6.-Cubrix Veranderkunde (=overgangsregeling AD03) 
Deze module is als bachelor module als overgangsregeling voor studenten die voor 2020 met de studie bedrijfskunde 
zijn begonnen. (zie 12.2.3.3 AD03-Cubrix Veranderkunde, pag. 51) 
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B6. Middelenmanagement 
 

12.2.4.40 B6.1-Supply Chainbeheer & Ketensamenwerking  
Kennis 
De student beschikt over basiskennis van 
● ‘Ketenopstellingen, een alternatieve vorm van onderzoek in dynamische systemen 

en de gevorderde kennis van  
● De ontwikkeling van contractmanagement in Supply Chains 

● Moderne vormen van ketensamenwerking en ketenintegratie 

● Stakeholderdialoog en accountmanagement  

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Bronmateriaal bestuderen en beoordelen op praktische toepasbaarheid 
● Supply chains identificeren, analyseren en plaatsen in een bedrijfskundig perspectief 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Bij te dragen aan een ‘ketenopstelling’, en er verslag van doen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Adequaat een gesteld probleem aangaande de kansen en bedreigingen in Supply Chains beschrijven 
● De kracht en zwakte van de huidig aanpak evalueren en bediscussiëren in het licht van effectiviteit en efficiëntie, 

alsook van maatschappelijke gevolgen zoals CO2-uitstoot. 
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B7 Processen 

12.2.4.41 B7.1-Lean Procesoptimalisatie (Black Belt niveau) 
Kennis 
De student beschikt over de specialistische kennis van  
● Leanmanagement. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● Diverse analyses uitvoeren om de bronnen van verspilling te achterhalen 

● Een verbeterproces ontwerpen waarin lean thinking gerelateerd wordt aan performancemanagement, cultuur, 

leiderschap en strategie 

● In de context van weerstand of van strijdige belangen tussen afdelingen of bedrijfsdelen schriftelijk of mondeling 

tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Opmerkzaam te zijn op verspilling en daarop actie te ondernemen 

● De acties van tevoren te toetsen aan de gevolgen voor medewerkers en middelen 

● Een leanverbeterproject succesvol te ontwerpen en uit te voeren. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een diagnose stellen aangaande de efficiëntie en effectiviteit van processen 
● Verbetertraject ontwerpen waarin ‘verspilling’ aantoonbaar wordt gereduceerd 
● Het verbetertraject evalueren in het licht van verspilling en de gevolgen voor medewerkers en de omgeving c.q. 

de maatschappij. 

12.2.4.42 B7.2.1-Verdieping op Lean Management - de bron van lean thinking 
Kennis 
De student beschikt over de gespecialiseerde kennis van Lean Thinking 
 
Vaardigheden 
De deelnemer is in staat  
● Op basis van gespecialiseerde kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het 

gebied van de kwaliteit van de processen bij het eigen bedrijf of stagebedrijf 
● In de context van informatieoverdracht schriftelijk te overtuigen. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van kwaliteit van processen 

en daarop een actie te ondernemen 
● Acties te toetsen aan sociale beginselen en sociale en psychologische effecten beschreven in Lean Thinking 
● Op zoek te gaan naar informatie over kwaliteit van processen om een bewering te onderbouwen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Lean effectief toepassen in andere domeinen, of op andere wijzen waardoor de effectiviteit van de organisatie 

toeneemt 

● Ervaringen schriftelijk weergeven 

● Een verbeterplan te ontwerpen voor processen, gebruik makend van Lean Thinking  

12.2.4.43 B7.2.2-Verdieping op Lean Management - een sociaal constructieve aanpak 
Kennis 
De student beschikt over de gespecialiseerde kennis Appreciative inquiry en Lean Management. 
 
Vaardigheden 
De deelnemer is in staat op basis gespecialiseerde kennis  

• Een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van procesverbetering 
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• In de context van het voorkomen van weerstand of van strijdige belangen veranderingen te entameren en 
schriftelijk of mondeling te overtuigen en tegenstellingen te voorkomen. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van kwaliteit van processen 
en daarop een uitnodigende actie te ondernemen. 

• Acties te toetsen aan de methode van appreciative inquiry 

• Zich te verdiepen in personen om het succes van de methoden van appreciative inquiry te maximaliseren  
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Lean effectief toepassen in andere domeinen, of op andere wijzen waardoor de effectiviteit van de organisatie 

toeneemt 

● Een verbeterplan te entameren gebruikmakend van appreciative inquiry 
● Ervaringen schriftelijk weergeven. 

12.2.4.44 B7.2.3-Verdieping op Lean Management - terugdringen van milieubelastende uitstoot 
Kennis 
De student beschikt over de gespecialiseerde kennis van Lean Thinking en belastende milieu uitstoot (footprint) en 
heeft inzicht in de relatie tussen Lean management en het terugdringen van belastende uitstoot. 
 
Vaardigheden 
De deelnemer kan op basis van gespecialiseerde kennis van Lean Thinking 
● Op basis van gespecialiseerde kennis van Lean Thinking een bedrijfskundige verklaring en gevolgtrekking 

opstellen over de milieubelasting van de processen van het eigen bedrijf of stagebedrijf 
● In de context van weerstand of van strijdige belangen tussen bedrijf en maatschappij schriftelijk of mondeling 

tegenstellingen overbruggen en/of overtuigen. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van eisen en maatschappelijk 
sentiment over het milieu en bedrijfsbelangen, en daarop een actie te ondernemen 

• Op zoek te gaan naar informatie over milieu uitstoot en maatschappelijke eisen en sentimenten om beweringen 
te onderbouwen 

• Acties te toetsen aan ethische beginselen en ecologische effecten op het gebied van milieu en leefbaarheid.  
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 

• Een diagnose stellen over de milieubelasting van processen van het eigen bedrijf, bezien vanuit de theorie van 

Lean Thinking 

• Een verbetervoorstel ontwikkelen, waarin Lean Thinking is toegepast 

• Processen evalueren in het licht van maatschappelijke uitgangspunten aangaande het milieu en daarbij 

communicatieve, veranderkundige en leidinggevende vaardigheden beoefenen. 

12.2.4.45 B7.5-Verdieping Retailmarketing 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis van  
● Moderne trends en ontwikkelingen in de externe omgeving van retailers en merkfabrikanten. 

● Effectieve strategieën voor retailers in een digitale wereld. 

 en specialistische kennis over  
● De marketingstrategie van de eigen organisatie dan wel het stagebedrijf 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan op basis van gevorderde kennis 
● Een verklaring opstellen voor de eventuele tekortkomingen van de marketingstrategie en/of de gevolgen van de 

gevolgde marketingstrategie beschrijven en onderbouwen 
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● In het kader van marketingstrategie, in de context van weerstand of van strijdige belangen tussen bedrijven en 

maatschappij, schriftelijk of mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen 

● Opgedane kennis weergeven in strategieën, scenario’s en deze toepassen voor de eigen (retail)organisatie. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Problemen in de marketingstrategie te herkennen en daarop actie te ondernemen 
● Deze acties te toetsen aan ten minste de gevolgen voor de naamsbekendheid, het imago, en sales, als ook voor 

ecologische effecten en maatschappelijke belasting 
● Bronmateriaal samen te stellen en te bestuderen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan 
● Een adequate probleemstelling ontwikkelen en beschrijven aangaande de marketingstrategie 

● Een voorstel ter verbetering doen voor (delen van) de marketingstrategie, scenario’s of het marketingplan 

● De marketingstrategie en de voorstellen evalueren in het licht van het belang van de onderneming als wel het 

belang van de maatschappij of in het licht van de bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie. 
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B8 Ondersteunende wetenschappen 

12.2.4.46 B8.1-Moderne economie & duurzame ontwikkeling 
Kennis 
De student beschikt over de gevorderde kennis van  
● Economische systemen 
● De donuteconomie. 

 
Vaardigheden 
De deelnemer kan 
● De kenmerken en beperking van de meest gangbare systemen onderscheiden 
● Doorgronden hoe (nieuwe) macrosystemen zich organiseren, afgestemd op de grootste uitdagingen waar deze 

systemen een adequaat antwoord op moeten vinden. 
 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Kritisch te reflecteren op de samenhang tussen economie en bedrijfskunde. 

 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer kan  
● In een betoog diens inzichten, reflecties en conclusies presenteren 
● Of idem in een essay beschrijven  
● In eigen bewoording de probleemstelling die ten grondslag ligt aan de Donut economie beschrijven  
● Voorstel voor verandering doen, op basis van de Donut economie 
● Op basis van de Donut economie reflecteren op ethische beginselen en maatschappelijke waarden. 

12.2.4.47 B8.2-Verdiepingsliteratuur 
Kennis 
De student beschikt over gespecialiseerde kennis en inzichten op het gebied van de gekozen literatuur. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• De kern van de afzonderlijke boeken en verbanden tussen thema's weer te geven 

• Een eigen opinie te vormen en te verwoorden en deze te onderbouwen met bedrijfskundige verklaringen dan 
wel gevolgtrekkingen, gebaseerd op de verworven kennis en inzichten 

• Aan te geven welke inzichten, op basis van de gelezen literatuur hoe veranderd zijn 

• Aan te geven hoe de student deze inzichten in de beroepspraktijk toe kan/zal gaan passen 

• In de context van het onderzoeken van argumenten mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te 
overtuigen. 

 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig  

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van de gekozen literatuur en 
deze te benoemen 

• Inhoud van de gekozen literatuur te toetsen aan ethische beginselen en ecologische dan wel bedrijfskundige 
effecten 

• De informatie op het gebied van de gekozen literatuur te gebruiken om een redenering kloppend te maken dan 
wel een bewering te onderbouwen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van diens eigen handelen in de beroepspraktijk 

• Diens eigen handelen te evalueren, waarbij het eigen handelen bediscussieerd wordt in het licht van de gekozen 
literatuur. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en 
ecologische effecten aan de orde. 
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B9 Onderzoek 

12.2.4.48 B9.1 Analysemodellen volgens Goldratt 
Kennis 
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van 
● Goldratt’s analysenmethoden 

 
Vaardigheden 
De student kan 
● Complexe uitdagingen terugbrengen tot de essentiële factoren 

● De noodzakelijke en voldoende voorwaarden, alsmede oorzaak- en gevolgrelaties benoemen van complexe 

sociale systemen 

● De analyse visueel weergeven in logische schema’s. 

 
Professionele attitude 
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Goldratt’s analysemethoden toe te passen als uitwerking van een probleemanalyse 

● (Schijnbare) tegenstellingen in probleemsituaties te herkennen, te analyseren en doorgronden 
● Op zoek te gaan naar de benodigde informatie om een redenering kloppend te maken 
● Adequate oplossingen te bepalen voor complexe vraagstukken en de benodigde verbeteraanpak te ontwerpen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student kan met gebruikmaking van Goldratt’s analysemethoden  
● Een bedrijfskundige diagnose stellen  

● Een verandertraject ontwerpen 

● Bovenstaande schriftelijk rapporteren. 

12.2.4.49 B9.8-Bachelorstage voor voltijd- en deeltijdstudenten 
Kennis 
De student beschikt over gevorderde kennis en inzicht op het gebied van  

• Ongeschreven ‘wetten’(de mores) op de werkvloer 

• Sociale interacties in een professionele omgeving. 
 
Vaardigheden 
De student is in staat  

• Zich als loyale werknemer te gedragen; zich aan te passen aan en te voegen in de eisen van een professionele 
omgeving en positief kritisch mee te werken aan opgedragen taken 

• Op basis van basiskennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van 
werkzaamheden en voorvallen die zich tijdens de stage hebben voorgedaan  

• In de context van weerstand of strijdige belangen tussen medewerkers of afdelingen, schriftelijk of mondeling 
tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen. 

 
Professionele attitude  
De student nemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig en/of proactief 

• Tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van uitvoering van 
werkzaamheden en daarop een actie te ondernemen 

• De gevolgen van acties te toetsen aan ethische beginselen en ecologische effecten  

• Op zoek te gaan naar noodzakelijke informatie om de opgedragen werkzaamheden tot een goed einde te 
brengen. 

 
Beroepsmatig handelen 
De student is in staat een  

• Diagnose te stellen op het gebied van stagnatie of problemen in het opgedragen werk 

• Een voorstel ter verbetering te ontwerpen 

• De werkzaamheden van de stage te evalueren, waarbij de student reflecteert op diens eigen functioneren tijdens 
de stage. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en 
ecologische effecten aan de orde. 
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12.2.4.50 B9.9-Afstudeerwerkstuk Bachelor 
Kennis 
De student beschikt over specialistische kennis over het adviesonderwerp en onderwerp van studie en gevorderde 
kennis op het gebied van 
● Methodologie, verklaringsleer en onderzoekstechnieken 
● Alle relevante bedrijfskundige kennis om het gestelde probleem aan te pakken 
● Verklaringsmodellen voor strategisch bedrijfskundige vraagstukken 
● Het ontwikkelen van een adviesrapport. 

 
Vaardigheden 
De student kan 
● Op basis van gevorderde methodologische en statistische kennis een volledige bedrijfskundige verklaring dan wel 

gevolgtrekking opstellen over een strategisch bedrijfskundig probleem 
● In de context van strijdige belangen tussen afdelingen, bedrijfsdelen, dan wel bedrijven en maatschappij 

schriftelijk of mondeling tegenstellingen overbruggen en/of overtuigen. 
 
Professionele attitude 
De student toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 
● Tegenstellingen of probleemsituaties op strategisch niveau van het systeem van een werkomgeving te 

herkennen en te observeren en daarop een adviestraject te ontwikkelen, een onderzoek te ontwerpen en uit te 
voeren 

● In dialoog met de opdrachtgever te komen tot een adequaat projectvoorstel 
● Op zoek te gaan naar relevante informatie om een redenering kloppend te maken en een bewering te 

onderbouwen, en een volledige bedrijfskundige verklaring op te stellen 
● Te streven naar heldere en correcte formulering van redeneringen, onderbouwingen, etc., bij schriftelijke en 

mondelinge communicatie, ongeacht de taal waarin gecommuniceerd wordt 
● Adviezen te toetsen aan ethische beginselen en maatschappelijk effecten op elk relevant gebied, volgend uit de 

gegeven adviezen. 
 
Beroepsmatig handelen 
De deelnemer is in staat  
● Een projectvoorstel en vervolgens een plan van aanpak voor een volledig adviestraject, inclusief een onderzoek, 

te ontwerpen en uit te voeren 
○ Een adequate probleemstelling te ontwikkelen op basis van observaties van concrete fenomenen met 

strategische gevolgen voor een bedrijf een en adequate informatiebehoefte te formuleren en deze volledig 
te vertalen naar onderzoeksvragen 

○ Toepassingsgericht onderzoek op te zetten met oog voor betrouwbaarheid en validiteit, waarin indien 
nodig een zoekstrategie voor literatuur, een analyseplan voor dataonderzoek en onderzoeksopzet voor 
empirisch onderzoek, met 
■ een relevante methode van dataverzamelen 
■ een relevant, betrouwbaar en valide meetinstrument 
■ analyseplan voor correcte (statistische) verwerking van data 

● Het onderzoek uit te voeren, de resultaten weer te geven en conclusies te trekken en de validiteit daarvan te 
behandelen 

● Adviezen ter verbetering van de problemen die in de beleidsvraag zijn genoemd, te formuleren. 
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Hoofdstuk 13. Examenplan  

13.1 Toetsvormen 
SDO Hogeschool hanteert de onderstaande toetsvormen: 
Open vragen Een toets bestaande uit meerdere open vragen. 

Deze toetsvorm kan voorkomen bij zowel een open- een gesloten boektoets.  
Deze toets wordt afgenomen op de hogeschool. 

MC-toets Multiple-choice toets: meerkeuzevragen. 
Deze toetsvorm kan voorkomen bij zowel een open- een gesloten boektoets.  
Deze toets wordt digitaal afgenomen op de hogeschool. 

Beroepsproduct Het schrijven van een artikel, nota, (reflectie)verslag of adviesrapport van meerdere pagina’s. 
Deze toets kan in de eigen omgeving worden gemaakt. 

Presentatie Een mondelinge presentatie door de student. 
Deze toets wordt afgenomen op de hogeschool. 

Game Een toets in de vorm van Serious Gaming. 
Deze toets wordt afgenomen op de hogeschool of op locatie. 

Divers Een combinatie van de bovenstaande toetsvormen. De gebruikte toetsvormen staan beschreven in de 
desbetreffende onderwijseenheid. 

13.1.1 Toetsmodel 
De tentaminering van een klein aantal modules, met name die, waarin kennis wordt geïntroduceerd (P02, P03, P05 en 
P06), bestaat volledig of gedeeltelijk uit een MC-tentamen. In de andere modulen wordt de kennis getoetst in 
zogenaamde formatieve mutiple-choice-oefentoetsen, die de student maakt op de elektronische leeromgeving. De 
student dient ten minste éénmaal een voldoende te scoren op de oefentoets, voor deze aan de uiteindelijke 
summatieve toets mag beginnen. Voor deze manier van voorwaardelijk toetsen is gekozen, omdat naar de mening van 
SDO Hogeschool in het verleden bleek dat te weinig kennis werd vergaard en alleen die informatie werd bestudeerd, 
die voor het maken van de specifieke opdracht nodig was. 
 

Daarom kan de student alleen bij een voldoende score beginnen aan diens leeropdracht, veelal een praktijkopdracht. 
Deze opdracht bestaat uit het vervaardigen van een beroepsproduct, toegespitst op de desbetreffende vakinhoud. De 
opdrachtformulering staat in zogenaamde opdrachtlessen op de elektronische leeromgeving. 

13.2 Examenplan 2022-2023 Bedrijfskunde, Croho 34035 en 80074 
Het onderstaande overzichten bevatten een verwijzing naar de tentamenvorm en het cursusmateriaal van de 
afzonderlijke modulen. De leerdoelen ne leerresultaten van de desbetreffende modulen staan in hoofdstuk 0, 
hoofdstuk 0, en hoofdstuk 0. 
Bij sommige modules verschilt de toetsvorm per onderwijsvariant, voltijds en deeltijdstudie enerzijds en duaal 
anderzijds. Dit heeft te maken met de werkomstandigheden en de levensfase van de studenten. De studiebelasting 
van de zomerstage in de voltijds- en deeltijdopleidingsvarianten komt overeen met de werkzaamheden in het kader 
van de opleiding van de duale opleidingsvariant. 

Technologie Beroepsrol 

Vaardigheden 

Houding, Waarde 
& Ethiek 

Wendbaarheid 

Duurzaamheid 

Internationalisering 

leeropdracht / 
beroepshandeling 

Tentamen- 
opdracht 

Beroepsproduct / 
beoordeling 

Leerdoel en 
leerresultaat 

Formatief 
getoetste 

Kennis 
 

Figuur 3 Toetsmodel 
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13.2.1 Propedeuse Bedrijfskunde 

13.2.1.1  P Opleidingsvarianten Duaal, Voltijd en Deeltijd 
Code Module EC Toetsvorm  

* Alleen duaal 
** Alleen voltijd en deeltijd 

Onderwijsmateriaal 
* Voltijd en deeltijd  

P01-21.II Persoonlijke Effectiviteit 4 Werkstuk Covey + Leerstijlenprofiel + Waardenprofiel 
(voldaan/ niet voldaan) 
opdracht Studieplanning* + Werkplekassessment* + 
reflectiegesprekken* 

SDO Leeromgeving 
Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Uitgeverij 
Business Contact. 

     
P02-21.II Introductie Bedrijfskunde 12 2 Tentamens 

(tentamen boek 50% + tentamen leeromgeving 50%) 
SDO Leeromgeving 
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers 

     
P03-21.II Procesmanagement & Logistiek 6 Werkstuk (50%) + tentamen (50%)  

(tentamen Thuis&Stuive + Visser&Goor) 
SDO Leeromgeving  
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers 
Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken met logistiek. Supply chain management. 
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v. 

     
P04-21.II Kwaliteit & Lean Thinking 6 2 Werkstukken + formatief tentamen* 

Werkstuk** 
SDO Leeromgeving 
Pampus, v. B. (2019). Kwaliteitsmanagement. Een praktische handleiding voor de invoering van 
kwaliteitszorg. Amsterdam: Boom Uitgevers.* 

     
P05-21.II Onderzoek & Advies 6 Werkstuk (100%) + formatief tentamen* 

Werkstuk (50%) + tentamen (50%)** 
SDO Leeromgeving 
Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Groningen/Houten, The Netherlands: Noordhoff Uitgevers bv. 

     
P06-22.II Organisatiekunde  4 Werkstuk (100%) + formatief tentamen * 

Werkstuk (50%) + tentamen (50%)** 
SDO Leeromgeving 
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter 
organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.* 

     
P07-21.II Marketing  6 Tentamen SDO Leeromgeving 

Petersen, P (2020). Handboek online marketing. Rotterdam. A Class Books.* 
     
P08-21.II Performance Management 6 Werkstuk + formatief tentamen*  

Tentamen** 
SDO Leeromgeving 
Webers, N. C. (2010). Performance Behavior. De lean methode voor het continu verbeteren van 
prestatiegedrag. Den Haag: Academic Service.* 

     
P10-21.II Eindopdracht Propedeuse 

(tijdens Zomerstage voor voltijd en 
deeltijd) 

10 Werkstuk (90%) + mondelinge verdediging (10%) 
P10.1-Adviesrapport (90%) 
P20.2-Verdediging (10%) 
P10.3-Business Learning Experience Report P 
(Stagereflectieverslag P) (voldaan/ niet voldaan)** 

SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 
(P10+P02+P03+P04+P08)* 
(Business Experiences; Stagevoorstel; Stageterugkomdagen/ stageschooldagen; Functioneren)* 

Totaal 
 

60 
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13.2.1.1.1 Overgangsregeling voor studenten die de propedeuse zijn gestart voor het leerjaar 2022-2023 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

P03 Procesmanagement 6 Werkstuk SDO Leeromgeving  
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers 

P03-21.II Procesmanagement & Logistiek 6 Werkstuk (50%) + tentamen (50%)  
(tentamen Thuis&Stuive + Visser&Goor) 

SDO Leeromgeving  
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers 
Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken met logistiek. Supply chain management. 
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v. 

P05 Logistiek & Supply Chain Management 6 Tentamen SDO Leeromgeving  
Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken met logistiek. Supply chain management. 
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v. 

P07 Marketing & Consumentengedrag 6 Opdrachten of tentamen SDO Leeromgeving 
Petersen, P (2020). Handboek online marketing. Rotterdam. A Class Books. 

P08 Performance Management 6 (Groeps)opdracht of tentamen SDO Leeromgeving 
Webers, N. C. (2010). Performance Behavior. De lean methode voor het continu verbeteren van 
prestatiegedrag. Den Haag: Academic Service. 

P15 / P05 (Toepassingsgericht) Onderzoek 6 Werkstuk of tentamen  SDO Leeromgeving 
Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek!. Groningen/Houten, The Netherlands: Noordhoff Uitgevers 

 
  



Examenplan 

87 

13.2.2 Associate degree Bedrijfskunde  

13.2.2.1 AD Opleidingsvarianten voltijd en deeltijd 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD01-21.II True Purpose 4 Werkstuk (voldaan/ niet voldaan) Kelly, T. (2009). True Purpose of Best, R. (2021) Make Yourself Count 
     
AD02-21.II Externe Analyse & Complexiteit 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

     
AD04-22.II Cubrix Veranderkunde 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

     
AD12-22.II Finance  4 Tentamen Balen, v. E., & Verolme, E. (2020). Bedrijfseconomie voor het HBO. Amsterdam: Boom. 
     
AD05-20.II Leiderschapsstijlen 6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your Repertoire of Leadership 
Styles. Abingdon: Taylor & Francis Ltd. (of de vertaling: Wendbaar leiderschap) 

     
AD06a-22.II Recht  3 Tentamen SDO Leeromgeving 

Loonstra, C.J. (2022) Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen/Utrecht, Noordhoff Uitgevers 
     
AD06b-22.II Personeelsbeleid 3 Tentamen SDO Leeromgeving 

Biemans, P. & Manders, F. (2019). Managen van Human Resources. Amsterdam: Boom. 
     

AD07-21.II Interne Analyse & 
Strategieontwikkeling  

6 Werkstuk SDO Leeromgeving / GEM Auditinstrument 

     
AD08-20.II Ondernemerschap 6 (Groeps)werkstuk (67%) met presentatie(s) (33%) SDO Leeromgeving 

Kerkmeijer-Van der Peijl, & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar start-up. Een praktisch 
stappenplan naar product-marktfit. Amsterdam, Boom. 

     
AD10-20.II Retailmarketing 4 Werkstuk  Quix, F.W.J. & Kind, R.P. van der (2019) Retailmarketing. Noordhoff 
     
AD15-20.II Statistiek & Methodologie  4 Tentamen SDO Leeromgeving 
     
AD20-20.II Afstudeerwerkstuk AD 

tijdens 
Afstudeerstage AD (deeltijd en voltijd) 

12 AD20.1-Projectvoorstel (voldaan/ niet voldaan) 
AD20.2-Plan van Aanpak (voldaan/ niet voldaan) 
AD20.3-Adviesrapport (80%) 
AD20.4-Verdediging AD20-Adviesrapport (10%) 
AD20.5-Business Learning Experience Report AD 
(Stagereflectieverslag AD) (10%) 

SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 
(AD20+AD02+AD03+AD04+ AD05+AD07+AD08+AD15)* 
(Business Experiences; Stagevoorstel; Stageterugkomdagen/ stageschooldagen; Functioneren)* 

Totaal 
 

60 
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13.2.2.1.1 OVERGANGSREGELING VOOR VOLTIJD EN DEELTIJD STUDENTEN DIE DE PROPEDEUSE HEBBEN AFGEROND IN HET LEERJAAR 2021-2022 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD03 20.II Organisatiekunde & 
Organisatieontwikkeling 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

AD12-22.II Finance  4 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid zat in Propedeuse fase 
AD04-21.II Veranderkunde  4 Werkstuk CODERING WIJZIGT; AD02-22.II wordt AD04-21.II 

 

13.2.2.1.2 OVERGANGSREGELING VOOR VOLTIJD EN DEELTIJD STUDENTEN DIE GESTART ZIJN MET DE AD FASE VOOR LEERJAAR 2022-2023 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD03 20.II Organisatiekunde & 
Organisatieontwikkeling 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

AD04- 22.II Finance  4 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid in Propedeuse fase 
AD04-21.II Veranderkunde  4 Werkstuk CODERING WIJZIGT; AD02-22.II wordt AD04-21.II 
AD06a-22.II Recht 3 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid als keuzevak in de Bachelor fase 
AD06 Personeelsbeleid 6 Werkstuk of tentamen SDO Leeromgeving 

Biemans, P. & Manders, F. (2019). Managen van Human Resources. Amsterdam: Boom. 
AD08 Ondernemen & Ondernemerschap 6 (Groeps)werkstuk  SDO Leeromgeving 

Kerkmeijer-Van der Peijl, & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar start-up. Een praktisch 
stappenplan naar product-marktfit. Amsterdam, Boom. 
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13.2.2.2 AD opleidingsvariant Duaal – verplichte vakken  

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD01-21.II True Purpose 4 Werkstuk (voldaan/ niet voldaan) Kelly, T. (2009). True Purpose. http://truepurposebook.com 
AD02-21.II Externe analyse & Complexiteit 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen 

voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing 
AD04-22.II Cubrix Veranderkunde 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen 

voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing 
AD12-22.II Finance 4 Tentamen Balen, v. E., & Verolme, E. (2020). Bedrijfseconomie voor het HBO. Amsterdam: Boom. 
AD05-20.II Leiderschapsstijlen 6 Werkstuk SDO Leeromgeving + Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your Repertoire 

of Leadership Styles. Abingdon: Taylor & Francis Ltd. (of de vertaling: Wendbaar leiderschap) 
AD06a-22.II Recht  3 Tentamen SDO Leeromgeving + Loonstra, C. Hoofdlijnen Nederlands Recht. Noordhoff Uitgevers 

Groningen/Utrecht 2022 
AD07-21.II Interne Analyse & 

Strategieontwikkeling 
6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

AD15-20.II Statistiek & Methodologie 4 Tentamen SDO Leeromgeving 
AD20-20.II Afstudeer werkstuk AD 12 Werkstuk (90%) + mondelinge verdediging (10%) SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 
Totaal 

 
47 

  

 

13.2.2.2.1 OVERGANGSREGELING VOOR STUDENTEN DIE DE PROPEDEUSE HEBBEN AFGEROND IN HET LEERJAAR 2021-2022 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD03 20.II Organisatiekunde & 
Organisatieontwikkeling 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

AD12-22.II Finance  4 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid zat in Propedeuse fase 
AD04-21.II Veranderkunde  4 Werkstuk CODERING WIJZIGT; AD02-22.II wordt AD04-21.II 

 

13.2.2.2.2 OVERGANGSREGELING VOOR STUDENTEN DIE DE PROPEDEUSE HEBBEN AFGEROND IN HET LEERJAAR 2020-2021 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD03 20.II Organisatiekunde & 
Organisatieontwikkeling 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

AD04- 22.II Finance  4 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid zat in Propedeuse fase 
AD04-21.II Veranderkunde  4 Werkstuk CODERING WIJZIGT; AD02-22.II wordt AD04-21.II 
AD06c  Secundaire processen: 

inkoopmanagement & supplychain 

 
NIET BESCHIKBAAR 
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13.2.2.3 AD opleidingsvariant Duaal – keuzevakken  
De student dient vakken te kiezen van tezamen 12 EC’s uit de volgende lijst 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD06b-22.II Personeelsbeleid 3 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Biemans, P. & Manders, F. (2019). Managen van Human Resources. Amsterdam: Boom 

AD06c-22.II Inkoop- & Supply Chain Management 3 Werkstuk SDO Leeromgeving 
AD08-20.II Ondernemerschap 5 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Kerkmeijer-Van der Peijl & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar start-up. Een praktisch 
stappenplan naar product-marktfit. Amsterdam, Boom. 

AD09-21.II Projectmatig werken 5 Werkstuk SDO Leeromgeving 
AD10-20.II Retailmarketing  5 Werkstuk (90%) + Mondeling (10%) Quix, F.W.J. & Kind, R.P. van der (2019) Retailmarketing. Noordhoff 
AD11-21.I Bestuurskunde 5 Werkstuk Aanbevolen literatuur 
AD16-22.II Verdiepingsliteratuur 3/5* Mondeling Keuze uit aanbevolen literatuur 

*In OVERLEG MET DECAAN EN EXAMENCOMMISSIE UIT TE BREIDEN VAN 3 NAAR 5 EC AL NAAR GELANG INVULLING. 
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13.2.3 Bachelordegree Bedrijfskunde 

13.2.3.1 Bachelor Opleidingsvarianten voltijd en deeltijd – verplichte vakken  
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

B1.1 Persoonlijk Leiderschap  4 Werkstuk (voldaan/ niet voldaan) Keuzeboek & Puett (2018) De weg. Wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren* 
B1.2 Dienend Leiderschap 6 Werkstuk Inge Nuijten (2014) Echte leiders dienen – voor leiders die het verschil maken 
B1.4 Ethiek & Moraliteit 6 Presentatie met verdediging SDO Leeromgeving 

Wernaart (2020) Ethiek en economie 
B2.1 Verdieping Strategie & Beleid 6 Werkstuk of Presentatie met verdediging 2 keuzeboeken;  
B3.3.1 Organisatiecultuur A (Cubrix Cultuurscan) 4 Werkstuk SDO Leeromgeving met Culture assessment 
B4.1 Communicatie: theorie & vaardigheden 6 Workshops, rollenspellen en mondeling Floor de Ruiter (2013) Valueframing; SDO Leerplein-Appreciative Inquiery 
B4.5 Non Violent Communication 6 Workshops en performance assessment Marshall Rosenberg (2011) Geweldloze communicatie 
B8.2 Verdiepingsliteratuur 12 Mondeling 9 Keuzeboeken 
B9.1 Analysemodellen 6 Werkstuk Keuzeboek Goldratt 
B9.8 Afstudeerstage Bachelor 

(minimaal vijf maanden) 
22 Business Learning Experience Report B 

(Stagereflectieverslag B) 
SDO Leeromgeving  
Business Experiences; Stagevoorstel; Stageterugkomdagen/ stageschooldagen; Functioneren 

B9.9 Afstudeerwerkstuk Bachelor 30 Afstudeerwerkstuk (90 %) met verdediging (10%) 
B9.9.1-Projectvoorstel (voldaan/ niet voldaan) 
B9.9.2-Plan van Aanpak (voldaan/ niet voldaan) 
B9.9.3-Adviesrapport (90%) 
B9.9.4-Verdediging (10%) 

SDO Leeromgeving 

Totaal 
 

108 
  

 

13.2.3.1.1 OVERGANGSREGELING VOOR VOLTIJD EN DEELTIJD STUDENTEN DIE GESTART ZIJN MET DE B-FASE VOOR LEERJAAR 2022-2023 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

B1.1 Persoonlijk Leiderschap 6 Werkstuk Keuzeboek & Puett (2018) De weg. Wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren* 

 

13.2.3.2 Bachelor Opleidingsvarianten voltijd en deeltijd – keuzevakken  

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing  Onderwijsmateriaal  
B3.3.2 Organiatiecultuur B (Vertrouwen) 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Voortman, Pauline (2019) Vertrouwen als kompas – Werken aan een cultuur van vertrouwen;  
B3.3.3 Organisatiecultuur C (Corporate tribes) 4 Werkstuk SDO leeromgeving 

Braun & Kramer (2015) Corporate tribes of Braun & Kramer (2018) Building Tribes 
B3.9 Gedrag in Organisaties 3 Tentamen Alblas, G. & Wijsman, E. (2022) Gedrag in organisaties. Noordhoff, Groningen/Utrecht 
B4.6 Cross Cultural Management 6 Mondeling examen Janssen, P. (2022) Interculturele comptenties en Jacobs (2021) Cross-Cultural Communication 
B4.7 Stakeholderdialoog 6 Presentatie met verdediging SDO Leeromgeving en Berkel, K. van & Manickam, A (2019) Wicked world. Systeeminnovatie voor 

complexe vraagstukken. Noordhoff, Groningen/Utrecht 
B5.2 Innovatiestrategieën 6 Beleidsnota Wulfen, Gijs van (2016) Het innovatiedoolhof. Van Duuren Management 
Indien in eerdere opleidingsfasen bepaalde onderwijseenheden niet gevolgd of vrijgesteld zijn, kan na goedkeuring van het Instellingsbestuur de desbetreffende onderwijseenheid als keuzevak worden ingebracht. 
B8.4 Recht  3 Tentamen SDO Leeromgeving + Loonstra, C. Hoofdlijnen Nederlands Recht. Noordhoff Uitgevers 

Groningen/Utrecht 2022 
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13.2.3.3 Bachelor opleidingsvariant Duaal – verplichte vakken  

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal  
B1.1 Persoonlijk leiderschap 4 Werkstuk (voldaan/ niet voldaan) Keuzeboek; Puett (2018) De weg. Wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren 

B1.2 Dienend Leiderschap 6 Werkstuk Inge Nuijten (2014) Echte leiders dienen – voor leiders die het verschil maken;  
B2.1 Verdieping Strategie & Beleid 6 Werkstuk of Presentatie met verdediging 2 keuzeboeken;  
B2.2 Business Development 6 Werkstuk Kim en Mauborgne (2005/2015) De blauwe oceaan 
B3.2 Ten minste een van de keuzemodules 

Verdieping Modern Personeelsbeleid, 
zie 13.2.3.4 

3 Werkstuk SDO leeromgeving 
Heike Brunck & Bernd Vogel (2011) Fully Charged- How great leaders boost their 
organization's energy and ignite high perfomance. Harvard Business Review Press 

B3.3.1 Organisatiecultuur A (Cubrix 
Cultuurscan) 

4 Werkstuk SDO leeromgeving 

B4.1 Communicatie: theorie & vaardigheden 6 Werkstuk Floor de Ruiter (2013) Valueframing; SDO Leerplein-Appreciative Inquiery 
B5.2 Innovatiestrategieën 6 Beleidsnota 

 

B5.4 Veranderen in professionele 
organisaties 

6 Werkstuk Masselink, R., et al (2020) Veranderen met Appreciative Inquiry – Waarderendactieonderzoek in de 
praktijk. Boom; Olffen, W., Maas, R. & Visser, W. (2016) Engage – reisgids voor veranderavonturen. 
Van Duuren 

B9.1 Analyse Modellen  6 Werkstuk Keuzeboek Goldratt 
B9.9 Afstudeerwerkstuk Bachelor 30 Afstudeerwerkstuk (90%) met verdediging (10%) SDO Leeromgeving 
Totaal 

 
85 

  

 

13.2.3.3.1 EXAMENPLAN OVERGANGSREGELING VOOR STUDENTEN DIE BEGONNEN ZIJN AAN DE BACHELORFASE IN OF VOOR SEPTEMBER 2020  

Deze overgangsregeling betreft modules uit de Associate degreefase, die deze groep studenten niet hebben gevolgd. In de leerresultaten van de bachelor fase (zie 0) staan de 
verwijzingen naar de desbetreffende modules van de Associate degreefase. 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

B1.5 Leiderschapsstijlen (AD05) 6 Werkstuk SDO Leeromgeving + Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your Repertoire of 
Leadership Styles. Abingdon: Taylor & Francis Ltd. 
Of de vertaling: Wendbaar leiderschap 

B1.6 Heroes Journey (AD01) 4 Werkstuk Kelly, T. (2009). True Purpose. http://truepurposebook.com/.**; Best (2021) Make Yourself Count* 

B2.6 Externe Analyse & Complexiteit (AD02) 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor 
beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing 

B2.7 Interne Analyse & 
Strategieontwikkeling (AD07) 

6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

B3.6 Organisatiekunde & 
Organisatieontwikkeling (AD03) 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving + Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor 
beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing 

B3.7 Projectmatig werken (AD09) 6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

B5.6 Cubrix Veranderkunde (AD04) 4 Werkstuk Marrewijk, M. van (2014) Handboek Organisatieontwikkeling. Boom 

Totaal 
 

34 
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13.2.3.4 Bachelor opleidingsvariant Duaal – keuzevakken  
De student dient vakken te kiezen van tezamen 32 EC’s uit de volgende lijst 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing  Onderwijsmateriaal  
B1.3 Verdieping Leiderschap 6 Werkstuk / Presentatie met verdediging Simon Sinek (2019) Het oneindige spel. Business contact; Hougaard, R. (2018) Hoe leiders 

denken. Amsterdam: Lev. A.W. Bruna Uitgevers 
B1.4 Ethiek & Moraliteit 6 Presentatie met verdediging SDO Leeromgeving 
B2.4 Maatschappelijk Verantwoord & 

Duurzaam Ondernemen 
6 Scriptie SDO Leeromgeving 

B2.5 Next level corporate performance – 
Bcorps en de Common Good Matrix 

6 Werkstuk Christian Felber (2015) Change everything – creating an economy for theCommon Good; 
Handboek Common Good Matrix 

B3.2.1 Verdieping Modern Personeelsbeleid A 
(sociotechniek) 

3 Werkstuk SDO Leeromgeving 

B3.2.2 Verdieping Modern Personeelsbeleid B 
(Organisatie-energie) 

3 Werkstuk SDO Leeromgeving  
Heike Bruch & Bernd Vogel (2011) Fully Charged - How great leaders boost their 
organization’s energy and ignite high performance. Harvard Business Review Press; 

B3.2.3 Verdieping Modern Personeelsbeleid C   ≥ 3 Scriptieonderzoek P&O SDO Leeromgeving 
B3.3.2 Organisatiecultuur B (Vertrouwen) 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Voortman, Pauline (2019) Vertrouwen als kompas – Werken aan een cultuur van 
vertrouwen;  

B3.3.3 Organisatiecultuur C (Corporate tribes) 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Braun & Kramer (2015) Corporate tribes of Braun & Kramer (2018) Building Tribes 

B3.5 Het organiseren van Marketing & Sales 6 Werkstuk / Presentatie met verdediging Beltman, Rob (2016) Marketingorganisatie van de toekomst. Van Duuren. 
B4.2 Besluitvorming vanuit een fasegewijs 

perspectief  
6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

B5.1 Lerende Organisaties 6 Werkstuk Senge, P.M. (1990) The Fifth Discipline – The Art & Practice of a Learning Organization, 
New York: Doubleday; Hoogendijk, C & mee-makers (2010) Krachtbron van een lerende 
organisatie. Huisacademies 

B5.3.1 Innoveren en ondernemen in de VUCA-
wereld: lean startups-methoden 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Reis, E. (2011). Lean Startup. How Relentless Change Creates Radically Successful 
Businesse . New York 

B5.3.2 Innoveren en ondernemen in de VUCA-
wereld: groeistrategieën 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
Jansen Justin & Mon, Tom (2021) Naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen - Succesvol 
zijn en blijven in tijden van verandering. Van Duuren Management 

B5.3.3 Innoveren en ondernemen in de VUCA-
wereld: exponentiële organisaties 

4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Ismael, S. & Geest, Y. Van (2015) Exponentiëlle organisaties - waarom nieuwe organisaties 
10 keer beter, sneller en goedkoper zijn - en hoe jij dat ook wordt. Singularity University 

Eén keuzeboek 

B5.5 Verdieping Veranderkunde  6 Werkstukken SDO Leeromgeving  
Keuzeboek uit voorgeschreven reeks literatuur 

B6.1 Supply Chainbeheer & 
Ketensamenwerking 

6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

B7.1 Lean Procesoptimalisatie (op 
blackbeltniveau) 

6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

B7.2.1 Verdieping Leanmanagement - de bron 
van lean thinking 

3 Werkstuk Rother, Mike (2013). Toyota Kata - Managen naar verbetering, aanpassingsvermogen en 
superieure resultaten. Lean Management Teachers. 
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Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing  Onderwijsmateriaal  
B7.2.2 Verdieping Leanmanagement - een 

sociaal constructieve aanpak 
3 Werkstuk Shaked, David (2013) Strength-Based Lean Six Sigma - Building Positive and Engaging 

Business Improvement. Kogan Page 
B7.2.3 Verdieping Leanmanagement- 

terugdringen van milieubelastende 
uitstoot 

3 Werkstuk Zokaei, K., Lovins H. & Wood, A. (2013) Creating a lean and green business system – 
techniques for improving profits and sustainability. CrC Press 

B7.5 Verdieping Retailmanagement  6 Werkstuk Jorg Snoeck (2018) The future of shopping. Duuren Media.;  
Gino van Ossel (2018) Retail - De digitale hysterie voorbij. Ontwikkel en implementeer een 
winnende strategie als retailer of merkfabrikant. Duuren Media. 

B8.1 Moderne Economie & Duurzame 
Ontwikkeling 

6 Werkstuk / Presentatie met verdediging Kate Raworth (2017) Donut economie. In zeven stappen naar een economie voor de 21ste 
eeuw; Keuzeboek 

B8.2 Verdiepingsliteratuur 12 Mondeling* 9 Keuzeboeken      
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13.3 Examenplan 2022-2023 Retailmanagement, Croho 80089 

13.3.1 Propedeuse  
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing 

*Duaal, deeltijd en voltijd 
**Duaal 
***Voltijd en deeltijd 

Onderwijsmateriaal 
*Deeltijd en voltijd 
**Duaal 

P01-21.II Persoonlijke Effectiviteit  4 Werkstuk en reflectiegesprekken* (voldaan/ niet voldaan)  
(opdracht Studieplanning en opdracht Werkplekassessment 
alleen voor duaal)  

SDO Leeromgeving + Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. 
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. 

P02-21.II Introductie Bedrijfskunde 12 2 tentamens*  
(tentamen boek + tentamen leeromgeving) 

SDO Leeromgeving + Thuis, P. & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. 
Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers b.v. 

P03-21.II Procesmanagement & Logistiek 6 Werkstuk* (67%) + tentamen* (33%)  SDO Leeromgeving; Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. 
Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers b.v.; Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken 
met logistiek. Supply chain management. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v. 

P04-21.II Kwaliteit- & Lean Thinking 6 Werkstuk* + formatief tentamen** SDO Leeromgeving;  
P05-21.II Onderzoek & Advies  6 Werkstuk*  

formatief tentamen Methodologie & Statistiek** 
tentamen Methodologie & Statistiek*** 

SDO Leeromgeving + Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Groningen/Houten, The 
Netherlands: Noordhoff Uitgevers bv. 

P06-22.II Organisatiekunde  4 Werkstuk* SDO Leeromgeving + Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. 
Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.* 

P07-21.II Marketing  6 Tentamen* SDO Leeromgeving  
P08-21.II Performance Management 6 Werkstuk + formatief tentamen**  

Tentamen*** 
SDO Leeromgeving  

P10-21.II Eindopdracht Propedeuse 10 Werkstuk (90%)* + mondelinge verdediging (10%)* SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 

Totaal 
 

60 
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13.3.2 Associate degree Retailmanagement, Croho 80089 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

AD01-20.II True Purpose 4 Werkstuk Kelly, T. (2009). True Purpose. http://truepurposebook.com/. 

AD02-21.II Externe Oriëntatie & Complexiteit 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + ; Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen 
voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD03-22.II Cubrix Veranderkunde 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + ; Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen 
voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD04-22.II Finance 5 Tentamen Balen, v. E., & Verolme, E. (2020). Bedrijfseconomie voor het HBO. Amsterdam: Boom. 
AD05-20.II Leiderschapsstijlen 6 Werkstuk SDO Leeromgeving + ; Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your 

Repertoire of Leadership Styles . Abingdon: Taylor & Francis Ltd. ; Of de vertaling: Wendbaar 
leiderschap 

AD06a-22.II Recht  3 Tentamen SDO Leeromgeving +; Westra, R. Recht voor organisaties. Noordhoff Uitgevers Gronginen/Utrecht 
2021 

AD06c-22.II Inkoop- en Supply Chain Management 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

AD07-21.II Interne Analyse & 
strategieontwikkeling 

6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

AD08-20.II Ondernemen & Ondernemerschap 6 Werkstuk + Presentatie SDO Leeromgeving + ; Kerkmeijer-Van der Peijl, & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar start-up. 
Een praktisch stappenplan naar product-marktfit. Amsterdam, Boom. 

AD10-20.II Retailmarketing 4 Werkstuk + Mondeling Quix, F.W.J. & Kind, R.P. van der (2019) Retailmarketing. Noordhoff 
AD15-20.II Statistiek & Methodologie  4 Tentamen SDO Leeromgeving 
AD20-20.II Afstudeerwerkstuk (Ad-examen) 10 Werkstuk (90%) + mondelinge verdediging (10%) SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 
Totaal  60   

13.3.2.1 Overgangsregeling voor studenten die de propedeuse hebben afgerond het leerjaar 2021-2022 
Finance wordt vervangen door Organisatiekunde 

Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing  Onderwijsmateriaal 
AD03 20.II Organisatiekunde & 

Organisatieontwikkeling 
4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. 
Virtu et Fortuna Publishing. 

AD04- 22.II Finance  4 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid zat in Propedeuse fase 
AD04-21.II Veranderkunde  4 Werkstuk CODERING WIJZIGT; AD02-22.II wordt AD04-21.II 
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13.4 Examenplan 2022-2023 Business Improvement analist, Croho 80111 

13.4.1 Propedeuse 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal 

P01-21.II Persoonlijke Effectiviteit  4 Werkstuk en reflectiegesprekken (opdracht Studieplanning en 
opdracht Werkplekassessment alleen voor duaal) (voldaan/ 
niet voldaan) 

SDO Leeromgeving + Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. 
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. 

P02-21.II Introductie Bedrijfskunde 12 2 tentamens  
(tentamen boek + tentamen leeromgeving) 

SDO Leeromgeving + Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. 
Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers b.v. 

P03-21.II Procesmanagement & Logistiek 6 Werkstuk (67%) + tentamen (33%)  SDO Leeromgeving; Thuis, P. & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. 
Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers b.v.; Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken 
met logistiek. Supply chain management. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v. 

P04-21.II Kwaliteit & Lean Thinking 6 Werkstuk + formatief tentamen SDO Leeromgeving;  
P05-21.II Onderzoek & Advies 6 Werkstuk 

formatief tentamen Methodologie & Statistiek 
SDO Leeromgeving + Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Groningen/Houten, The 
Netherlands: Noordhoff Uitgevers bv. 

P06-22.II Organisatiekunde  4 Werkstuk SDO Leeromgeving + Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. 
Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.* 

P07-21.II Marketing  6 Tentamen SDO Leeromgeving  
P08-21.II Performance Management 6 Werkstuk + formatief tentamen SDO Leeromgeving  
P10-21.II Eindopdracht Propedeuse 10 Werkstuk (90%) + mondelinge verdediging (10%) SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 

Totaal 
 

60 
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13.4.2 Associate degree – verplichte vakken Business Improvement analist 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing  Onderwijsmateriaal  
AD01-20.II True Purpose 4 Werkstuk Kelly, T. (2009). True Purpose. http://truepurposebook.com/.**; Best (2021) Make 

Yourself Count* 
AD02-21.II Externe Oriëntatie & Complexiteit 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + ; Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. 

Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.* 
AD03-22.II Cubrix Veranderkunde 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + ; Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. 

Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.* 
AD04-22.II Finance 5 Tentamen Balen, v. E., & Verolme, E. (2020). Bedrijfseconomie voor het HBO. Amsterdam: Boom. 
AD05-20.II Leiderschapsstijlen 6 Werkstuk SDO Leeromgeving + ; Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your 

Repertoire of Leadership Styles . Abingdon: Taylor & Francis Ltd. ; Of de vertaling: 
Wendbaar leiderschap 

AD06a-22.II Recht  3 Tentamen SDO Leeromgeving +; Loonstra, C.J. 2022 Hoofdlijnen Nederlands Recht. Noordhoff 
Uitgevers bv, Groningen/Utrecht 

AD07-21.II Interne Analyse & 
Strategieontwikkeling 

6 Werkstuk SDO Leeromgeving 

AD15-20.II Statistiek & Methodologie  4 Tentamen SDO Leeromgeving 
AD20-20.II Afstudeerwerkstuk AD 10 Werkstuk (90%) + mondelinge verdediging (10%) SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant. 

Totaal 
 

52 
  

13.4.2.1 Overgangsregeling voor studenten die de propedeuse hebben afgerond in het leerjaar 2021-2022 
Bedrijfseconomie wordt vervangen door Veranderkunde 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing  Onderwijsmateriaal 
AD03 20.II Organisatiekunde & 

Organisatieontwikkeling 
4 Werkstuk SDO Leeromgeving 

Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter 
organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD04- 22.II Finance  4 Tentamen VERVALT; onderwijseenheid zat in Propedeuse fase 
AD04-21.II Veranderkunde  4 Werkstuk CODERING WIJZIGT; AD02-22.II wordt AD04-21.II 
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13.4.3 Associate degree – keuzevakken 
De student dient vakken te kiezen van tezamen 8 EC’s uit de volgende lijst 
Code Module EC Toetsvorm met weging indien van toepassing Onderwijsmateriaal  
AD06b-22.II Personeelsbeleid 4 Werkstuk SDO Leeromgeving + Biemans, P., & Manders, F. (2019). Managen van Human Resources. 

Amsterdam: Boom. 
AD06c-22.II Inkoop- & Supply Management 4 Werkstuk SDO Leeromgeving 
AD08-20.II Ondernemen & Ondernemerschap 6 Werkstuk + Presentatie SDO Leeromgeving + Kerkmeijer-Van der Peijl, & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar 

start-up. Een praktisch stappenplan naar product-marktfit. Amsterdam, Boom. 
AD09-21.II Projectmatig werken 5 Werkstuk SDO Leeromgeving 
AD10-20.II Retailmarketing 4 Werkstuk + Mondeling Quix, F.W.J. & Kind, R.P. van der (2019) Retailmarketing. Noordhoff 
AD11-22.II Bestuurskunde 6 Werkstuk Keuze uit aanbevolen literatuur 
AD16-22.II Verdiepingsliteratuur 2 Werkstuk Keuze uit aanbevolen literatuur  
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13.5 Overgangsregeling voor studenten die hun studie begonnen in of voor het leerjaar 2020-2021 
Code Module EC Toetsvorm 

  
Onderwijsmateriaal 

Propedeuse    
Verplichte modules    
P01 Persoonlijke Effectiviteit  4 Werkstuk* en tentamen SDO Kennisplein +  

Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Uitgeverij 
Business Contact. 

P02 Introductie Bedrijfskunde  6 Werkstuk* (F) en tentamen SDO Kennisplein +  
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal. Groningen/Utrecht: Noordhoff 
Uitgevers b.v. 

P03 Procesmanagement 6 Werkstuk* SDO Kennisplein 
P04 Kwaliteit & Lean Thinking 6 Werkstuk  Pampus, v. B. (2019). Kwaliteitsmanagement. Een praktische handleiding voor de invoering 

van kwaliteitszorg. Amsterdam: Boom Uitgevers. 
P05 Logistiek & Supply Chain Management 6 Tentamen*  Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken met logistiek. Supply chain management. 

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v. 
P06 Bedrijfseconomie 6 Tentamen* Balen, v. E., & Verolme, E. (2020). Bedrijfseconomie voor het HBO. Amsterdam: Boom. 
P07 Marketing & Consumentengedrag 6 Tentamen of werkstuk SDO Kennisplein + 

Petersen, P (2020). Handboek online marketing. Rotterdam. A Class Books. 
P08 Prestatiemanagement 6 Werkstuk* SDO Kennisplein +  

Webers, N. C. (2010). Performance Behavior. De lean methode voor het continu verbeteren 
van prestatiegedrag. Den Haag: Academic Service. 

P15  Toepassingsgericht Onderzoek  4 Werkstuk* SDO Kennisplein + Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Groningen/Houten, The 
Netherlands: Noordhoff Uitgevers bv. 

P20 Eindopdracht Propedeuse 10 Werkstuk en mondelingen verdediging  

 Totale studielast 60   
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Code Module EC Toetsvorm 
  

Onderwijsmateriaal 

Associate Degree voor de lichting van 2020.II, 2021.I en 2021.II 
 

  

Verplichte modules    
AD01 Jouw ware doel 4 Werkstuk  

AD02 Externe analyse & complexiteit 4 Werkstuk  SDO Kennisplein +  
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter 
organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD03-20.II Organisatiekunde & Cubrix Org.vormen 4 Werkstuk + tentamen (F) SDO Kennisplein +  
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter 
organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD04-20.II Cubrix Veranderkunde 4 Werkstuk SDO Kennisplein +  
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter 
organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD05 Leiderschapsstijlen 6 Werkstuk SDO Kennisplein +  
Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your Repertoire of 
Leadership Styles . Abingdon: Taylor & Francis Ltd. 

AD06b HR-Management (P&O) 6 Werkstuk SDO Kennisplein + 
Biemans, P., & Manders, F. (2019). Managen van Human Resources. Amsterdam: Boom. 

AD07 Interne analyse & Strategieontwikkeling 6 Werkstuk SDO Kennisplein 
AD15 Statistiek & Methodologie 4 Werkstuk SDO Kennisplein 
AD20 Afstudeerwerkstuk AD 10 Werkstuk en mondelingen verdediging* SDO kennisplein 

Totale studielast 48   
    
Twee van de onderstaande keuzemodules    
AD08 Ondernemen & ondernemerschap 6 Werkstuk  SDO Kennisplein +  

Kerkmeijer-Van der Peijl, & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar start-up. Een praktisch 
stappenplan naar product-marktfit. Amsterdam, Boom. 

AD09 Projectmatig werken  6 Werkstuk SDO Kennisplein +  
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling. Bouwstenen voor beter 
organiseren. Virtu et Fortuna Publishing. 

AD10 Retailmarketing 6 Werkstuk Quix, F.W.J. & Kind, R.P. van der (2019) Retailmarketing. Noordhoff 
AD11-22.I Bestuurskunde 6 Werkstuk Keuze uit aanbevolen literatuur 
     
     

    
Totale studielast 12   
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Bijlage 1. Verantwoording 
SDO Hogeschool volgt het beroepsprofiel van het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde (verder: LOOBK), 
maar heeft daarbinnen op sommige punten een ambitieuzere invulling gegeven. SDO Hogeschool geeft 
daarmee ook op deze punten meer gewicht aan de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden, wat tot uiting 
komt in het competentieprofiel. 

1.1. Vakgebieden volgens LOOBK en modules van SDO Hogeschool, beoogde 
leerresultaten bedrijfskundige 

In onderstaande tabellen geven we per fase aan op welke manier de onderwerpen die door LOOBK zijn 
benoemd, hun plek hebben gekregen in onze opleiding. 

1.1.1. Propedeuse 
LOOBK SDO Hogeschool - Propedeuse 
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   () : indien van toepassing. 

Beroepsmatige 
handelingen 

Probleemherkenning Diagnose x   x x x x   x x 

Ontwerpen x   x x x   x x x 

Veranderen x x x x x     x x 

Evalueren x   x x x   x x x 

Kennis Operations management Operations Strategy & Performance 
Management 

  x x x (x)     x x 

Process & Layout Design   x x x       x x 

Supply network management     x   (x)       x 

Resource & Capacity Management     x   (x) x     x 

Planning & Control of Operations   x x x x   x   x 

Gedrag in organisaties Human Resource Management   x     (x)     x x 

Psychology (organisatie- en 
arbeidssociologie cq. sociale psychologie) 

x       (x)   x   x 

Organisational Management   x   x (x)     x x 

Organisational Change   x   x (x)     x x 

Ethiek x       (x)       x 

Strategisch management Corporate Strategy   x         x   x 

Marketing   x         x   x 

Omgevingsanalyse   x         x   x 

Risicomanagement   x     x       x 

Innovation Management   x     (x)       x 

Informatiemanagement Management Information 
(stuurinformatie) 

  x   x x x x x x 

Data, Information and Knowledge 
Management 

  x     x x     x 
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LOOBK SDO Hogeschool - Propedeuse 
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   () : indien van toepassing. 

Informationsystems   x   x x       x 

Information Provision       x x       x 

Ondersteunende 
vakgebieden 

Management accounting         x x     x 

Onderzoek   x     x       x 

Financiën   x     x x     x 

Handelsrecht, Arbeidsrecht         (x)       x 

Vaardigheden   Bedrijfskundig redeneren   x   x x       x 

Schakelen en verbinden         x       x 

Houding, 
waarden en 

ethiek 

  Onderzoekend Vermogen x x   x x   x   x 

Professioneel vakmanschap   x   x x       x 

Beroepsethiek en maatschappelijke 
oriëntatie 

x x     x   x   x 

1.1.2. Associate degree 
LOOBK  
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Beroepsmati

ge 
handelingen 

Probleemherkenning Diagnose   x x x   x   x x x x     x 

Ontwerpen     x x         x x x     x 
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LOOBK  

  
  

2
.0

1
.J

o
u

w
w

ar
e 

d
o

el
 

2
.0

2
 .E

xt
er

n
ea

n
al

ys
ee

n
 C

o
m

p
le

xi
te

it
 

2
.0

3
 .C

u
b

ri
xV

er
an

d
er

ku
n

d
e 

2
.0

4
 .F

in
an

ce
 

2
.0

5
 .L

ei
d

er
sc

h
ap

ss
ti

jle
n

 

2
.0

6
 a

R
ec

h
t 

 

2 
. 
06
b 
H
R
m
an
ag
e
m
en
t 
 
 

2.. 
06 
C 
I 
N
ko
o
p-
en 
su
p
p 
L 
Y 
ch
ai
n
m
an
ag
e
m
en
t 2

.0
7

 In
te

rn
 e

A
n

al
ys

ee
n

st
ra

te
gi

eo
n

tw
ik

ke
lin

g 

2
.0

8
 O

n
d

er
n

em
en

 e
n

 o
n

d
er

n
em

er
sc

h
ap

 

2
.0

9
 P

ro
je

ct
m

at
ig

 w
er

ke
n

 

2
.1

0
 R

et
ai

lm
ar

ke
ti

n
g 

2
.1

1
 B

es
tu

u
rs

ku
n

d
e 

 

2
.1

5
 S

ta
ti

st
ie

ke
n

m
et

h
o

d
o

lo
gi

e
 

2
.2

0
A

D
 a

fs
tu

d
ee

rw
er

ks
tu

k 

    
Veranderen     x x         x x x     x 

Evalueren   x   x   x   x x x x     x 

Kennis Operations 
management 

Operations Strategy & 
Performance Management 

  x   x x       x   x x   x 

Process & Layout Design       x             x     x 

Supply network management   x       x         x x   x 

Resource & Capacity 
Management 

              x     x     x 

Planning & Control of 
Operations 

          x   x     x     x 

Gedrag in organisaties Human Resource 
Management 

    x     x   x   x x     x 

Psychology (organisatie- en 
arbeidssociologie cq. sociale 
psychologie) 

x       x x               x 

Organisational Management    x x   x x   x     x x   x 

Organisational Change   x x x x         x x x   x 

Ethiek x       x         x       x 

Strategisch management Corporate Strategy   x x x x       x   x x   x 

Marketing                 x   x     x 

Omgevingsanalyse   x                 x x x x 

Risicomanagement         x           x   x x 

Innovation Management         x           x     x 

Informatie management Management Information 
(stuurinformatie) 

          x     x x x x x x 

Data, Information and 
Knowledge Management 

          x         x x x x 

Informationsystems           x     x x x   x x 

Information Provision           x     x x     x x 

Ondersteunende 
vakgebieden 

Management accounting           x   x x   x   x x 

Onderzoek   x       x     x (x)     x x 

Financiën     x     x   x x x       x 

Handelsrecht, Arbeidsrecht           x     x   x     x 
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LOOBK  
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Vaardighede

n 
  Bedrijfskundig redeneren     x x x x   x x x x     x 

Schakelen en verbinden   x x   x       x x       x 

Houding, 
waarden en 

ethiek 

  Onderzoekend Vermogen   x   x x     x x x       x 

Professioneel vakmanschap   x x x x x     x x x x   x 

Beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie 

x x x   x       x x x x   x 

1.1.3. Bachelor 
LOOBK SDO Hogeschool - Bachelor 

      Leiderschap Strategie & Beleid Personeel &  
Organisatie 

  LOOBK 
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Beroepsmatige 
handelingen 

Probleemherkenning Diagnose         x   x   x     x     

Ontwerpen         x   x         x     

Veranderen         x x x     x x x     

Evalueren         x   x x x   
 

x     

Kennis Operations management Operations Strategy & Performance 
Management 

        x x x   x x x x     

Process & Layout Design             x       
 

      

Supply network management         x     x             

Resource & Capacity Management         x           
 

      

Planning & Control of Operations         x   x               

Gedrag in organisaties Human Resource Management                   x x x x x 
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LOOBK SDO Hogeschool - Bachelor 

      Leiderschap Strategie & Beleid Personeel &  
Organisatie 
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Psychology (organisatie- en 
arbeidssociologie cq. sociale 
psychologie) 

x x x             x x       

Organisational Management   x x   x x x x   x x       

Organisational Change   x x   x x x x x x x x   x 

Ethiek x x x x       x x   
 

      

Strategisch management Corporate Strategy         x x   x             

Marketing                     
 

    x 

Omgevingsanalyse   x x x x     x x     x   x 

Risicomanagement         x   x x     
 

      

Innovation Management         x   x x           x 

Informatie management Management Information 
(stuurinformatie) 

        x   x   x   
 

      

Data, Information and Knowledge 
Management 

        x   x   x           

Information systems         x   x       
 

      

Information Provision         x   x               

Ondersteunende 
vakgebieden 

Management accounting         x           
 

      

Onderzoek         x       x     x x   

Financiën         x           
 

      

Handelsrecht, Arbeidsrecht                   x x       

Vaardigheden   Bedrijfskundig redeneren   x x   x   x   x   
 

x x   

Schakelen en verbinden       x x   x     x x x x x 

Houding, 
waarden en 
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  Onderzoekend Vermogen         x   x   x   
 

x x   

Professioneel vakmanschap   x x x x x   x   x x x x x 

Beroepsethiek en maatschappelijke 
oriëntatie 

x x x x x x   x x x x x x x 

 
LOOBK SDO Hogeschool - Bachelor 

      Communicatie &  
Besluitvorming 
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veranderen 
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management 
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LOOBK SDO Hogeschool - Bachelor 

      Communicatie &  
Besluitvorming 

Leren, innoveren en  
veranderen 

Middelen- 
management 

  LOOBK 
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Beroepsmatige 
handelingen 

Ontwerpen         x x x x x x     

Veranderen         x x x x x x     

Evalueren         x x x x x x     

Kennis Operations 
management 

Operations Strategy & 
Performance Management 

                  x     

Process & Layout Design                         

Supply network management                       x 

Resource & Capacity 
Management 

                        

Planning & Control of 
Operations 

                        

Gedrag in organisaties Human Resource 
Management 

                        

Psychology (organisatie- en 
arbeidssociologie cq. sociale 
psychologie) 

                        

Organisational Management x x x x                 

Organisational Change         x x x x x       

Ethiek                         

Strategisch 
management 

Corporate Strategy     x x x x x x x x x x 

Marketing                         

Omgevingsanalyse                       x 

Risicomanagement                         

Innovation Management         x x x x x       

Informatie 
management 

Management Information 
(stuurinformatie) 

                    x   

Data, Information and 
Knowledge Management 

x x x x           x x   

Informationsystems                   x x   

Information Provision x x x x           x     

Ondersteunende 
vakgebieden 

Management accounting                   x x   

Onderzoek                     x   

Financiën                     x   

Handelsrecht, Arbeidsrecht                         

Vaardigheden   Bedrijfskundig redeneren x x x x x x x x x       

Schakelen en verbinden x x x x                 

Houding, 
waarden en 

ethiek 

  Onderzoekend Vermogen         x x x x x   x   

Professioneel vakmanschap x x x x x x x x x   x   

Beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie 
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LOOBK SDO Hogeschool - Bachelor 

      Processen Ws Onderzoek 

  LOOBK 
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Beroepsmatige 
handelingen 

Probleemherkenning Diagnose x x x   x x x 

Ontwerpen x x x   x x x 

Veranderen x x x   x x x 

Evalueren x x x   x x x 

Kennis Operations management Operations Strategy & 
Performance Management 

x x       x x 

Process & Layout Design x x       x x 

Supply network management x x         x 

Resource & Capacity 
Management 

x x       x x 

Planning & Control of Operations x x       x x 

Gedrag in organisaties Human Resource Management             x 

Psychology (organisatie- en 
arbeidssociologie cq. sociale 
psychologie) 

            x 

Organisational Management x x       x x 

Organisational Change x x       x x 

Ethiek             x 

Strategisch management Corporate Strategy     x       x 

Marketing     x       x 

Omgevingsanalyse     x       x 

Risicomanagement             x 

Innovation Management x x         x 

Informatie management Management Information 
(stuurinformatie) 

          x x 

Data, Information and Knowledge 
Management 

            x 

Informationsystems             x 

Information Provision             x 

Ondersteunende 
vakgebieden 

Management accounting             x 

Onderzoek         x   x 

Financiën             x 

Handelsrecht, Arbeidsrecht             x 

Vaardigheden   Bedrijfskundig redeneren x x     x x x 

Schakelen en verbinden           x x 

Houding, 
waarden en 

ethiek 

  Onderzoekend Vermogen x x     x x x 

Professioneel vakmanschap x x       x x 

Beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie 

            x 

 



 

109 

1.2. Vakgebieden en niveau-indicaties 

1.2.1. Niveau van de vakgebieden 
Tabel 1 

Profiel van SDO Hogeschool, afgezet tegen het profiel, opgesteld door het Landelijk 

Opleidingenoverleg Bedrijfskunde. 

Bachelor 
Vakgebieden 

Niveau 1: 
Basis/beginner 

Niveau 2: 
Gevorderd 

Niveau 3: 
Competent 

Operationeel Management    

Gedrag in organisaties (GiO)    

Strategisch Management    

Informatie Management    

Management Accounting    
Toepassingsgericht onderzoek    
Financiën    
Economie    
Recht*    
 Minimale niveau volgens LOOBK    
 Keuzeniveau volgens LOOBK    
 SDO Hogeschool    
* Relevant recht: handelsrecht, Arbeidsrecht, Arbo, WOR 

Noot: Aangepast overgenomen uit Ongeldige bron opgegeven. 

 

Associate Degree Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: 
Vakgebieden Basis/beginner Gevorderd Competent 

Operationeel Management   

Gedrag in organisaties (GiO)   

Strategisch Management    

Informatie Management   

Management Accounting   

Toepassingsgericht onderzoek   

Financiën   

Economie   

Recht*     

g Minimale niveau volgens LOOBK     

g Keuzeniveau volgens LOOBK      

• SDO Hogeschool      

* Relevant recht: handelsrecht, Arbeidsrecht, Arbo, WOR     

Noot: Aangepast overgenomen uit (Platform Associate degrees van de Vereniging Hogescholen, 
2020, p. 22) 

 

Propaedeuse Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: 
 Vakgebieden Basis/beginner Gevorderd Competent 

Operationeel Management   

Gedrag in organisaties (GiO)   

Strategisch Management    

Informatie Management   

Management Accounting   

Toepassingsgericht onderzoek   

Financiën   

Economie   

Recht*      

g Minimale niveau volgens LOOBK     

g Keuzeniveau volgens LOOBK      

• SDO Hogeschool      

* Relevant recht: handelsrecht, Arbeidsrecht, Arbo, WOR     

Noot: Aanpassing SDO, 2022       

 
  



 

110 

1.2.2. Niveau-indeling volgens het Dreyfus-model 
Tabel 2 

Niveau-indeling volgens het Dreyfus-model Ongeldige bron opgegeven. 

Aspect van de 
situatie waarin je 
beroepsmatig 
handelt Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Aard van de taak  Gestructureerd, bekende 
methoden kunnen direct 
toegepast worden volgens 
vaststaande normen.  

Minder gestructureerd, past 
bekende methoden aan 
wisselende situaties aan.  

Complex, ongestructureerd; 
verbetert methoden en past 
normen aan de situatie aan. 

Aard van de context  Bekend, eenvoudig en 
gestructureerde context 

Bekend, complexere en deels 
gestructureerde context 

Onbekend, complexere en 
(deels) ongespecificeerde 
context  

Aard van het 
handelen  

Werkt vooral met routines en 
krijgt instructies.  

Werkt met richtlijnen en 
procedures in complexe 
situaties, verdiept zich in 
vraagstukken van 
complexiteit in het werk.  

Analyseert problemen, 
vragen en knelpunten in 
complexe situaties, 
ontwikkelt nieuwe 
procedures of aanpakken, 
gebruikt creativiteit in het 
aanpakken en uitvoeren van 
opdrachten.  

Kennis en 
vaardigheden  

Beschikt over basiskennis en 
vaardigheden.  

Beschikt over gevorderde 
kennis en vaardigheden.  

Beschikt over specialistische 
kennis en vaardigheden die 
tot het domein behoren van 
een startende professional  

Noot: Overgenomen uit Landelijk Opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Passie voor verbinden en duurzaam verbeteren; 

2018, p. 49 
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1.2.3. Leerresultaten en Dublin-descriptoren 
Tabel 3 

 relatie tussen de beoogde leerresultaten en de Dublin-descriptoren 

Beoogde leerresultaten bedrijfskundige  Dublin descriptoren 
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Bedrijfskundige 
handelingen 

Probleemherkenning 
Diagnose 
Ontwerpen 
Veranderen 
Evalueren 

 x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 

Kennis 

Organizational Behaviour 
Operations Management 
Strategic Management 
Information Management 
Management Accounting 
Applied Research 
Economics 
Finance 
Business Law 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

   

Vaardigheden 
Bedrijfskundig redeneren 
Schakelen en verbinden 

 x x 
x 

x 
x 

x 

Houding, waarden en ethiek 

Onderzoekend Vermogen 
Professioneel vakmanschap 
Beroepsethiek en maatschappelijke 
oriëntatie 

 x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
 

Noot: Overgenomen uit: Landelijk Opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Passie voor verbinden en duurzaam verbeteren; 

LOOBK, 2018, p. 31 
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1.3. Prestatie-indicatoren van GEM en nlqf – de eindtermen. 
De indeling van GEM helpt de visie van SDO op bedrijfskunde te dragen. Als ordeningsprincipe voor de 
onderwijseenheden, heeft SDO Hogeschool de beroepskerntaken ingedeeld in de zeven inhoudelijke domeinen 
van het GEM, aangevuld met twee relevante extra domeinen, te weten gerelateerde wetenschappen en 
onderzoek.  
Nlqf bestaat uit acht functioneringskenmerken of ook wel prestatie-indicatoren, die per niveau verschillend 
worden ingevuld.  
Per domein van GEM worden domein en niveau specifieke prestatie-indicatoren opgesteld. Deze prestatie-
indicatoren worden vervolgens gekoppeld (gescoord) in nlqf. 

GEM  nlqf 

1. Leiderschap 

2. Strategie & Beleid 

3. Personeel & organisatie 

4. Communicatie en besluitvorming 

5. Leren, innoveren en veranderen 

6. Middelenmanagement 

7. Processen 

8. Gerelateerde wetenschappen 

9. Onderzoek. 

 x 

1. Context 

2. Kennis 

3. Toepassen van kennis 

4. Probleemoplossende vaardigheden 

5. Leer- en ontwikkelvaardigheden 

6. Informatievaardigheden 

7. Communicatievaardigheden 

8. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
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1.4. Niveaubeschrijvingen van nlqf 
In tabel 4 en tabel 5  
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tabel 5 

nederlands kwaliteitsframework, bachelorniveau 

 staan de niveaubeschrijvingen van nlqf, voor de niveaus 5 en 6. De nummering van de niveaubeschrijving 
wordt gebruikt om de prestatie-indicatoren van GEM mee te scoren. 
 

Tabel 4 

Nederlands kwaliteitsframework, Associate Degreeniveau 

Aspect nr. Niveau-indicatie 

Context 1 Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal. 

Kennis 2.1 Bezit ruime, verdiepte of gespecialiseerde kennis van een beroep en 
kennisdomein. 

2.2 Bezit gedetailleerde kennis van enkele beroeps- en/of kennisdomeinen en begrip 
van een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten. 

2.3 Bezit beperkte kennis en begrip van enkele belangrijke actuele onderwerpen, 
problemen en/of specialismen gerelateerd aan het beroep en/of kennisdomein. 

Toepassen van kennis 3.1 Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe in een reeks van 
contexten, om problemen die gerelateerd zijn aan een beroep en/of 
kennisdomein op te lossen. 

3.2 Gebruikt procedures flexibel en inventief. 

3.3 Signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het 
kennisdomein en onderneemt actie. 

3.4 Analyseert complexe (beroeps)taken en voert deze uit. 

3.5 Analyseert de uitkomsten van actueel praktijkgericht onderzoek kritisch 

Probleemoplossende vaardigheden 4 Identificeert en analyseert complexe en onvoorspelbare problemen, in de 
beroepspraktijk en/of in het kennisdomein en lost deze op creatieve, flexibele en 
inventieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken. 

Leer- en ontwikkelvaardigheden 5 Ontwikkelt zich op eigen initiatief, door middel van zelfreflectie en 
zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten, en vraagt waar nodig begeleiding. 

Informatievaardigheden 6 Verkrijgt, verwerkt, combineert en analyseert ruime, verdiepte en gedetailleerde 
informatie en een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten, 
van en gerelateerd aan enkele beroepen en/of kennisdomeinen evenals beperkte 
informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en/of specialismen 
gerelateerd aan het beroep en/of kennisdomein en geeft deze informatie weer. 

Communicatievaardigheden 7.1 Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk 
geldende conventies met gelijken, collega’s, leidinggevenden en of relevante 
derden. 

7.2 Past de communicatie aan het doel en de doelgroep aan. 

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 8.1 Werkt samen in onbekende wisselende leef- en/of werkomgeving, ook 
internationaal met gelijken, collega’s, leidinggevenden en relevante derden. 

8.2 Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen activiteiten, werk en 
studie. 

8.3 Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van activiteiten en werk 
van anderen en voor het aansturen van processen. 
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Tabel 5 

Nederlands kwaliteitsframework, Bachelorniveau 

Aspect nr. Niveau-indicatie 

Context 1 Een onbekende, maar wisselende leef- en/of werkomgeving, ook internationaal. 

Kennis 2.1 Bezit gevorderde, gespecialiseerde kennis van, en kritisch inzicht in, theorieën, en 
concepten van een beroep, kennisdomein en/of breed wetenschapsgebied.  

2.2 Bezit brede, geïntegreerde kennis en begrip van de omvang van de belangrijkste 
gebieden en grenzen van een beroep, kennisdomein en/of breed wetenschapsgebied.  

2.3 Bezit kennis en begrip van enkele belangrijke actuele problemen, onderwerpen en 
specialismen gerelateerd aan een beroep, kennisdomein en/of breed 
wetenschapsgebied. 

Toepassen van kennis 3.1 Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, ook in andere contexten 
zodanig dat dit een professionele en of wetenschappelijke benadering in beroep en/of 
kennisdomein laat zien.  

3.2 Past gespecialiseerde, waaronder kritisch-analytische, vaardigheden, toe op de 
uitkomsten van toegepast onderzoek.  

3.3 Brengt, met begeleiding, een toegepast onderzoek op basis van methodologische 
kennis tot een goed einde.  

3.4 
3.5 

Stelt argumentaties op en verdiept die.  
Evalueert en combineert kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch. 

3.6 Signaleert beperkingen van eigen kennis van de beroepspraktijk en/of bestaande 
kennis in het kennisdomein en onderneemt actie. 

3.7 Analyseert kritisch, complexe beroeps- en/of wetenschappelijke taken en voert deze 
uit. 

Probleemoplossende 
vaardigheden 

4 Identificeert en analyseert complexe en onvoorspelbare problemen in de 
beroepspraktijk en/of in het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en 
creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken. 

Leer- en 
ontwikkelvaardigheden 

5 Ontwikkelt zich op eigen initiatief door middel van zelfreflectie en zelfbeoordeling van 
eigen (leer)resultaten. 

Informatievaardigheden   Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier:  

6.1 Brede, verdiepte en gedetailleerde beroeps gerelateerde en/of wetenschappelijke 
informatie over een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten van en 
gerelateerd aan een beroep en/of kennisdomein  

6.2 Beperkte informatie over belangrijke huidige problemen, onderwerpen en 
specialiteiten gerelateerd aan het beroep en/of kennisdomein  
en geeft deze informatie weer. 

Communicatievaardigheden 7.1 
 
7.2 

Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende 
conventies met gelijken, collega’s, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en of 
relevante derden in de wetenschappelijke en of beroepsmatige gemeenschap.  
Past de communicatie aan het doel en de doelgroep aan. 

Verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid 

8.1 Werkt samen in onbekende wisselende leef- en/of werkomgeving, ook internationaal 
met gelijken, collega’s, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en relevante 
derden. 

8.2 Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen activiteiten, werk en/ of studie 
en voor het resultaat van het werk van anderen.  

8.3 Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van onvoorspelbare 
processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen.  

8.4 Verzamelt en interpreteert relevante gegevens met het doel een oordeel te vormen 
dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijk, 
beroepsmatige, wetenschappelijke of ethische aspecten. 
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1.5. Raamwerk leerresultaten module / onderwijseenheid. 
Beroepsmatig handelen* 

De deelnemer is in staat een  

• diagnose te stellen op het gebied van …….  [kan zijn: probleemstelling ontwikkelen] 

• een ……. te ontwerpen   [kan zijn: probleemstelling ontwikkelen] 

• ……… te veranderen 

• …………te evalueren, waarbij …………… reflectie op …../ essay over …./ bediscussiëren van validiteit in 
het licht van …… . Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke 
uitgangspunten en ecologische effecten aan de orde. 

Kennis* 
De deelnemer beschikt over basis/gevorderde/gespecialiseerde** kennis op het gebied van …… 

Vaardigheden* 
De deelnemer is in staat  

• op basis van basis/gevorderde/gespecialiseerde** kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel 
gevolgtrekking op te stellen op het gebied van ….. 

• in de context van informatieoverdracht / afstemming / weerstand of van strijdige belangen tussen 
afdelingen/bedrijfsdelen/bedrijven/maatschappij* schriftelijk of mondeling tegenstellingen te 
overbruggen en/of te overtuigen. 

Professionele attitude  
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig 

• tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van …… en daarop 
een actie te ondernemen 

• acties te toetsen aan ethische beginselen en ecologische effecten op het gebied van …… 

• op zoek te gaan naar informatie over ………… om een redenering kloppend te maken/een bewering te 
onderbouwen** 

* Verplicht 
** naar keuze 
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