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Organiseren in Veiligheidsregio’s 
- moderne bedrijfskunde toegepast op professioneel organiseren - 

 
 
 
 
SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde 
SDO Hogeschool heeft het opleidingsprogramma “Or-
ganiseren in Veiligheidsregio’s” gemoderniseerd en 
hierbij gebruik gemaakt van de ervaring van meer dan 
1.000 studenten in deze sector die wij hebben opge-
leid.  
In deze moderne versie is veel meer aandacht voor 
vaardigheden die tegenwoordig van werknemers wor-
den gevraagd. Naast de basis van de bedrijfskunde 
worden moderne theorieën en inzichten onderwezen, 
waaronder de ontwikkelingsstadia van bedrijven, de 
daarbij passende organisatiemodellen en leiderschaps-
stijlen.  
We brengen onze studenten een positief kritische en 
onderzoekende houding bij ten aanzien van problemen 
in de organisatie. Zodoende wordt beter nagedacht, 
geanalyseerd en onderzoek gedaan, en worden verbe-
teracties weloverwogen gepland en uitgevoerd. 

Programma 
Een HBO-Bedrijfskunde programma in twee de-
len: een tweejarige Associate Degree-opleiding 
(AD) en nog eens twee jaar voor de Bachelors-
opleiding (BBK of BBA), op maat gemaakt voor 
Veiligheidsregio’s.  
 
Het programma is ontwikkeld voor professio-
nals die kennis op HBO-niveau nodig hebben 
voor hun werk of persoonlijke ambities.  
Om er een paar te noemen:  
 het kan vereist zijn voor je carrièrepad, bin-

nen of buiten de organisatie 
 je kan de ambitie hebben je blijvend te ont-

wikkelen 
 of je wil beter beslagen ten ijs komen om 

met minder moeite je werk beter te doen. 
 
Voor deelnemers 
Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van 
beslissingen die worden genomen in de organi-
satie? Wil je effectief bijdragen en invloed heb-
ben op beslissingen? Wil je de organisatie hel-
pen verbeteren? 
Dan is dit de studie die je opleidt om juist dat te 
doen. 
 
Voor werkgevers 
Het is ook aantrekkelijk voor werkgevers: de 
opbrengst in productiviteit is doorgaans veel 
hoger dan de investering in het leer- en ontwik-
keltraject. 
 

Onze ervaring 
De afgelopen 15 jaar heeft SDO Hogeschool 
nauw samengewerkt met de brandweerkorpsen 
en ca 1000 brandweermannen en officieren op-
geleid. Door de contacten met onze studenten – 
de werkvloer – en hun commandanten – het ma-
nagement – leveren wij een praktisch bruikbare 
en eigentijdse opleiding. 
  
Accreditatie 

Op voordracht van Hobeon heeft de 
NVAO SDO Hogeschool in 2018 geac-

crediteerd, waardoor de bedrijfskunde-opleiding 
en vijf Associate Degree programma’s in het re-
gister zijn opgenomen.  
 

Het Centraal Register Kort Beroepson-
derwijs schrijft onderwijsinstellingen in 
die voldoen aan de Kwaliteitscode voor 

Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonder-
wijs. SDO Hogeschool is opgenomen in dit regis-
ter en werk alleen met docenten die in het do-
centenregister staan. 
 

De NRTO is de overkoepelende 
brancheorganisatie voor alle private 

hogescholen, particuliere trainings- en oplei-
dingsbureaus in Nederland. SDO Hogeschool is 
gebonden aan de algemene voorwaarden en de 
gedragsregels zoals die door de NRTO zijn opge-
steld. 

Herken je jezelf hierin? 
 
 Hoe kan ik verder groeien in de organisa-

tie? 
 Als ik buiten deze organisatie mijn weg wil 

kunnen vinden, wat moet ik dan kunnen? 
 Ik zie dat sommige zaken beter kunnen, 

maar hoe pak ik dat aan? 
 Ik denk wel eens, als we alles blijven doen 

als altijd, zal er niets veranderen 

SDO biedt een passende opleiding: organiseren in 
en van veiligheidsregio’s. 

“Constant ontwikkelen is mijn 
motto en daarom ben ik in mijn 53e le-
vensjaar nog begonnen met de opleiding 
Bachelor bedrijfskunde bij SDO. Gedu-
rende de lessen is mijn interesse in het vak 
bedrijfskunde gegroeid.  Ik heb vaak ge-
dacht “dat had ik wel eerder willen weten” 
want dan had ik het toe kunnen passen in 
mijn werkzaamheden, maar ik kwam er 
ook achter, dat ik een aantal dingen al 
deed zonder te beseffen dat het een model 
was of er een naam aan gekoppeld was. 
Mijn studie heeft me enorm geholpen bij 
mijn carrière in veiligheid.” 

Jack Kusters 
Adviseur Rijkswaterstaat 

 
“Ik heb door mijn studie breder 

leren kijken naar de organisatie en zie nu 
meer verbanden dan voorheen. De theo-
rielessen hebben mijn kennis verbreed en 
mijn afstudeeronderzoek heeft mij verder 
leren kijken dan ik op voorhand deed, 
waardoor mijn onderzoek van meer 
waarde is geworden voor mijzelf én voor 
mijn organisatie. Door mijn studie heb ik 
meer overzicht. Ik handel nu bewuster en 
neem beslissingen op basis van meer ken-
nis en inzicht.”  
 

Dennis van Slooten 
Commandant/Teamleider brandweer-

zorg West bij Brandweer Flevoland 
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Organisatie & Veiligheid  
Tijdens deze opleiding leer je complexe problemen in 
de veiligheidsregio’s op een bedrijfskundige manier te 
benaderen. Je raakt vertrouwd met een theoretisch be-
drijfskundig fundament dat effectief toegepast kan 
worden op de praktijk van veiligheidsregio’s.  
 
SDO Hogeschool hanteert een visie op fasegewijze ont-
wikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Zodoende 
is een geïntegreerde benadering mogelijk en worden 
vakken niet als ‘los zand’ ervaren.  
 
Gedwongen door externe ontwikkelingen moeten Vei-
ligheidsregio’s zich anders gaan organiseren. Van con-
trole naar verbinding zoals in onderstaand figuur . 

 
Onderzoek en innovatie is onderscheidend 
Praktijkgericht onderzoeken wordt in alle vakken ge-
daan. Je leert op een systematische manier de informa-
tie te ontwikkelen die nodig is om problemen op te los-
sen en innovaties voor elkaar te krijgen.  

Resultaten 
Na de opleiding kun je de complexiteit van jullie 
omgeving inschatten en weten hoe je hier het 
best op kunt reageren; welke structuur effectief 
aansluit; welke leiderschapsstijl het best past; 
welk type strategie en innovaties nodig zijn; en 
welke interventies de grootste impact zullen 
hebben.  
 
Je bent kortom beter in staat beslissingen te ne-
men omdat je beter kunt omgaan met onzekere 
situaties.  
 
Vrijstellingen 
Eerder verworven (HBO)-competenties kunnen 
rekenen op vrijstelling – ook die niet direct aan 
de bedrijfskunde gerelateerd zijn. Deze laatste 
kunnen ingebracht worden tot maximaal 40% 
van het aantal te behalen studiepunten. 
Bijvoorbeeld opleidingen gevolgd bij het IFV 
komen hiervoor in aanmerking. 
 
Losse modules 
Een student kan er ook voor kiezen om alleen 
afzonderlijke modules te volgen. De kosten 
hiervan bedragen € 900 (vrij van BTW) per mo-
dule, inclusief een toetsmogelijkheid met één 
herkansing. Bij een succesvolle afronding van 
de toets verkrijgt de student studiepunten die 
op SDO Hogeschool of elders recht geven op 
vrijstelling. 
 
Kosten 
De kosten van deze vierjarige opleiding bedra-
gen € 4.450 per schooljaar (vrij van BTW en ex-
clusief locatiekosten en verplichte boeken).  
Er zijn verschillende kortingsmogelijkheden 
vanuit overheidswege. Zo hebben studenten die 
nog geen HBO of WO-opleiding hebben afge-
rond recht op onderwijsvouchers van € 1.500 
per half jaar, met een maximum van acht stuks.  

 

“Ik vond de opleiding bij SDO hart-
stikke leuk! Het is ook heel anders als je al 
veel werkervaring hebt, want je kan je erva-
ringen delen en daarvan leren. En het is na-
tuurlijk bijster interessant omdat je op een 
veel hoger niveau allerlei zaken kan bediscus-
siëren. Ik vond het heel prettig om een strak 
rooster te hebben, want dan is het voor jezelf 
en voor de organisatie waar je werkt duide-
lijk dat je die dag niet beschikbaar bent. Het 
was ook erg fijn, dat al mijn eerdere opleidin-
gen tot veel vrijstellingen hebben geleid, 
waardoor ik veel sneller door mijn studie kon 
en mij nooit heb verveeld: alles wat ik te leren 
kreeg was nieuw.” 

 
Ilona Oolthuis-Cuppers  

Postcommandant Brandweer Lichtenvoorde  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

Co Managing Director bij CFBT-NL BV 
 

“De impact van mijn onderzoek 
heeft mijzelf verrast en ben ik ook trots op. 
Het advies is zeker iets waarvan ik noodzake-
lijk vind dat de organisatie hier iets mee doet. 
Vooraf heb ik niet beseft dat zoveel onbe-
kende en onzichtbare factoren een rol spelen 
bij de inzetten van de brandweer. 
Door de studie ben ik uit mijn eigen structuur 
van denken gehaald waardoor andere feiten 
aan het licht komen en een aanvulling zijn op 
de huidige denkvorm binnen de organisatie. 
Een kantelmoment in de opleiding is voor mij 
wel geweest de introductie van de moderne 
bedrijfskunde die door Marcel van Marrewijk 
is verzorgd: vanuit de traditionele gedachte 
naar een nieuwe kijk.  
Inmiddels ben ik uitgenodigd om in septem-
ber op de TU/e om een voordracht te geven 
en een poster te maken in het kader van een 
scriptieprijs.” 
 

Jan Pieters 
Specialist Planvorming Veiligheidsregio  

Brabant-Zuidoost 

Over onze Hogeschool 
Wij – van SDO Hogeschool – willen het 
beste uit organisaties en mensen halen. 
Of je nu deelneemt aan complete oplei-
dingsprogramma’s of keuzevakken 
volgt, het is altijd direct relevant voor 
het functioneren op je werkplek. SDO 
biedt namelijk toegepast kennis en erva-
ring aan, die mits met goed gevolg afge-
legd, officiële deelcertificaten en getuig-
schriften opleveren. 
https://sdo-h ogeschool.nl/ 
 

 
 

Wil je meer weten? 
 
Jan Rouma – Programma Manager 
Bel 085 130 3532 

 

Figuur Fasegewijze ontwikkeling (Van Marrewijk, 
2011) 

https://www.nrto.nl/subsidies/
https://sdo-hogeschool.nl/

