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Over SDO Hogeschool

“Wij
genieten
ervan
om
het
beste uit mensen en organisat i es te halen en st u de nt e n t e
helpen hun talenten te ontdekken”
SDO is een netwerkorganisatie met deskundigen op diverse gebieden. De lectoren
geven invulling aan kennisontwikkeling en
kenniscirculatie van en naar de praktijk.

Samen duurzaam ontwikkelen

De retailsector staat voor grote uitdagingen en dient onder meer een bijdrage
te leveren aan de circulaire economie
en haar footprint te minderen. Met onze
lectores, docenten en onderzoekers
willen we met retailers samenwerken aan
passende oplossingen en de studenten
een basis meegeven waarmee zij jaren
vooruit kunnen.
Een praktische, bruikbare en eigentijdse
opleiding impliceert maatwerk en optimale flexibiliteit. Met medestudenten en
praktijkbegeleiders leer je nieuwe kennis
direct toepassen in jouw werkpraktijk. Daar
worden jij en je organisatie beter van!
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Danilo Pol

Assistant filiaalmanager
Jumbo Supermarkten

Mijn collega’s die bij andere HBOinstellingen
hebben
gestudeerd
hebben enkel theorielessen behandeld
gekregen. Ik heb geleerd hoe ik een
winkel naar een hoger performanceniveau kan brengen!

De meest actuele kennis van
Moderne Bedrijfskunde

Wij hanteren een fasegewijze en geïntegreerde benadering van de bedrijfskunde.
Gedwongen door exponentieel versnellende
ontwikkelingen
moeten
ook
retailorganisaties
zich
voortdurend
aanpassen,
data-driven
decisionmaking toepassen en hun support aan
filialen differentiëren. Naast controle is
sprake van een toenemend belang van
verbinding.
(zie de figuur hiernaast).
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Ontwikkeling
Fasegewijze ontwikkeling (Van Marrewijk, 2011)

Retail blijft in ontwikkeling

Het programma is ontwikkeld voor
ondernemende professionals die kennis en
kunde op HBO-niveau nodig hebben voor
hun werk of persoonlijke ambities.
Tijdens de opleiding leer je de uitdagende
wereld van retail kennen en raak je
vertrouwd met verschillende benaderingswijzen hoe je in een onzekere wereld
verantwoorde beslissingen kunt nemen.
Jouw ontwikkeling bij SDO stelt je in staat
retailorganisaties te helpen naar meer
effectieve, duurzame werkwijzen en
toekomstbestendige organisatievormen.
Naast de basis van de bedrijfskunde
worden moderne theorieën en inzichten
onderwezen, waaronder performance
management en toekomstvaste organisatievormen waarin het ondernemerschap,
het werkgeverschap en het nabuurschap
kunnen gedijen.

Herken je jezelf hierin?
Ik signaleer allerlei dingen die beter
kunnen en wil de organisatie helpen
verbeteren.

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

Ik wil bijdragen en invloed hebben op
beslissingen.

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

Ervaringen van studenten

De persoonlijke begeleiding is top, ook
omdat de docenten echt van retail
houden.

We werken met drie leerlijnen

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!
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 verbeteracties weloverwogen
gepland en uitgevoerd.

Bas van Stratum

Assistant filiaalmanager
Plus Supermarkten

Dat hele schoolse daar kan ik niet
tegen. Al dat moeten. Er moet al zo veel.
Daarom waardeer ik SDO’s flexibiliteit;
dat je zelf regie hebt over je opleiding.

Terry Hofman

Adjunct filiaalmanager
Jumbo Supermarkten

Dit kun je na de opleiding

Effect van de opleiding

strategisch niveau.

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

Organisatieperformance verbeteren.

Duaal onderwijs

Ondernemingsplan opstellen rekening
houdend met alle relevante facetten.
Adequaat leiding geven op tactisch en

Effectief strategie, interventies en
innovatie toepassen.

Kosten

De kosten per schooljaar voor dit programma:
per 1 januari 2022
€4.950
(all-in, vrij van BTW en exclusief locatiekosten

en verplichte boeken) Er zijn diverse subsidieregelingen mogelijk vanuit de overheid.

Vrijstellingen

Eerder verworven HBO-competenties
worden bij ons op waarde geschat.

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. Kijk voor meer info op onze website.

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
circa 19 uur nieuwe kennis toepast binnen
je werk.

Locaties

Het programma wordt in de regio aangeboden en maakt gebruik van faciliteiten van
de deelnemende werkgevers. Dit gebeurt
in overleg met alle studenten. Minimum
aantal deelnemers is tien personen.

De samenwerkingsdriehoek van SDO

Wil je meer weten?
Marcel van Marrewijk

info@sdo-hogeschool.nl

Rector

085 – 130 3530

085 - 13035320
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