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Inleiding cursus
Organiseren heeft iets te maken met een groep (of groepen) mensen die doelgericht samenwerken.
Die woorden doelgericht en samenwerking gaan we in de komende periode diepgaand nader
onderzoeken: Hoe wordt er in mijn organisatie onderzocht of er doelgericht wordt samengewerkt?
Welke KPI's worden gebruikt om die samenwerking te meten (wanneer vinden wij dat de
'doelgerichte samenwerking' geslaagd is? Wanneer doen we het goed als organisatie?) Is er ruimte
voor organisatieontwikkeling en waar zit deze?

Een belangrijk beroepsproduct waar jullie deze periode aan gaan werken is een organisatiediagnose.
Van deze organisatiediagnose zal worden verwacht dat deze diepgaand (gedetailleerd) en breed
(over veel verschillende aspecten) gaat bijdragen aan goede samenwerking en ontwikkeling van de
organisatie. Deze diagnose vormt de basis voor een bruikbaar en gedegen advies over de wijze
waarop jouw organisatie de samenwerking aan haar doelen kan verbeteren. Dit advies kan dan ook
dienen als basis voor een veranderaanpak (hoe kunnen we de gewenste verandering organiseren en
welke interventies kunnen we ontwerpen om deze verandering te laten slagen?) voor de module
‘Implementeren van verandering’ die jullie vanaf september gaan volgen.
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Wat ga je leren
Organiseren heeft iets te maken met een groep (of groepen) mensen die doelgericht samenwerken.
Je werkt tijdens de cursus aan een organisatiediagnose waarbij je onderzoekt hoe de organisatie is
ingericht om haar doelen te bereiken en of dit op de meest effectieve manier gebeurt.

Leeruitkomst
Binnen deze onderwijseenheid wordt gewerkt aan de volgende leeruitkomst:
Het maken van een organisatiediagnose en het adviseren over het ontwerpen, managen en
besturen van een organisatie, zodanig dat medewerkers van de organisatie kunnen functioneren
in een werkomgeving waarin hun werk leidt tot resultaten die door anderen als betekenisvol
wordt ervaren.

Opbrengst voor de organisatie
Aan het einde van deze module lever je een organisatiediagnose op. Deze diagnose bevat een advies
over de wijze waarop jouw organisatie de samenwerking aan haar doelen kan verbeteren en
eventueel dienen als basis voor een veranderaanpak.

Leeractiviteiten
In deze module staan twee vragen centraal:
1. Hoe effectief sluit de huidige uitvoering aan op wat we willen bereiken? (beroepsproduct:
organisatiediagnose)
2. Kunnen we de betekenis voor onze belanghebbenden (= onze doelen?) effectiever
realiseren? (beroepsproduct: advies over organisatieontwikkeling)

Inhoud Programma
Week 1. Kennismaking & uitleg lesopzet Inleiding thema's
Week 2. Introductie: Kijken naar organisaties
Weken 3 en 4. Tussen hype en hoop en hoax: over modern organiseren
Weken 5 en 6. Organisatiediagnose
Week 7. Over sturen en leiderschap in organisaties
Week 8 en 9. Werken aan eigen diagnose, individuele bespreking voortgang
Week 10 en 11. Organisatieontwikkeling/waarde van waarden
Week 12. Organisatieontwikkeling
Week 13. Werken aan eigen project, individuele bespreking voortgang.
Assessments: Vanaf medio juni 2022.

Vaardigheden workshops
Om waardenvol te kunnen organiseren heb je verbindend vermogen nodig. Van een organisatie ga je
naar organiseren (veranderingen in structuur en cultuur verbinden).
Hierbij zijn de volgende vaardigheden van belang:
• Verbindend vermogen/gesprekstechnieken & Onderhandelen
• Onderzoeksvaardigheden & Adviesvaardigheden

Dit ziet er als volgt uit in de collegeweken:
• Verbindend vermogen/gesprekstechnieken & onderhandelen

Overal waar mensen samenwerken en samenleven, ontstaan verschillen in belangen. Bijvoorbeeld
op je werk als je een project wil leiden en een collega dat ook wil. Of thuis als je graag ziet dat je
huisgenoten beter opruimen en zij dat onzin vinden. Hoe zorg je ervoor dat je toch tot elkaar komt
en niet verstrikt raakt in een vervelende discussie?
o

Van standpunt naar belang

o

Doorvragen in de lengte en de breedte

o

Op zoek naar gemeenschappelijke belangen

• Onderzoeksvaardigheden & Adviesvaardigheden
Opfrissen onderzoeksvaardigheden tot nu toe. Het verdiepen van je onderzoeksvaardigheden. Hoe
zorg je dat er voor dat op basis van je onderzoek & advies ook daadwerkelijk actie wordt
ondernomen in de organisatie.

Werkvorm
De Career Academy streeft ernaar haar
studenten te laten leren door doen en
ervaren, gecombineerd met systematisch
reflecteren daarop. Studenten leren zowel

De praktische indeling van de lesdagen is als
volgt:
13:00 – 14:40 College inhoudelijke kennis

individueel als met en van elkaar. Hun eigen
werkomgeving dient als voedingsbodem en
proeftuin voor de hier opgedane kennis.

15:00 – 16:40 Vaardigheden/LWG
16:40 – 17:50 Pauze
17:50 – 19:30 LWG terugkoppeling

Voorbereiding
Elke bijeenkomst dien je voor te bereiden.
Waar deze voorbereiding uit bestaat is

19:30 – 21:10 Vragen(v)uur / individuele
afspraken
Deze lestijden zijn bij benadering en kunnen
soms afwijken, afhankelijk van de
onderwerpen en inbreng studenten.

terug te vinden in de betreffende week in
Brightspace. De start van deze cursus is 16
februari 2021.

Studiemateriaal
Omdat elke student zijn eigen inhoudelijke richting kiest, zal hij daarin eigen
keuzes voor literatuur gaan maken. Houd rekening met ongeveer 5 boeken.
Als naslagwerk maken we gebruik van o.a. de volgende literatuur:
- 9789024407767 “Organiseren met Toekomst”, G. van de Wiel, 2017
- 9789492528049 “Verbindend Vermogen”, M. Buschman, 2016
- 9789046906156 “Organisatiediagnose”, Karin S. Prins, 2018

Toetsing en leeruitkomst
Landelijk opleidingsprofiel BDK

De leeruitkomst wordt getoetst op een relatief hoog

Bij de toetsing worden de volgende

abstractieniveau. Daarom is er voor gekozen om met

leerresultaten uit het landelijk

de beoordeling aan te sluiten bij de complexiteit van

opleidingsprofiel Bedrijfskunde

het beoordelen van beroepsbekwaamheid in de
beroepspraktijk. Wij hanteren drie
beoordelingsniveaus:
- expert (XP),
- competent (CO)
- nog niet competent (NC).

beoordeeld.
Bedrijfskundige

beroepshandelingen waar je aan
werkt zijn:
•

Probleem identificeren. De

De cursus wordt afgesloten met een portfolio-

bedrijfskundige professional is
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in staat om problemen ofwel
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organisatievraagstuk en dit bij
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beslissers onder de aandacht te
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Deze onderwijseenheid wordt getoetst op niveau
NLQF 6.

•

Diagnosticeren. De
bedrijfskundige professional is
in staat een diagnose te stellen
over de effectiviteit van een
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organisatie(onderdeel) en hij
De beoordelingscriteria zijn bij de start van de cursus
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verbeterplan beoordeelt.

Hiervoor maakt hij gebruik van
beschikbare data uit de

Als het assessment positief wordt beoordeeld, is

processen. Die data weet hij te

aangetoond dat je de leeruitkomst van dit blok

analyseren en gebruiken als

beheerst.

‘objectieve’ tool om
besluitvorming te

Tijdens het assessment gebruikt de assessor een

ondersteunen.

beoordelingsformulier waarop het resultaat wordt

•

Ontwerpen. De bedrijfskundige
professional is in staat om de
effectiviteit van een organisatie
te verbeteren door op basis van

genoteerd. Het protocol voor het afnemen van assessments binnen de Career Academy is ter
inzage gepubliceerd via Brightspace en geeft een indruk van de gang van zake voor, tijdens en na
het assessment.

Flexibiliteit
Als je denkt dat jij voldoende kennis hebt om de leeruitkomst eerder dan in de reguliere planning
aan te tonen, bespreek dat op tijd met jouw studiecoach. In overleg met hem/haar kun je altijd
eerder een assessment aanvragen.

Herkansing
Wanneer je het assessment niet in een keer haalt mag je het een keer opnieuw doen. Per cursus heb
je recht op één assessment en een herkansing van dit assessment in een collegejaar. De docenten
streven ernaar om eventuele herkansingen zoveel mogelijk voor afsluiting van het collegejaar te
laten plaatsvinden. Het opvolgende collegejaar heb je wederom twee kansen.
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