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Moderne bedrijfskunde
voor professionals uit de Veiligheidsregio

samen duurzaam ontwikkelen

sdo-hogeschool.nl

Organisatie & Veiligheid

Het programma is ontwikkeld voor
professionals binnen de veiligheidsregio’s
die kennis op HBO-niveau nodig hebben
voor hun werk of persoonlijke ambities.
Tijdens de opleiding leer je complexe
problemen in de veiligheidsregio’s op een
bedrijfskundige manier te benaderen.
Jouw ontwikkeling bij SDO stelt je in staat
organisaties te helpen naar meer effectieve, duurzame werkwijzen en toekomstbestendige organisatievormen.
Naast de basis van de bedrijfskunde
worden moderne theorieën en inzichten onderwezen, waaronder de ontwikkelingsstadia van bedrijven, de daarbij
passende organisatiemodellen en leiderschapsstijlen.

We werken met drie leerlijnen

Herken je jezelf hierin?

Complexiteit

Ik signaleer allerlei dingen die beter
kunnen en wil de organisatie helpen
verbeteren.

Ik wil bijdragen en invloed hebben op
beslissingen.

Ik heb ambities om binnen mijn loopbaan naar HBO-niveau door te groeien.

CONTROLE

Ontwikkeling

Dit kun je na de opleiding
Beleidsadvies geven in de bestuurlijke
context van veiligheidsregio’s.
Adequaat leiding geven op
strategisch niveau.
Organisatie performance verbeteren.

De

Effectief strategie, interventies en
innovatie toepassen.

theorielessen
en

hebben

mijn

mijn

kennis

afstudeeronderzoek

onderzoek van meerwaarde is geworden
voor mijzelf én voor mijn organisatie.
Dennis van Slooten

Commandant / Teamleider
brandweerzorg West bij
Brandweer Flevoland

Gedurende de lessen is mijn interesse in
het vak bedrijfskunde gegroeid. Ik heb vaak
gedacht “dat had ik wel eerder willen weten”
want dan had ik het toe kunnen passen
in mijn werkzaamheden. Mijn studie heeft
me enorm geholpen bij mijn carrière in
veiligheid.
Jack Kusters

Adviseur Rijkswaterstaat

Wij hanteren een fasegewijze en geïntegreerde benadering van de bedrijfskunde .
Bovendien zijn alle modulen zo opgebouwd
dat zij goed op elkaar zijn afgestemd.
Gedwongen door externe ontwikkelingen
wordt van veiligheidsregio’s verwacht dat
zij zich anders gaan organiseren.
Van controle naar verbinding (zie de figuur
hiernaast).

Fasegewijze ontwikkeling (Van Marrewijk, 2011)

Ervaringen van studenten

heeft mij verder leren kijken, waardoor mijn

We brengen onze studenten een positief
kritische en onderzoekende houding bij
voor de organisatie. Ze leren processen en
keuzes te analyseren en onderbouwen met
onderzoek. Hierdoor kunnen zij adequaat
verbeteracties plannen en uitvoeren.

MACHT

Ik ben nieuwsgierig naar de achtergronden van beslissingen die worden
genomen.

verbreed

Een leerlijn persoonlijke ontwikkeling,
een leerlijn voor ontwikkeling van
bedrijfskundig vakmanschap en leerlijn
toepassingsgericht onderzoek. Deze drie
leerlijnen zorgen ervoor dat je kennis in de
praktijk leert toepassen tijdens je studie!

VERBINDING

De meest actuele kennis van
Moderne Bedrijfskunde

Studieresultaten

Na de opleiding kun je de complexiteit van
jullie omgeving inschatten en weten hoe je
hier het best op kunt reageren.
Je bent kortom beter in staat beslissingen
te nemen omdat je beter kunt omgaan
met complexe situaties.

Duaal onderwijs

Vrijstellingen

In het duale onderwijs wordt je geacht al
werkzaam te zijn op een functie op HBOniveau.
We passen hierbij de zogenaamde 10/20/70
regel toe. Dat wil zeggen dat je voor elk
studiepunt circa 3 uur les krijgt, circa 6
uur aan zelfstudie besteedt en circa 19 uur
nieuwe kennis toepast binnen je werk. Dit
kost feitelijk geen extra studietijd.

Kosten

Locaties

Eerder verworven HBO-competenties
worden bij ons op waarde geschat.
Wij geven vrijstellingen af voor een aantal
IFV-opleidingen. Bekijk hier het actuele
vrijstellingen overzicht.

De kosten per schooljaar voor de vierjarige
opleiding (bachelor):
t/m 31 december 2021:
€4.500
Vanaf 1 januari 2021:
€4.950
(vrij van BTW en exclusief locatiekosten en
verplichte boeken)
Er zijn diverse subsidieregelingen mogelijk
vanuit de overheid.

Naast de drie basislocaties* in Maassluis,
Doorn en Amsterdam komt het ook
voor dat studenten de faciliteiten van
hun werkgevers aanbieden waardoor
groepen op meerdere locaties les krijgen.
Dit gebeurt in overleg met alle studenten.
*Ons aanbod volgt de vraag, bij genoeg belangstelling
wordt een roostergroep samengesteld per locatie

Meerwaarde voor werkgevers

Investeringen in een opleiding rendeert:
de directe opbrengsten zijn aantoonbaar
hoger dan de studiekosten.
Door te investeren in de carrière van
werknemers ervaren zij erkenning en
neemt de betrokkenheid toe. Optimaal
studieresultaat en leerrendement ontstaat door de effectieve samenwerking tussen SDO Hogeschool, student en werkgever. Lees hier meer informatie.

Over SDO Hogeschool

“Wij genieten ervan om het beste uit organisaties en mensen te halen en studenten te helpen hun talenten te ontdekken”
SDO is een kleine organisatie met een
groot netwerk van deskundigen op diverse
gebieden. De lectoren geven invulling aan
kennisontwikkeling en kenniscirculatie van
en naar de praktijk.
Zodat we samen duurzaam ontwikkelen.
De afgelopen 15 jaar hebben we
samengewerkt met de brandweerkorpsen
en veel brandweermannen en officieren
opgeleid. Hierdoor leveren wij een praktische, bruikbare en eigentijdse opleiding.
Dit impliceert maatwerk en optimale flexibiliteit. Daarnaast zijn er medestudenten
en praktijkbegeleiders, zodat je nieuwe
kennis direct leert toepassen in jouw werkpraktijk. Daar worden jij en je organisatie
beter van!

De samenweringsdriehoek van SDO
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Ervaringen van studenten
Ilona Oolthuis-Cuppers

Postcommandant Brandweer
Lichtenvoorde |
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland |

Ik vond de opleiding bij SDO hartstikke leuk!
Het is heel anders als je al veel werkervaring
hebt, want je kunt ervaringen delen en van
elkaar leren. En het is natuurlijk bijster interessant omdat je op een veel hoger niveau allerlei zaken kan bediscussiëren. Al mijn eerdere
opleidingen hebben tot veel vrijstellingen geleid, waardoor ik sneller door mijn studie kon.

Wil je meer weten?
Jan Rouma

info@sdo-hogeschool.nl

Programma Manager

085 – 130 3530

085 - 1303532

sdo-hogeschool.nl

