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Voorwoord 
 

Voor u ligt de studiegids van de HBO Bacheloropleiding BBA Organisatie en Veiligheid, een 
HBO-bedrijfskunde-opleiding speciaal afgestemd op de veiligheidsregio’s in Nederland. Deze 
studiegids beschrijft het verkorte curriculum als gevolg van de vrijstellingen die studenten 
ontvangen, indien zij de volledige Officiersopleiding bij het IFV met goed gevolg hebben doorlopen. 
De vrijstelling behelst 52 EC’s.  

Mocht u kiezen voor deze opleiding dan willen wij u hierbij namens het bestuur van de 
hogeschool veel succes wensen met deze opleiding en uw verdere carrière. Bij vragen kunt u altijd 
contact opnemen met één van onze medewerkers.  
 
 

Jan Rouma 
Programma manager  
Lector Praktijkgericht onderzoek 

Marcel van Marrewijk  
Bestuurder 
Lector Moderne Bedrijfskunde 

 
  

NB: Op die plaatsen waar in dit document in de hij-vorm wordt gesproken wordt nadrukkelijk ook de zij-
vorm bedoeld. 
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De uitgangspunten en beloften van SDO Hogeschool 
 
• Wij bieden blended learning, omdat wij flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd 

en up-to-date zijn. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student 
boeiend en voor de werkgever betaalbaar. 

• Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context. Een 
dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt. 

• Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof professionals, personen die hun eigen 
kwaliteiten leren kennen, nieuwe kennis vergaren en leren toepassen. Moderne 
vaardigheden staan centraal door onderzoekgerichte en stimulerende didactiek. 

• Docenten faciliteren het leerproces. Wat hebben studenten nodig om voortgang te 
behouden in hun ontwikkeling? Met aandacht voor persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. 

• Praktijkgericht onderzoek (inquiry based learning) is 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. (Geen losse vakken!). 

• Leren is leuk. 
Autonoom en creatief leren en denken wordt ondersteund door bijvoorbeeld games, 
gamificatie, scenariogericht werken en het informele leren. 

• Samenwerken en het leren van de content is een synchroon proces. 
Werken aan groepsprocessen ondersteunt de motivatie en de zingeving van de individuele 
studenten. 

• Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zonder eigenaarschap geen 
voortgang. 

• Wij toetsen formatief en summatief. 
Om studenten te motiveren toetsen zij hun eigen leerproces. 

 
De opleiding wordt afgesloten met een officieel HBO-getuigschrift, namelijk het Bachelor Degree. 

De opleiding is door de overheid geaccrediteerd en voldoet aan alle beroepscompetenties. 
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1 Wie, wat waar en waarom 

1.1 Onze visie 
SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde stimuleert deelnemers om zich te ontwikkelen: zij 

verbreden en verdiepen hun capaciteiten, waarmee zij in een complexere laag van de organisatie 
kunnen gaan functioneren. SDO is daarmee betekenisvol voor studenten en hun werkgevers.  

 
• Deelnemers ervaren en ondergaan een ontwikkeling die zich kan vertalen in een betere 

positie en /of betere arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd groeien hun kansen op de 
arbeidsmarkt (employability). Meerdere malen hebben deelnemers teruggegeven dat zij 
‘dingen hebben geleerd die zij graag jaren eerder hadden willen weten’, of: ‘waar ik de rest 
van mijn leven dankbaar voor ben!’ 

• Bedrijven ervaren meerdere voordelen. Door te investeren in hun medewerkers dragen zij bij 
aan de lerende organisatie. Doordat bovendien de deelnemers bedrijfskritische situaties 
aanpakken en oplossen, ondervinden ze regelmatig constructieve impulsen voor 
performance verbetering. Organisaties ervaren de positieve effecten van medewerkers die 
investeren in hun carrière en die dagelijks hun meerwaarde tonen tijdens werkoverleg en in 
het uitoefenen van hun functies. 

• Veel werkstukken en eindscripties – geschreven in het format van een adviesrapport – 
onderbouwen verbetervoorstellen en beschrijven verbetertrajecten die de onderneming een 
aantrekkelijke business case bieden.  
 

Hiermee levert SDO Hogeschool waarde aan deelnemers en ondernemingen, die meer is dan alleen 
een HBO-diploma. 

1.2 Onze missie 
SDO Hogeschool ondersteunt mensen en organisaties in hun leer-, ontwikkel- en 

transformatieproces. De hogeschool levert professionals af die geschoold zijn in de gangbare en de 
moderne bedrijfs- en veranderkundige competenties. Onze studenten dragen effectief bij aan de 
praktische uitdagingen in hun werkomgeving, waarmee hun bedrijf zich tot vitale, duurzaam 
presterende en wendbare organisatie kan ontwikkelen. Studenten leren daarom moderne theorieën 
en instrumenten hanteren in hun eigen werkomgeving. Het toepassen van dergelijke tools in hun 
werkomgeving is onderdeel van de opleiding. 

 
Als zij hun BBA behaald hebben, kunnen de deelnemers de context van organisaties adequaat 

duiden en analyseren, alsook situaties in organisaties; zij kunnen de complexiteit van hun omgeving 
inschatten en weten hoe hier het best op gereageerd kan worden, welke structuur effectief aansluit, 
welke leiderschapsstijl het best past, welk type strategie en innovaties nodig zijn, en welke 
interventies de grootste impact zullen hebben. Studenten leren hun verworven kennis en 
vaardigheden effectief toe te passen en mensen aan zich te binden, te motiveren en te inspireren. Zij 
weten hoe bedrijfskritische problemen en ongewenste situaties opgelost en verbeterd kunnen 
worden en dus ook hoe je de performance van organisaties voortdurend kunt verbeteren. 
 

SDO Hogeschool is uitsluitend gericht op mensen die werkzaam zijn in een beroepspraktijk, met 
de ambitie zich als professional en als persoon verder te ontwikkelen. SDO biedt een degelijke en 
eigentijdse basis van bedrijfskundige kennis en vaardigheden en leert hen een kritische en 
onderzoekende houding. 
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1.3 Wat bieden wij 
Met een curriculum dat onder toezicht staat van lectoren, specialisten op hun vakgebied, met 

lesdagen die geleid worden door ervaren docenten, en met ondersteuning van een 
geautomatiseerde leeromgeving, het leerplein, bieden wij een effectieve blended leeromgeving aan, 
waarin deelnemers kennis en vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

SDO Hogeschool verzorgt geaccrediteerde deeltijd- en duale opleidingen op propedeuse, 
Associate Degree (AD) en HBO-Bachelor-niveau binnen het bedrijfskundige domein. SDO Hogeschool 
biedt dus opleidingen met een doorlopende leerlijn en met tussentijdse uitstroom- en 
instapmogelijkheden.  
 

Het perspectief van een volledige HBO-bacheloropleiding van drie jaar is voor veel 
volwassenen een behoorlijke opgave. Door dit traject in tweeën te delen – met ter afronding de 
getuigschriften Associate Degree en de Bachelor degree – is een doorlopende leerweg ontwikkeld, 
die binnen de eigen beroepspraktijk doorlopen kan worden. 

1.4 Wie zijn wij – SDO Hogeschool  
De Stichting Deeltijd Opleidingen, kortweg SDO, is in 2002 opgericht met als doel flexibele 

HBO-opleidingen te organiseren die afgestemd zijn op de opleidingsbehoefte van volwassenen die na 
hun initiële opleiding reeds werkzaam zijn in de beroepspraktijk.  

SDO is in 2011 door de minister van OCW aangewezen als “rechtspersoon voor het hoger 
onderwijs” (op basis van artikel 6.9 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
(WHW)). In de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het ministerie van OCW staat Stichting Deeltijd 
Opleidingen als hogeschool geregistreerd onder BRIN-nummer 30 KA. 
 

Vanaf 2011 presenteert SDO zich dan ook als SDO Hogeschool. SDO Hogeschool verzorgt 
beroepsopleidingen die zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO). De opleidingen van SDO Hogeschoolzijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs, het CROHO van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
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2 De opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde - Organisatie en Veiligheid 
Deze studiegids bevat de beschrijving van de driejarige opleiding tot HBO Bachelor 

Bedrijfskunde, afgestemd op de context en praktijk van de Veiligheidsregio’s in Nederland. Deze 
opleiding staat geregistreerd in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) onder 
nummer 34035.  

2.1 Toelatingseisen en vrijstelling 
Dit verkorte programma geldt uitsluitend voor studenten die de volledige officiersopleiding 

van het IFV succesvol hebben afgerond en daarvan getuigschriften kunnen overleggen. Op basis 
daarvan worden 52 EC’s vrijgesteld. Een verzoek tot additionele vrijstelling voor elders verworven 
competenties - anders dan de hierboven genoemde officiersopleiding - dient u te richten aan het 
secretariaat. Uw verzoek wordt door de Examencommissie behandeld. 

Indien niet de volledige officiersopleiding is doorlopen, kan op basis van eerder verworden 
competenties vrijstelling worden verleend op het volledige vierjarige HBO-programma. U dient ook 
daarvoor een verzoek in te richten aan het secretariaat, waarna de examencommissie uw verzoek zal 
behandelen. 

2.2 Getuigschrift Bachelor of Business Administration 
De opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde is een door de NVAO geaccrediteerde opleiding. 

Afgestudeerden mogen de titel Bachelor of Business Administration gebruiken en de afkorting 
daarvan (BBA) achter hun naam te plaatsen. Gegeven uw vrijstelling van 52 EC’s, wordt het Associate 
Degree (AD) getuigschrift uitgereikt na het succesvol afronden van het eerste jaar. Voor afzonderlijke 
cursussen die met succes zijn afgelegd kan op verzoek een certificaat worden afgegeven, inclusief het 
behaalde aantal studiepunten. 

2.3 De opbouw van het curriculum 
• De opleiding bestaat uit drie lesjaren: het eerste jaar ter afronding van het Ad-programma 

omvat 68 EC’s en de tweejarige Bachelorfase is 120 punten. 
• Het is pas mogelijk om te starten met de afstudeeropdracht als alle modulen met succes zijn 

afgerond. 
U kunt op elk moment in het jaar met de studie aanvangen. Wij raden echter aan de studie 

volgens het rooster te volgen, vanwege de opbouw in het curriculum. 

2.4 Lesmethodes 
• SDO Hogeschool hanteert de blended learning methode, en combineert diverse vormen van 

e-learning en social leaning.  
• SDO maakt gebruik van diverse serious games.  
• Cognitieve kennis wordt zodanig getoetst dat multiple-choice tentamens overbodig zijn.1 
• Veel modulen worden afgerond met praktische werkstukken en beroepsproducten. 
• Studenten kunnen altijd vragen stellen aan de desbetreffende docent via het leerplein. 

2.5 Studiebelasting en duur 
Drie soorten studielast bepalen de totale studiebelasting en studieduur, namelijk de nominale 

studielast, de feitelijke studielast en de geprogrammeerde studielast. 

2.5.1 Nominale studielast 
De complete bacheloropleiding volgens de WHW heeft een nominale studielast van 240 

studiepunten. De nominale studielast van de opleiding van één studiejaar bedraagt derhalve 60 
studiepunten. Een studiepunt of EC’s = European Credits omvat een studiebelasting van 28 uur 
studeren. De nominale studieduur is derhalve 60 * 28 = 1.680 uur! 

 
1 Enig voorbehoud: SDO streeft er naar zo spoedig mogelijk een alternatieve en meer effectieve toetsvorm te introduceren. 
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2.5.2 Feitelijke studielast 
De post-initiële student, de deelnemers aan een opleiding van SDO Hogeschool, verkeren in een 

andere uitgangspositie. De feitelijke studielast en studieduur kunnen daardoor anders uitvallen. Deze 
deelnemers volgen namelijk een deeltijdse of duale opleiding. In dat geval zal er vaak sprake zijn van 
het zogenoemde concurrency-beginsel waarbij de deelnemer wordt gestimuleerd de leerstof in 
verband te brengen met de (eigen) beroepspraktijk en vice versa. Daarnaast moet de deelnemer een 
aanzienlijk deel van de opdrachten uitvoeren in de eigen werkomgeving. Dat betekent dat de 
feitelijke studielast aanzienlijk minder zal zijn dan de nominale studielast. 

2.5.3 Geprogrammeerde studielast 
De studiebelasting kan worden onderbouwd door een berekening die gebaseerd is op de te 

bestuderen literatuur, het deelnemen aan contactdagen, de zelfstudie, het uitvoeren van 
opdrachten, het maken van tentamens en door praktijkleren. 

2.6 Lestijden 
Veel studiemateriaal is beschikbaar op de leeromgeving. Daar heeft iedere student 24 uur per 

dag toegang toe, zodat deze zelf het meest geschikte moment kan bepalen om te studeren. Het 
roosterprogramma bestaat uit twee blokken per dag. De groep kan opteren voor een ochtend 
/middaggedeelte of voor een middag/avondgedeelte. De locatie is afhankelijk van het aanbod en kan 
op diverse plaatsen in Nederland plaatsvinden. 

De 1e jaarsvakken worden normaliter gegeven op de dinsdag, de 2e jaarsvakken op de 
woensdag en de 3e jaarsvakken op de donderdag. Door deze opzet is het voor studenten mogelijk om 
gedeelten uit een vorig schooljaar te volgen zonder dat dit ten koste gaat van het kunnen volgen van 
de cursussen in het huidige schooljaar. 

2.7 Kosten 
De kosten van opleiding bedragen  
• Ad-programma:  € 5.100,- 
• Bachelorfase: 2* € 4.500,- 

De kosten zijn vrij van BTW en zijn 
• Inclusief administratiekosten, inschrijfgeld, collegegeld, examengeld, toegang tot de 

leeromgeving en het kennisplein.  
• Exclusief Locatiekostenopslag2 en aanschaf van de verplichte boeken.  

 
De bedragen worden voor de start van het collegejaar gefactureerd. De algemene leverings-

voorwaarden zijn van toepassing. Het desbetreffende artikel 4.7 van het Deelnemersstatuut is in 
Bijlage 1 (p. 30) toegevoegd. 

Bij elke toets is één tentamen en één herkansing inbegrepen. Mocht er onverhoopt een extra 
herkansing nodig zijn dan zijn de kosten daarvan € 200.  Een extra herkansing van een praktijk-
tentamen of de afstudeerscriptie kost € 500. 

De kosten van afzonderlijke modulen bedragen € 700 (vrij van BTW) per 6 EC, 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. 

2.8 Inschrijven 
Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier in Bijlage 1 op pagina 30. Stuur het 

ingevulde formulier als pdf naar:  p.heeren@sdo-hogeschool.nl 
of per post naar:    SDO Hogeschool 

Blaak 516 
3011 TA Rotterdam 

 
2 Indien op verzoek van deelnemers een speciale locatie wordt gehuurd. 
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3 Het opleidingsprogramma 

3.1 Toets-vormen 
SDO Hogeschool hanteert de onderstaande toetsvormen: 

Open vragen Een toets bestaande uit meerdere open vragen.  
Deze toets-vorm kan voorkomen bij zowel een open- een gesloten boek toets. 
Deze toets wordt afgenomen op de hogeschool. 

MC-toets Multiple-Choice toets: meerkeuzevragen.  
Deze toets-vorm kan voorkomen bij zowel een open- een gesloten boek toets. 
Deze toets wordt afgenomen op de hogeschool. 

Verslag/paper Het schrijven van een artikel, case of verslag 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 cursus. 

 
De toetsen worden op de hogeschool digitaal afgenomen; zowel de open vraag toetsen als de 
multiple-choice toetsen. 

3.2 Het opleidingsschema 
3.2.1 Associate Degree opleiding HBO Bedrijfskunde 
De eerstejaars lessen worden normaliter gegeven op de dinsdag.  
 

Studiejaar 2020 
Cursuscode Onderwijseenheden Toetsvorm ECTS 
AD-1 Persoonlijke leerweg I Game 6 
AD-2 Bedrijfskunde en Bestuurskunde, de basis  Werkstuk 6 
AD-3 Omgevingsanalyse en Organisatieontwikkeling   Werkstuk 6 
AD-4 Veranderkunde  Werkstuk  5 
AD-5 Onderzoeksvaardigheden  Onderzoeksopzet 4 
AD-6 Leiderschapsstijlen  Werkstuk 4 
AD-7 Strategie en beleidsontwikkeling  Game 5 
AD-8 Financieel management en financieel rekenen  Werkstuk 6 
AD-9 HRM-procesmanagement   Werkstuk 5 
AD-10 Toegepaste statistiek  Data-analyse 5 
AD-11 Interne analyse   Werkstuk 6 
AD-12 Integraal werkstuk (Ad-examen)  Adviesrapport (AD) 10 
 
10 vakken 

 
Nominale studielast 

 
68 
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4.2.2. Bachelorsfase bedrijfskunde – jaar 1  
De bijeenkomsten vinden normaliter plaats op woensdag. 
 

Studiejaar 2021 
Cursuscode Onderwijseenheden Toetsvorm ECTS 
B-1 Analyse modellen (obv TOC) Analyse  6 
B-2 Leiderschap 2 Verslag 6 
B-3 Strategie & business development Verslag 6 
B-4 Projectmanagement & agile werken MC toets 6 
B-5 Performanceverbetering & duurzaam presteren Verslag 6 
B-6   Persoonlijke ontwikkeling en ethiek Verslag 6 
B-7 Cultuur Werkstuk 6 
B-8 Marketing en commerciële beleidsvorming Werkstuk 6 
B-9 MVO en duurzame ontwikkeling Verslag 6 
B-10 Combi: Communicatie & besluitvorming & leren en 

ontwikkelen 
2 blogs 6 

10 vakken Nominale studielast 60 
 
4.2.3. Bachelorsfase  bedrijfskunde – jaar 2  
De bijeenkomsten vinden normaliter plaats op donderdag. 
 

Studiejaar 2022 3de jaar opleiding HBO  
Cursuscode Onderwijseenheden Toetsvorm ECTS 
B-11 Modern personeelsbeleid  Werkstuk 5 
B-12 Persoonlijke ontwikkeling Verslag 5 
B-13 Risico-analyse Werkstuk 5 
B-14 Strength based change Werkstuk 5 
B-15 Moderne economie en duurzame ontwikkeling Analyse 5 
B-16 Onderzoekvaardigheden 3 Analyse 5 
B-17 Afstudeerwerkstuk Paper (Bachelor) 30 
6 vakken Nominale studielast 60 

NB. De samenstelling van het programma is onderhevig aan verandering en aanpassing. 

3.3 Studiedomeinen 
De studie Bedrijfskunde bij SDO Hogeschool kent drie leerlijnen - de persoonlijke ontwikkelingen, 
onderzoek en professionele ontwikkeling – en de toepassing daarvan op de praktijk.  Een uitgebreide 
toelichting op de modulen - de bouwstenen van beide leerlijnen - treft u in een separaat document. 
Zo ook het rooster. 

3.3.1 Persoonlijke leerlijn 
In deze leerlijn staat de persoonlijke ontwikkeling centraal met onder meer aandacht voor diverse 
(21ste eeuwse) vaardigheden (gerelateerd aan communicatie, veranderkunde, leiderschap, leren en 
ontwikkelen, informatietechnologie), ethiek, bewustzijn en filosofie. 

3.3.2 Professionele leerlijn 
Deze leerlijn betreft het ontwikkelen van bedrijfskundig vakmanschap en omvat alle domeinen van 
de bedrijfskunde alsmede de ondersteunende disciplines zoals psychologie en economie. 

3.3.3 Leerlijn Praktijkgericht Onderzoek 
Het verbeteren van de huidige praktijk vergt kritisch vermogen, methodisch en analytisch inzicht 
kennis van statistiek en de schrijfvaardigheid om een onderzoeksverslag en de daarop gebaseerde 
adviezen en aanbevelingen helder te verwoorden.  
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3.4 Jaarrooster Hbo Ad Bedrijfskunde cohort 2020 
Wijzigingen in rooster en programma zijn voorbehouden 
 

Wk Datum Tijd Vak Tijd Vak 

10 3-3-2020 10:00 – 13:00  AD-1 Persoonlijke leerweg 
(Marcel van Marrewijk) 
• Kick-off bijeenkomst 
• Persoonlijk waardenprofiel 

13:30 – 16:30 AD-2 Bedrijfskunde  
(Marcel van Marrewijk) 
• Fasegewijze ontwikkeling 
• Kennismaking Spiral Dynamics 

13 24-3-2020 10.00 – 13.00 AD-2 Bestuurskunde  
(Johan de Kock) 
• Inzicht in de keten 

13:30 – 16:30 AD-3 Omgevingsanalyse  
(Marcel van Marrewijk) 
• Context en situatie 
• Niveau van complexiteit 

15 7-4-2020 10.00 – 13.00 Ad-3 Veranderkunde  
(Marcel van Marrewijk) 
• Veranderstijlen 
• Veranderambities 

13:30 – 16:30 AD-4 Organisatieontwikkeling  
(Marcel van Marrewijk) 
• Organisatievormen 

20 12-5-2020 10.00 – 13.00 AD-5 Onderzoeksvaardigheden   
(Jan Rouma) 
• Plan van aanpak 

13:30 – 16:30 Vervolg 
• Schrijven van beleidsrapportages 

24 9-6-2020 10.00 – 13.00 AD-6 Leiderschapsstijlen  
(Marcel van Marrewijk) 
• Repertoire van stijlen 

13:30 – 16:30 AD-7 Strategie en beleidsontwikkeling  

27 30-6-2020 10.00 – 13.00 AD-8 Financieel management en 
Financieel rekenen 

13:30 – 16:30 Vervolg 

36 1-9-2020 10.00 – 13.00 AD-9 HRM-processen  
(Marcel van Marrewijk) 
• Strategisch en duurzaam 

personeelsbeleid 
• In-, door- en uitstroom 

13:30 – 16:30 AD-11 Interne analyse  
(Marcel van Marrewijk) 
• Toepassing instrument 

41 6-10-2020 10.00 – 13.00 AD-10 Toegepaste statistiek  
(Jan Rouma) 

13:30 – 16:30 Vervolg toegepaste statistiek 

45 3-11-2020 10.00 – 14.00 Contactdag Eindopdracht Ad.  
(Marcel van Marrewijk) 

    

48 24-11-2020 10.00 – 14.00 Contactdag Eindopdracht Ad.  
(Jan Rouma) 

    

  In te 
plannen 

10.00 – 13.00 Presentatie/verdediging Ad-12 13:30 – 16:30 Vervolg 

 



 

4 Niveau van beheersing, beroepstaken en competenties 

4.1 Visie op beroep van bedrijfskundige 
‘Het beste uit mensen en organisaties halen’ is de opdracht voor iedere bedrijfskundige. De 

bedrijfskundige is een ondernemende en mensgerichte beroepsbeoefenaar die veelzijdig inzetbaar 
is. Daarom leert SDO Hogeschool studenten naar organisaties te kijken vanuit een integraal 
perspectief.  

4.1.1 Bedrijfskundige is een generieke professional 
 De bedrijfskundige professional is veelzijdig inzetbaar. Hij is een ‘bruggenbouwer’ die op 
multi- en interdisciplinaire wijze werkt aan bedrijfskritische vraagstukken en processen in 
organisaties. Hij is in staat deze vraagstukken op een praktische, creatieve wijze op te lossen. Hij is 
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. 

4.1.2 De bedrijfskundige is ondernemend en verbetert en vernieuwt processen. 
De bedrijfskundige professional werkt in een dynamische omgeving, signaleert 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. 

4.1.3 De bedrijfskundige onderhoudt zijn kennis en ontwikkelt zijn ervaringen. 
In zijn handelen toont de bedrijfskundige professional zich een ondernemer gericht op 

verbetering en innovatie van bedrijfsprocessen. Hij zet daarom zijn onderzoekend vermogen en 
kennis in. 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. 

4.2 Competentiegericht 
De opleiding bedrijfskunde is competentiegericht vormgegeven waarbij de beroepstaken 

dikwijls de eindtermen van de opleiding zijn. Het leren via beroepstaken is een sturend uitgangspunt 
in de opleiding. Beroepstaken zijn betekenisvolle, essentiële taken die in al hun complexiteit in de 
beroepspraktijk worden uitgevoerd. In de loop van de opleiding gaat de aspirant bedrijfskundig 
professional meer en meer over de vereiste kennis, vaardigheden en houding beschikken waarmee 
hij effectief wordt. Wij hanteren hierbij de volgende definitie voor een competentie: 

Competentie is het vermogen om verworven kennis, vaardigheden en houding 
zodanig in te zetten, dat bij normaal functioneren de doelstellingen van een 
concrete functie gehaald worden. 
 

 De kennis wordt geïntegreerd aangeboden en vaardigheden en houding worden geoefend, 
waardoor ‘hoofd, hart en handen’ zich verbinden: kennis moet immers ‘kloppen’; het moet ‘deugen’ 
en het moeten kunnen worden uitgevoerd!  

4.3 Zelfsturing  
Met ons onderwijs willen wij de aankomende bedrijfskundig professional leren om 

zelfstandig relevante beroepstaken uit te voeren in bekende en nieuwe situaties. Ook moet de 
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bedrijfskundige professional na afronding van de studie zich kunnen blijven ontwikkelen. Vanaf de 
start besteedt onze opleiding daarom veel aandacht aan de daarvoor benodigde zelfsturing. De 
eerste stap hierbij is de zelfbeoordeling die de deelnemer bij de start van de opleiding uitvoert en 
waarbij hij werkervaring, kennis en vaardigheden en de eigen persoonlijkheid in beeld brengt. De 
uitkomsten van deze zelfbeoordeling vormen de basis voor een persoonlijk ontwikkelplan dat de 
rode draad vormt van de persoonlijke leerweg tijdens met name het eerste jaar van de opleiding.  

4.4 Flexibel studeren  
In het onderwijs wordt waar mogelijk aangesloten bij de ambities, wensen en behoeften van 

de individuele deelnemer. Het onderwijsprogramma is daarom op behaalde momenten flexibel, met 
name tijdens het praktijkdeel waar de beroepstaken met bijbehorende kennis en vaardigheden 
centraal staan. Op deze punten kan, eventueel in overleg met de werkgever, de deelnemer zelf 
keuzes maken over de invulling van de opleiding ten aanzien van de te ontwikkelen 
beroepsproducten met de hierbij benodigde competenties en over het tijdspad en planning.  
Door middel van vrije keuzeruimte in de minor heeft de deelnemer de mogelijkheid om zich te 
specialiseren of verder te profileren.  

4.5 Beroepstaken als eindtermen 
De beroepstaken die ten grondslag liggen aan de opleiding zijn afgeleid van het 

beroepsprofiel zoals dat door de beroepenveldcommissie is vastgesteld. Dit profiel is mede 
gebaseerd op het opleidingsprofiel dat is opgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg 
Bedrijfskunde MER (LOO BKM). Wij onderscheiden zeven beroepstaken: 
1. Geeft leiding de bedrijfsprocessen en/of organisatieprocessen. 
2. Analyseert beleidsvraagstukken en bereidt besluitvorming voor. 
3. Past human resource management toe in het licht van de strategie van de onderneming. 
4. Richt bedrijfs- of organisatieprocessen in en beheerst deze. 
5. Analyseert de financiële- en juridische aspecten, interne processen en de organisatieomgeving.    
6. Ontwikkelt, implementeert en evalueert de noodzakelijke veranderprocessen. 
7. Ontwikkelt een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelt daarvoor 

relaties, netwerken en ketens. 
 

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 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, met name 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. 
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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.  

4.6 Persoonlijke effectiviteit 
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.  

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.  

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. 
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5 De drie leerlijnen van de opleiding  
 De studie Bedrijfskunde bij SDO Hogeschool kent drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkelingen, 

profes-sionele ontwikkeling en toepassingsgericht onderzoek. Deze leerlijnen bestaan uit modules 
die in twee jaar gezamenlijk opbouwen tot het Associate Degree en in vier jaar tot het Bachelor 
Degree.  

5.1 De persoonlijke leerlijn 
In de persoonlijke leerlijn staat de persoonlijke ontwikkeling centraal met als doel effectief te 

functioneren in een steeds complexer wordende samenleving. Er is onder meer aandacht voor 
diverse vaardigheden gerelateerd aan communicatie, veranderkunde, leiderschap, leren en 
ontwikkelen en informatietechnologie, en er wordt aandacht besteed aan vakken als ethiek en 
filosofie, en thema’s als bewustzijn, appreciative living, en stress management. 

Een student is geen ‘leeg vat’ dat vol gestopt kan worden met kennis. Het doet ertoe wie jij 
bent en hoe jij omgaat met die kennis. Wij mensen zijn immers geen resources maar unieke 
individuen die hun eigenheid behoren te ontplooien. Het opdoen van kennis en het beoefenen van 
vaardigheden alleen is niet genoeg. Houding, ethiek, timing en zelfbeeld voegen waarde toe bovenop 
de inhoud, kennis en kunde die iemand etaleert. De persoonlijke ontwikkeling is zelfs de basis! De 
cognitieve kwaliteiten van studenten krijgen nog meer impact indien ook andere persoonlijke 
kwaliteiten, zoals de emotionele, psychologische, sociale en spirituele, aandacht krijgen. 

In deze leerlijn besteden we aandacht aan de toepassing van de nieuwe kennis die een student 
tot zich neemt in diens eigen omgeving, zowel de werk- als privé-omgeving. Er wordt gewerkt aan 
het opsporen van blokkades en het ontwikkelen van persoonlijke oplosstrategieën en methoden. 
 
Juist in een tijdperk waarin de exponentiële versnelling van verandering kenmerkend is, vormen 
volgens Tim Kelly (True purpose, 2009) zingeving en authenticiteit het belangrijkste kompas om door 
de complexiteit van vandaag de dag te navigeren.  
 

5.2 De professionele leerlijn 
Deze leerlijn betreft het ontwikkelen van bedrijfskundig vakmanschap en omvat alle domeinen 

van de bedrijfskunde alsmede de ondersteunende disciplines zoals psychologie en economie. SDO 
Hogeschool hanteert een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Aan 
de hand van het bedrijfskundig raamwerk de Cubrix (Van Marrewijk, 2011, 2014), zijn alle 
bedrijfskundige modulen en de daarin voorkomende modellen en instrumenten op elkaar afgestemd, 
waardoor een geïntegreerde benadering mogelijk is en diverse modulen niet als ‘los zand’ worden 
ervaren.  

 

Harvard professor Rosabeth Ross Kanter heeft 
drie belangrijke drijfveren onderkend van 
professionals. Dit zijn meaning, mastery, en 
membership. Of vertaald: zin- en betekenisgeving, 
vakmanschap en regie over de ontwikkeling en 
toepassing van je competenties en je sociaal veilig 
en veerkrachtig voelen als onderdeel van een 
gemeenschap.  
Dit zijn drie zogenaamde ‘embodied’ kwaliteiten. 
Hier kan alleen de ‘eigenaar’ iets mee doen.  
De vierde drijfveer is overigens beloning (money), 
en die werkt alleen negatief: als je je onder-
gewaardeerd voelt werkt dat destructief. 

 
 

 

Figuur 1 ‘Embodied’ kwaliteiten van 
individuen, vrij naar Ross Kanter 
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De in de Cubrix geordende fasegewijze ontwikkeling van organisaties kent vier ontwikkelniveaus, 
waarvan de kenmerken gebaseerd zijn op (1) macht, (2) regels en orde (3) processen en succes en (4) principes 
en verbinding. Deze kenmerkende ontwikkelniveaus ontstaan in specifieke omgevingen en bieden daar 
meerwaarde. De genoemde niveaus zijn afgeleid van spiral dynamics (Beck & Cowan, 1996).  

 
Een fasegewijze benadering van bedrijfskunde is 

pas recent relevant geworden omdat in het huidige 
tijdsgewricht het tempo van verandering exponentieel 
toeneemt. Eddy Obeng combineerde het tempo van 
veranderingen (pace of change) met de ontwikkeling van 
ons leervermogen (zie curves in Figuur 2). Daarmee 
creëerde hij een krachtig beeld van de toegevoegde 
waarde van de traditionele bedrijfskunde (links van het 
snijpunt van beide curves), en van de moderne 
bedrijfskunde (rechts van het snijpunt), daar waar de 
regels herschreven worden.  
 

Vóór het snijpunt is de omgeving relatief stabiel en voorspelbaar, waardoor organisaties werkwijzen, 
structuren en culturen ontwikkelden die aansluiten op het machts- en beheersingsparadigma. Deze 
organisatievormen (power-based, rule-based en process-based) en daaraan gerelateerde bedrijfskundige 
methoden en theorieën, alsmede het kenmerkend niveau van complexiteit, biedt lesmateriaal dat centraal 
staat in het associate degree-programma. 

 
Figuur 3 toont vijf opeenvolgende iconische structuurtypen, geschikt voor oplopende niveaus van 

complexiteit. De eerste drie zijn functioneel vóór het Obeng’s snijpunt en de twee rechter iconen bieden meer 
veerkracht en flexibiliteit, passend in het huidig tijdsgewricht.  

 
Tabel  1 (pagina 18 )toont enkele kenmerken van de bovengenoemde ontwikkelfasen. De verschillende 

perspectieven bieden inzicht in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling en de 
mogelijkheden van performanceverbetering. 
 

De traditionele bedrijfskunde is met name gericht op het machts- en beheersingsparadigma. 
Onderstaand overzicht is indicatief voor de thematische inkleuring van de Bacheloropleiding.  

Inhoudelijke structuur Associate Degree (1ste jaar – verkorte opleiding): 
•  60% Regel gebaseerde bedrijfskunde (bureaucratisch, top down, gestandaardiseerd, etc) 
•  25% Proces gebaseerd bedrijfskunde (rationeel/analytisch, performance gedreven, beheersmatig) 
• 15% Principe gebaseerd bedrijfskunde (participatief, verbindend, ketenoptimalisatie) 

 
Inhoudelijke structuur Bachelor Degree (2de en 3de jaar – verkorte opleiding): 
• 10% Regel gebaseerde bedrijfskunde 
• 15% Proces gebaseerd bedrijfskunde 
• 60% Principe gebaseerd bedrijfskunde 
• 15% Systeem gebaseerde bedrijfskunde – Focus op de netwerkorganisatie (ketenoptimalisatie) 

 

 

Figuur 3 Structuuriconen van de verschillende organisatievormen 

 

snelheid van leren 

tempo van de veranderingen 

Figuur 2  Curve van veranderingen en leercurve. Naar  
Obeng (2011) 
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De inhoud van de verschillende bedrijfskundige domeinen worden zodoende gerelateerd aan de 
ontwikkelniveaus waardoor meer samenhang en diepte ontstaat in kennis en toepasbaarheid. 

5.3 Leerlijn Toepassingsgericht Onderzoek 
Het verbeteren of aanpassen van bedrijfsprocessen vergt kritisch, analytisch en synthetisch 

vermogen, en het plannen van een methodische aanpak. Daarbij is naast bedrijfskundige kennis en 
inzicht, ook kennis en inzicht in onderzoekstechnieken nodig, als observeren, problematiseren en 
statistiek, alsook schrijfvaardigheid om een onderzoeksverslag en de daarop gebaseerde adviezen en 
aanbevelingen helder te verwoorden. Deze leerlijn bevat de twee integrale, afsluitende werkstukken 
voor het Associate degree en de bachelorfase, waarin een verbetering van een bedrijfskritische 
praktijksituatie centraal staat. 
 

In de visie van de SDO Hogeschool, levert onderzoek niets anders op dan informatie. Deze 
informatie kan worden ingepast in oplossingsstrategieën van problemen en kan de basis vormen 
voor specifieke interventies. Aldus leidt onderzoek tot informatie waarmee beleidsadvies kan 
worden ontwikkeld, en leidt beleidsadvies tot actie, waarmee veranderingen en verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd. 

5.3.1 Bedrijfskundig probleem 
Onderzoeksopdrachten bij SDO Hogeschool bestaat uit het vergaren en synthetiseren van 

informatie die nuttig en noodzakelijk is voor het oplossen van een bedrijfskundig probleem. Het 
startpunt van de onderzoeksopdrachten zijn over het algemeen bedrijfskritische situaties die zich 
voordoen, of die zich kunnen voordoen door interne of externe verander(en)de omstandigheden. 
Een onderzoek verschaft de basis voor bijvoorbeeld een plan voor het herinrichten van processen, 
een financieringsplan, een marketingplan, een ondernemingsplan, een veranderplan. In deze 
benadering staat onderzoek in dienste van een adviestraject. Het advies betreft te nemen acties. In 
voorkomende gevallen wordt een plan ook daadwerkelijk ontwikkeld, geïmplementeerd of in de 
markt gezet. 

Het onderzoek heeft daarbij een noodzakelijke, maar afgeleide rol. De plaats die 
onderzoeksconclusies innemen in het adviestraject, is vergelijkbaar met de plaats van literatuur of 
bronnen: het verschaft informatie en daarmee argumenten om tot de oplossing van het probleem te 
komen, of tot het advies zelve. De aanduiding toepassingsgericht onderzoek (Andriessen, 2014) lijkt 
daarmee een erg goed gekozen term: onderzoek dat informatie oplevert die direct toegepast wordt 
in het oplossen van een praktisch, bedrijfskundig probleem in tegenstelling tot wetenschappelijk 
onderzoek, dat kennis oplevert om theorievorming op weg te helpen. 

5.3.2 Vaardigheden 
Om een onderzoeksopdracht zelfstandig, zij het met begeleiding, te kunnen werven en 

uitvoeren, moet de student voldoende in staat zijn om: 

HEERSEN 
MACHT 

 
MACHT GEBASEERD 

BEHEERSEN 
BUREAUCRATISCH 

 
REGEL GEBASEERD 

BEHEREN 
RATIONEEL 

 
PROCES GEBASEERD 

VERBINDEN 
PROFESSIONEEL 

 
PRINCIPE GEBASEERD 

INTEGREREN 
SYNERGIE 

 
SYSTEEM GEBASEERD 

Status-gedreven Compliance Winst-gedreven Consensus-gedreven Missie-gedreven 
Idee Plan Progressie Ontwikkeling Netwerkregie 

Onder toezicht Implementeren Realiseren Organiseren Co-creëren 
Directief Procedure Afspraken 

(onderhandelen) 
Participatie Verantwoording 

Incident Probleem Uitdaging 
(voor verbetering) 

Potentie Verlangen 

Beschikbaar Gekwalificeerd Bekwaam Professioneel Bevlogen 
Ervaren Taakgericht, 

gehoorzaam 
Geëngageerd en 

geprikkeld 
Geïncludeerd en 

betrokken 
Vanuit zingeving 

 

Tabel  1 
Verschillende perspectieven op fasegewijze ontwikkeling (van Marrewijk, 2011) 
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1. bedrijfskundige onderwerpen te problematiseren (in Organisatiekunde, HRM, Financiën); 
2. methodologische en statistische kennis en principes van veldonderzoek (meestal 

sociaalwetenschappelijk onderzoek) toe te passen; 
3. scherp te formuleren, zonder overbodige woorden en met correcte grammatica en spelling 

(algemene en specifieke taal- en schrijfvaardigheid). 
 
De vaardigheid om een bedrijfskundig vraagstuk te kunnen analyseren en problematiseren, om 
vervolgens een oplossingsstrategie te ontwikkelen, is ons inziens een beroepsvaardigheid van de 
bedrijfskundige, en vallen binnen het algemeen bedrijfskundig curriculum.  

5.3.3 Onderzoeksvaardigheden 
SDO Hogeschool onderscheidt drie typen onderzoek: literatuuronderzoek, 

bronnenonderzoek (samen deskresearch) en veldonderzoek. Het onderscheid in deze drie typen 
onderzoek is belangrijk met betrekking tot de onderzoeksvaardigheden. De vaardigheid kennis te 
nemen van reeds bestaande informatie (literatuuronderzoek) en het gebruik maken van bestaande 
data (bronnenonderzoek) waarmee informatie wordt gemaakt (data-analyse) en het inpassen 
daarvan in de analyses die leiden tot het oplossen van een probleem, behoort tot een 
beroepsprocedure (bijvoorbeeld een financiële analyse ten behoeve van een ondernemingsplan). De 
onderzoeker vertrouwt erop dat de informatie en de data betrouwbaar zijn; het methodologische 
probleem betreft dan vooral de conclusievaliditeit (de juiste interpretatie en inpassing van de 
informatie). De vaardigheid die hiervoor nodig is, is onderdeel van de bedrijfskundige modulen. 

Het veldonderzoek heeft een veel complexer methodologisch probleem. In de opvatting van 
SDO Hogeschool is veldonderzoek een activiteit die nieuwe gegevens genereert met een zeer 
specifiek doel, die de gegevens omvormt tot bruikbare informatie en die de gegevens op hun merites 
beoordeelt3 om vervolgens daarmee valide gevolgtrekkingen te maken. 

Aldus wordt onderzoek naar informatie die in bronnen te vinden is onder de noemer 
deskresearch geschaard (literatuur- en bronnenonderzoek: artikelen uit (vak)tijdschriften, 
jaarverslagen, adviesrapporten, boekhouding (cijfermateriaal), administratie, etc.); onderzoek waarin 
nog niet bestaande data worden verzameld, wordt onder veldonderzoek geschaard (survey-
onderzoek, observatieonderzoek, diepte-interviews en onderzoek naar processen4). 

Kortom: deskresearch betreft het verzamelen van de uitkomsten van eerder gedaan (en 
gepubliceerd) onderzoek of het analyseren van reeds bestaande data, en het veldonderzoek betreft 
het verzamelen van nieuwe data, van waaruit door verschillende bewerkingen, rekening houdende 
met de kwaliteitseisen (betrouwbaarheid, validiteit), conclusies worden getrokken. Beide, zowel de 
uitkomsten van onderzoek verzameld door deskresearch, als de conclusies van veldonderzoek, dienen 
als informatie voor het op te lossen bedrijfskundige probleem. 
Veel voorkomende veldonderzoeken in de bedrijfskunde zijn onderzoeken die nodig zijn voor het 
opstellen van bijvoorbeeld een marketingplan (Wanneer kopen mijn klanten het meest?), of een 
communicatieplan (Hoe vertel ik het op de meest effectieve manier?) of expertonderzoek (Wat 
vinden zij ervan?). Over het algemeen worden in deze onderzoeken mensen bevraagd. 

 
3 Een van de lastigste onderwerpen: correcte gevolgtrekkingen ((statistische) conclusievaliditeit), betrouwbaarheid en 
validiteit van vragenlijsten, etc. 
4 Een adviesvraag naar verbetering van liquiditeiten, kan leiden tot onderzoek naar productieprocessen. In dat geval is er 
ook sprake van (systematische) observatie, een meetinstrument, etc. 
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6 Modulen van de Persoonlijke Leerlijn 
In de dit hoofdstuk zijn de modulen van het verkorte HBO-bedrijfskunde-

programma per leerlijn en studiejaar gerangschikt.  Deze leerlijn biedt 
studenten een aantal handvatten waarmee ze onder meer effectiever kunnen 
studeren. De student ontwikkelt zich door reflectie en beoordeling van eigen 
(leer)resultaten.  

 

6.1 Persoonlijk leertraject & leiderschapsvaardigheden [AD-1] 
Deze module bestaat uit meerdere thema’s, zoals leerstijl, planning en 

resultaatgericht werken; persoonlijke drijfveren, en persoonlijk leiderschap en 
leiderschapsvaardigheden. 

Een waardenassessment van Spiral Drives wordt afgenomen, de resultaten 
worden zelfstandig geduid en het waardenprofiel besproken met een coach. 
Het vaardigheidsgedeelte focust op de ‘Seven habits’ van Stephen Covey. De 
studenten schrijven een reflectieverslag en ook deze resultaten worden 
geëvalueerd met de begeleiders van deze leerlijn.  
 
 
 

6.2 Persoonlijke ontwikkeling en ethiek [B-6] 
De Persoonlijke Leerweg vervolgt met ethiek en moraliteit. Ten eerste 

worden praktische vraagstukken verkend en de (theoretische) verdieping vindt 
onder meer plaats aan de hand van “De Weg - wat Chinese filosofen ons over 
het goede leven willen leren” (Puett, 2016). Aan de hand van voorbeelden uit 
het alledaagse leven, legt Puett de denkbeelden van de oude Chinese filosofen 
uit. Hij inspireert tot kleine, haalbare veranderingen in onze manier van 
werken, opvoeden, politiek bedrijven en relaties aangaan, met mogelijk 
verstrekkende gevolgen voor onszelf en de wereld. 
 
 

6.3 Persoonlijke ontwikkeling [B-12] 
In het derde jaar staan in deze persoonlijke leerlijn twee thema’s: centraal  
• Stress management. Er wordt steeds meer van werknemers verwacht 

en tegelijk zien we jaarlijks stijgende aantallen burn-outs. Hoe ga je 
hier goed mee om?   

• Doelgericht en betekenisvol. Aan de hand van Tim Kelly’s True Purpose 
(2009) verkennen we het nut van inspirerende doelen voor organisatie 
en individu. Dus ook jouw doelen! 

 
De grens tussen kennis en vaardigheid is niet altijd even duidelijk. Diverse 

modulen gerangschikt onder de andere leerlijnen bevatten nadrukkelijk 
vaardigheden, zoals kritisch, creatief en oplossingsgericht denken, 
onderzoeken, schrijven, communiceren, reflecteren, luisteren en leidinggeven. 
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7 Modulen van de Professionele Leerlijn 
 

7.1 Fasegewijze oriëntatie de bedrijfskunde en bestuurskunde [AD-2] 
Inleiding in de verschillende domeinen van de bedrijfskunde, vanuit een 

integrale benadering van de organisatie als technisch, financieel-economisch 
en sociaal systeem.  
Veiligheidsregio’s zijn social profitorganisaties, met name zelfstandige 
bestuursorganen, en hebben naast bedrijfskundige inzichten ook behoeften 
aan inzicht vanuit het bestuurskundig domein. 
De kennis wordt getoetst door middel van een moderne aanpak, als alternatief 
voor een traditioneel multiple-choicetentamen. 

7.2 Omgevingsanalyse en organisatieontwikkeling [AD-3] 
Bedrijfskunde leert dat een organisatie een open systeem is en dus sterk 

afhankelijk van diens omgeving. Met name de mate van complexiteit van die 
omgeving – de context – blijkt een belangrijke variabele voor de wijze waarop 
de organisatie kan worden ingericht. Studenten leren relevante patronen, 
trends en externe ontwikkeling waarnemen en duiden. Uitgaande van de 
complexiteit van de omgeving blijkt de ene organisatievorm geschikter dan 
andere.  

De toenemende complexiteit die in ons tijdgewricht kenmerkend is, 
maakt de vraag urgent, hoe een organisatie congruent met haar omgeving kan 
opereren; hoe een organisatie voldoende wendbaar en flexibel kan zijn opdat 
zij toekomstbestendig is.  

7.3 Veranderkunde [AD-4] 
Volgens de door SDO gehanteerde Cubrix zijn er vier veranderambities – 

vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die in ieder 
organisatiemodel anders worden uitgevoerd. De vraag staat centraal hoe 
organisaties zich adequaat kunnen aanpassen aan hun omgeving? Hoe je 
leidinggeeft aan verandertrajecten? Welke verandermethoden zich het best 
lenen binnen de omstandigheden? 

Deze benadering start met een referentiepunt: een duidelijk beeld van 
de context, met name het niveau van complexiteit en de daarop aansluitende 
organisatievorm, gebaseerd op het meest dominante waardesysteem.  Dit 
bepaalt wat geoptimaliseerd kan worden, wat vitaal behoort te zijn, hoe 
heroriëntaties uitgevoerd kunnen worden, naar welk volgend niveau 
getransformeerd kan worden en wat dus ook buiten bereik ligt. 

7.4 Leiderschapsstijlen [AD-6] 
Een fasegewijze en waardengedreven benadering op leiderschap 

benadrukt de rol van omgevingscomplexiteit en de keuze van de 
leiderschapsstijl die daar het best op aansluit. Voorts wordt de rol en 
verantwoordelijkheid van leiderschap geanalyseerd in breder verband. Een 
verfijning van deze inzichten biedt het boek van prof. Ron Meyer en Ronald 
Meijers - Leadership agility. Zij introduceren een breed repertoire van 
leiderschapsstijlen die inspelen op de situationele diversiteit in organisaties. 
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7.5 Strategie en beleidsontwikkeling [AD-7] 
Deze module besteedt aandacht aan de plaats – en het proces – waar 

informatie over de omgeving en de interne knelpunten wordt geduid, waar de 
richting en ambities worden vastgesteld, de missie en visie worden bepaald, de 
inrichtingen en werkwijze worden geformuleerd en de verrichtingen 
besproken. Het proces van beleidsontwikkeling wordt geanalyseerd en geduid 
in het licht van de fasegewijze ontwikkeling van organisaties. 

7.6 Financieel management en financieel rekenen [AD-8] 
Het analyseren en organiseren van financiële stromen is een kerntaak 

van iedere organisatie en onderdeel van de ondersteunende processen. 
Daarnaast worden verschillende reken- en boekhoudmethoden beoefend 
waardoor contante waarde en balansen geen geheim meer vormen. 

7.7 Personeelsbeleid [AD-9] 
Hoe zijn de processen van de ondersteunende structuren – de 

secundaire processen – georganiseerd?  Hoe is met name het personeels-
management, alle activiteiten die nodig zijn om voldoende gekwalificeerd en 
gemotiveerd personeel te werven en te behouden of om overtollig personeel 
af te laten vloeien, georganiseerd? Aan de hand van de instroom, doorstroom 
en uitstroom worden de activiteiten van strategisch personeelsbeleid tegen 
het licht gehouden. 

7.8 Interne Analyse [AD-11] 
De achtergronden en impact van een moderne analyse-instrument 

wordt toegelicht en vervolgens door de studenten in hun werkomgeving 
toegepast om de interne organisatie te analyseren en in een 
veranderperspectief te brengen.  

In een adviesrapport worden de resultaten van de interne analyse 
geduid. De daaruit te selecteren verbeteracties worden getypeerd, 
gepositioneerd aan de hand van de Cubrix Transitiematrix en doormiddel van 
een plan van aanpak voorbereid.  

7.9 Leiderschap II [B-2] 
In aanvulling op Ad-module van leiderschap (Leadership agility) gaat de 

Bachelors module leiderschap dieper in op één specifieke stijl: dienend 
leiderschap. De term is bedacht door Greenleaf (1990) en wordt tegenwoordig 
zelfs aanbevolen door Barack Obama. Er wordt onder meer aandacht besteed 
aan Inge Nuijten’s promotieonderzoek. In haar Boek “Echte leiders dienen” 
analyseert en beschrijft zij de wetenschappelijke grondslagen van het begrip 
en toont zij overtuigend aan dat dienend-leiderschap een nuchtere en 
effectieve vorm van leiderschap is. 
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7.10 Strategie en Business Development [B-3] 
Voor deze module is een kennisplein beschikbaar met een analyse van 

managementboeken van McKinsey-auteurs, beginnend bij Peter & Waterman 
(In search of Excellence, 1982) via verschillende boeken van Collins tot 
uiteindelijk Laloux’ Reinventing organizations (2015).  
De analyse wordt aangevuld met Hardjono’s Vierfasenmodel (1995) en andere 
inzichten ter verfijning van de strategische kennis en vaardigheden. 

Na deze basis staat De blauwe oceaan van Kim en Mauborgne (2015) 
centraal, die vervolgens wordt toegepast op de actuele strategie van je 
organisatie. Welke aanbevelingen zou je jullie directie willen doen? 

7.11 Projectmanagement en agile werken [B-4] 
Het bedrijfskundig deelgebied projectmanagement wordt eveneens 

vanuit een fasegewijs perspectief benaderd. Er wordt daarbij ingegaan op de 
veel gebruikte projectmanagement methoden Agile en Scrum. Cruciaal is de 
complexiteit van een tijdelijke opgave of project. Daarbij is het van belang om 
goed in te schatten of een project lineair te plannen en uit te voeren is (stap 
voor stap), waarbij alles van tevoren bekend is zoals in een controled 
environment. In het tweede type projecten is het doel duidelijk, maar is de 
weg ernaar toe nog ontdekt of moet ten minste nog beproefd worden. Bij het 
derde type zijn allerlei stakeholders betrokken die indien ze weglopen het 
project kunnen frustreren. Dan is voortdurend draagvlak nodig voor iedere 
stap in het project. Het meest complexe projecttype heeft alleen de uitdaging 
algemeen geaccepteerd, maar en de belangen, doelen en de aanpak moeten 
nog iteratief ontwikkeld moeten worden. 

Ook hier bepaalt de context welke benadering, welke kwaliteiten, welke 
middelen, welke besluitvormingsproces en welke projectmanagementstijl 
nodig is om een project succesvol te (helpen) realiseren.  

7.12 Performance verbetering en duurzaam presteren [B-5] 
Als een organisatie goed aansluit op de complexiteit van de omgeving is 

sprake van toekomst-vast (fit for the future), maar dit is nog geen garantie dat 
de organisatie optimaal presteert. In deze module ontwikkelen studenten 
meer inzicht in de systemische samenhang van organisaties, zodat zij kunnen 
vaststellen waar ongewenste situaties leiden tot performance-verlies en hoe je 
deze effectief kunt verbeteren. 

7.13 Cultuurontwikkeling [B-7] 
Naast de Cubrix wordt het werk van cultuurexpert Schein bestudeert en 

de benadering van corporate antropologen, zoals het werk van Braun en 
Kramer (Corporate Tribes, 2015 en Building Tribes, 2018). Studenten krijgen de 
beschikking over een culture assessment instrument waarmee zij het 
cultuurprofiel van een team kunnen meten. In een werkstuk worden de 
resultaten geduid en becommentarieerd.  
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7.14 Marketing en Commerciële beleidsvorming [B-8] 
Markt- en klantgerichtheid dagen ieder organisatie uit om nieuwe 

trends te vertalen naar hun eigen organisatie. Deze vertaling bestaat uit de 
implicaties voor bedrijfsvoering in het algemeen en voor de rollen en 
verantwoordelijkheden in het bijzonder. De centrale vragen hierbij zijn wat te 
doen om markt- en klantgericht te zijn en wat te doen om – juist in de 
dynamiek van vandaag de dag – je doelen te realiseren?  

In deze module worden het vakgebied kritisch bestudeerd en hun 
toepasbaarheid beoordeeld. Wat kan jouw organisatie hiervan leren? 

7.15 MVO en duurzame ontwikkeling [B-9] 
Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, Goed Nabuurschap en 

Duurzaam Ondernemen zijn reacties op de verantwoordelijkheid van iedere 
organisatie om zich constructief in diens omgeving te gedragen en rekenschap 
te geven voor diens (negatieve) impact. Verschillende mogelijkheden en 
benaderingswijzen passeren de revue. 

7.16 Combi: communicatie, besluitvorming en leren & innoveren [B-10] 
Strategieontwikkeling raakt direct aan besluitvorming en communicatie. 

De verschillende wijze waarop je dit kunt organiseren komen aan de orde en 
worden op effectiviteit en passende context beoordeeld. 

De dynamiek en ambiguïteit die kenmerkend zijn voor deze tijd vergen 
veel afstemming, experimenten en het snel leren van fouten. Vandaar dat in 
een complexe omgeving leren en innoveren van strategisch belang zijn. 
Centraal staan de vragen, hoe je het leren beter kan laten aansluiten op de 
strategische ambities van een organisatie, hoe je leerprocessen effectiever kan 
maken en hoe je leerprocessen op de ‘werkvloer’ het best integreert en een 
lerende organisatie het best ondersteunt. 

7.17 Modern personeelsbeleid [B-11] 
Ook een personeelsafdeling ontwikkelt mee met een ontwikkelende 

organisatie. De vraag staat centraal wat van de HR-dienstverlening kan blijven 
en wat moet worden aangepast, en welke emergente vormen van 
dienstverlening de moderne HRM’er gaat aanbieden ter ondersteuning van de 
organisatie. In wezen gaat het hier om het congruentievraagstuk binnen de 
organisatie, namelijk hoe de personeelsafdeling eruitziet in een bewegende en 
veranderende en wellicht complexere organisatie.  

Deze module is met name bedoeld voor personeelsfunctionarissen die 
moderne bedrijfskundige inzicht nodig hebben om hun functioneren te 
transformeren en aan te sluiten op de dynamiek van hun omgeving. 
Voorbeelden van thema’s die in deze module aan de orde kunnen komen: 
• Organisatie-energie van Prof. Heike Bruch 
• Happiness at work, geluk, bevlogenheid – diverse bronnen, w.o. Harvard 
• Werkdruk en belastbaarheid 
• Teamperformance 
• Goed werkgeverschap 
• HR analytics: impact van smart data op de besluitvorming van workforce 

issues. 
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7.18 Risico-analyse [B-13] 
In een onvoorspelbare wereld moet je rekening houden met 

tegenvallende ontwikkelingen, met risicomanagement probeer deze risico’s 
beter te beheren. Van oudsher bestaat nadruk op de financiële risico’s, zoals 
valutabeheer, rente, beleggingen en derivaten. Een organisatie loopt veel 
meer risico’s, zoals verloop, verzuim en underperformance van medewerkers. 
Deze module richt zich op het doorgronden, voorkomen en afwenden van 
risico’s op de primaire processen in organisaties. 

7.19 Strength based change [B-14] 
Appreciative Inquiry is een ‘strength based’ verandermethode - ook een 

levenswijze - die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en 
organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken (“Wat 
ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“Waar wil je meer 
van?”) ontsluit zich een potentie die via een gezamenlijk doel (“Co-creëer de 
gewenste toekomst”) en een breed gedragen aanpak de gedroomde toekomst 
tot werkelijkheid maakt. 

Naast een uitgebreid kennismodule staat ook het boek Engage van 
Woody van Olffen centraal. 

7.20 Moderne economie en duurzame ontwikkeling [B-15] 
Het boek de Donut economie (2017) van Kate Raworth wordt 

bestudeerd, zo ook het gedachtegoed van Klaas van Egmond (Een vorm van 
beschaving, 2010). Van Egmond wist als directeur van het RIVM al jaren dat de 
voorspellingen van de Club van Rome (Limits to growth, 1972) uitstekend 
bleken. De vraag is: Hoe gaan we met deze kennis om nu wij weten dat dat de 
wereld door toedoen van de mensheid significant veranderd. 

De studenten maken een interne maturity analyse van de 
duurzaamheidsinspanningen van uw organisatie, aan de hand van het werk 
van Christian Felber’s Common Goods Matrix (Change everything – creating an 
economy for the Common Good, 2015) 

7.21  Maatwerk 
Het roosterprogramma, alsmede de inhoud van de module, zijn 

onderhevig aan veranderingen als gevolg van voortschrijdend inzicht. Tevens 
zijn maatwerkaanpassingen mogelijk, mede door vrijstellingen, zodat optimaal 
aan de behoeften van studenten en hun werkgevers kan worden voldaan. 
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8 Modulen van de Leerlijn Praktijkgericht Onderzoek 

8.1 Onderzoeksvaardigheden [AD-5] 
In deze leerlijn maakt de student kennis met het opzetten en uitvoeren 

van toepassingsgericht onderzoek. Het startpunt is altijd een onwenselijk 
feitencomplex of een verwondering. De leeruitkomst draagt bij aan de 
vaardigheid om bedrijfskritische omstandigheden te herkennen, te definiëren 
en te analyseren, en een beleidsvraag en onderzoeksvraag te formuleren. 
Zodoende onderkent en analyseert de student complexe problemen in de 
beroepspraktijk en in het vakgebied van onderzoek en leert deze op manier 
systematisch te komen tot een advies. 

De student leert de onderdelen van een onderzoeksopzet - en 
samenhang - benoemen en beschrijven. Uiteindelijk leert de student een 
adviesrapport schrijven, met daarin gefundeerde oordelen over uiteenlopende 
meningen en inzichten in de literatuur over een bepaald onderwerp.  
 

Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende 
leeruitkomsten: 
1. Onderzoek in een praktijkomgeving  
2. Het ontwikkelen van een onderzoekontwerp  
3. Kritische literatuurreview (uitgevoerd als onderdeel van de integrale 

eindtoets) 

8.2 Toegepaste statistiek [AD-10] 
Het doel van statistiek is om tot een zo waarheidsgetrouw mogelijke 

Beeldvorming en Oordeelsvorming te komen. Dit doet de statistiek door een zo 
volledig mogelijk en zo ter zake doend beeld te geven van de werkelijkheid 
(beeldvorming), en door kennis aan te reiken waarmee een geldige 
interpretatie aan het beeld geven kan worden (oordeelsvorming). 
Besluitvorming in de statistiek betreft alleen statistische conclusies.  

Het vak statistiek wordt onderverdeeld in twee soorten statistiek: 
Beschrijvende statistiek en Inferentiële statistiek. Ter ondersteuning hiervan 
wordt de onderliggende theorie behandeld. De beschrijvende statistiek doet 
uitspraak over een voorhanden dataset en meer niet. De inferentiële statistiek 
beoogt conclusies te trekken die betrekking hebben op meer dan de 
bestudeerde dataset. We noemen dat ook generaliseren of veralgemeniseren. 
De spelregels die hiermee verbonden zijn, zijn onderwerp van studie.  

8.3 Integraal werkstuk - adviesrapport  [AD-12] 
Het jaar wordt afgesloten met een integraal Ad-werkstuk over een 

bedrijfskritische situatie, gericht op de volgende leeruitkomsten: 
1. Zakelijk schrijven 
2. Onderzoek ontwikkelen, opzetten en uitvoeren (op tactisch niveau) 
3. Adviesrapport opstellen 
4. Adviesrapport presenteren 
 

Na de succesvolle verdediging van het adviesrapport, ontvangt de student 
de HBO-titel “Associate Degree” (AD). 
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8.4 Analysemodellen [B-1] 
Verschillende boeken van Eli Goldratt laten frisse en haarscherpe 

analysen zien van veel voorkomende problemen in bedrijven. Zijn 
gedachtegoed omvat oplossingen voor problemen in de logistiek, productie, 
assemblage, marketing, projectmanagement, strategie, accounting, en ga zo 
maar door. Goldratt heeft analysetechnieken achtergelaten waarmee je de 
kern van een probleem kunt achterhalen. Voorbeelden zijn de evaporating 
clouds, de current reality tree en de transition tree.  

Studenten beoefenen de verschillende tools aan de hand van 
bedrijfskritische situaties en maken hiervan een verslag. En ze lezen tenminste 
een boek uit de lange literatuurlijst van Goldratt. 

8.5 Onderzoekvaardigheden III [B-16] 
Deze leerlijn wordt afgerond met het uitvoeren van kwalitatief 

onderzoek op basis van kennis van kwalitatieve onderzoekstechnieken of de 
opzet voor het uitvoeren van kwantitatief onderzoek op basis van kennis van 
kwantitatieve onderzoekstechnieken.  

8.6 Afstudeerwerkstuk [B-17] 
In deze leerlijn wordt de volledige onderzoek-cyclus doorlopen. Hiermee 

komt de student tot een werkbare oplossing van een bestaand probleem (uit 
de eigen organisatie) met betrekking tot het vakgebied. Hiermee toont de 
student dat hij de theorie doorgrondt en geeft hij blijk van zijn 
onderzoekscapaciteiten. Dit in een context waar hij geacht wordt grotendeels 
zelfstandig te werk te gaan en in staat te zijn om zijn ideeën en oplossingen 
duidelijk over te brengen. Hij bewijst, kortom, het bachelorsniveau te hebben 
gerealiseerd.  
Deze leerlijn is gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 
1. Het formuleren van een aanleiding van een onderzoek  
2. Het formuleren van een probleemstelling  
3. Het opstellen van een onderzoeksopzet 
4. Het uitvoeren van een literatuurstudie in het kader van een concreet 

onderzoek 
5. Het uitvoeren van een empirisch onderzoek 
6. Het analyseren van (primaire) data 
7. Het trekken van conclusies en het opstellen van aanbevelingen 
8. Het opstellen van een rapportage van een onderzoek 
9. Het reflecteren op onderzoek 
Toetsing: Onderzoeksrapport (Eindscriptie) en verdediging. 
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Bijlage 1.  Leveringsvoorwaarden en inschrijfformulier 
 
Artikel 4.7 uit het Deelnemerstatuut van SDO Hogeschool. Het volledige Deelnemersstatuut is te 
vinden op de website van SDO Hogeschool. 
 
Procedure inschrijving opleiding 

1. Iedereen die gebruik wil maken van onderwijsvoorzieningen of examenvoorzieningen moet bij SDO 
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 kandidaat meldt zich aan via een formulier op de website van SDO Hogeschool (https://sdo-
hogeschool.nl/studenten/#aanmelden-en-inschrijven). 

4. Na aanmelding ontvangt de kandidaat 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.  

5. De kandidaat is definitief ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan. 
Bij de aanmelding zijn de volgende stukken overlegd: 
a. een kopie paspoort of Nederlandse identiteitskaart: 
b. kopieën van voor de toelating van de opleiding relevante diploma’s of getuigschriften; 
c. een door de aspirant deelnemer getekend inschrijvingsformulier; 

en aan de betalingsverplichting is voldaan alsmede de authenticiteit van de verstrekte 
stukken is vastgesteld.  

6. 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. 

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

8. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer een bewijs van inschrijving. 
9. De definitieve inschrijving geeft een deelnemer 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 

10. De definitieve inschrijving als extraneus geeft recht op de voorzieningen genoemd in dit artikel 
onder lid 9b tot en met lid 9d.  
11. Kan een deelnemer als gevolg van een functiebeperking niet of niet in onvoldoende mate 
gebruik maken van zijn recht genoemd zoals genoemd onder artikel 9 lid a tot en met e –met 
uitzondering van lid 9b, dan zal SDO - met inachtneming van de wettelijke kaders en naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid - voor de deelnemer passende maatregelen treffen. 

 
Het onderstaande inschrijfformulier (volgende pagina) kunt u ook downloden van de website als 

geautomatiseerd pdf. 
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Inschrijfformulier 
 
Persoonsgegevens 
 

Achternaam      :                                                                                                               M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 
    

Meisjesnaam(verplicht indien van toepassing): 
 

Voorletter(s)                     : 
 

Straat en huisnummer     : 
 

Postcode / plaats      : 
 

Geboortedatum      : 
  
Geboorteplaats      : 
  
Telefoon       : 
 

E-mail (i.v.m. digitale leeromgeving)              :   
 
Werkgegevens 
 

Bedrijf       : 
 

Volledige adres      : 
 

Postcode / plaats      : 
 

Referentie voor factuur     : 
 

Telefoon       : 
 

 
Vereiste aanvullende gegevens (indien nog niet aanwezig) 
 

- Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, geen rijbewijs) 
- CV  
- Kopie diploma en cijferlijst hoogst genoten opleiding (minimaal MBO-4 of HAVO) 

 

 
Ik meld mij aan voor de opleiding:     O  Bachelor Bedrijfskunde jaar…………………………………………………….. 
  

 
Aanvangsdatum van de opleiding:   
 
Naam praktijkbegeleider:          
 
 
 
 
 
 

Namens bovengenoemd bedrijf / instelling verklaart de werkgever hiermee dat de medewerker in staat wordt gesteld om 
de opleiding te volgen en de praktijkcomponent van de opleiding te faciliteren conform het geldende examenreglement. 
Ik ga akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool SDO.   

 
Plaats:  ……………………………..……………. 
 

Ondertekening door: Datum Naam Handtekening 
 
De werknemer / student 
 

 
          /          / 

  
 

 

 
Namens de werkgever 
 

 
          /          / 

 
 

 

 


