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Inleiding 

 

Bij de deeltijd bachelor Bedrijfskunde staat het optimaal functioneren van organisaties centraal. De 

aandacht gaat daarbij uit naar de wisselwerking tussen de vele verschillende bedrijfsprocessen en dan 

voornamelijk naar de economische, juridische en managementprocessen, waarbij de mens als kritische 

succesfactor wordt gezien. Dit alles gebeurt in de context van zowel profit- als not-for-profit-organisaties 

en met het oog op de snel veranderde (internationale) omgeving. Innovatie, creativiteit, ondernemerschap 

en aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn sleutelbegrippen binnen de 

deeltijdopleiding Bedrijfskunde.  

De aan de Hanzehogeschool Groningen afgestudeerde bedrijfskundige beweegt zich in een organisatie als 

professionele bruggenbouwer tussen de verschillende bedrijfsprocessen, managet deze processen, gaat 

duurzame relaties aan, weegt oplossingsmogelijkheden voor complexe situaties af en komt tot 

gefundeerde adviezen en besluiten. 

 

Leren in de deeltijd bachelor Bedrijfskunde vindt zowel plaats binnen de opleiding zelf, ‘de community of 

learning’, als ook binnen de organisatie waarin de student werkzaam is, ‘de community of practice’.  

Om de professionele ontwikkeling van de student tot het bachelor eindniveau te kunnen realiseren moet 

de community of practice aan een aantal voorwaarden voldoen. Immers de student maakt wekelijks 

taakopdrachten, die in zijn organisatie uitgevoerd moeten worden en maakt daarnaast praktijkopdrachten 

in het kader van zijn professionele ontwikkeling in de praktijk.  

Dit document schetst deze voorwaarden en beschrijft wat de student moet doen en aanleveren om de 

geschiktheid van zijn organisatie als community of practice aan te tonen.  

Wanneer de organisatie van de student niet voldoet aan de eisen van een community of practice, kan de 

student niet worden toegelaten tot de deeltijdvariant van de bachelor Bedrijfskunde (BK).  

 

In hoofdstuk 1 worden de algemene toelatingseisen beschreven voor de community of practice. 

In hoofdstuk 1.2. worden de algemene eisen meer gespecificeerd. 

In hoofdstuk 2 is beschreven wat de student moet doen wat hij moet aanleveren om de geschiktheid van 

zijn organisatie als community of practice aan te tonen. Al deze informatie samen moet zicht geven over 

de geschiktheid van de organisatie van de student voor zijn professionele ontwikkeling.  

 

Wat wordt beschreven in hoofdstuk 2 dient door de student in het ‘portfolio toelating’ te worden 

uitgewerkt. Een format van dat portfolio is als bijlage bij dit document opgenomen.  
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1. Algemene eisen voor de community op practice 

 

Inleiding 

De deeltijd bachelor BK heeft in haar onderwijsexamenreglement (OER) algemene eisen geformuleerd 

waaraan de werkomgeving van de deeltijdstudent moet voldoen, om deze als volwaardige community of 

practice in te kunnen zetten. 

Het zal in incidentele gevallen voorkomen dat de werkomgeving van de student niet aan alle eisen 

voldoet. Afhankelijk van de eis die het betreft zullen met de student aanvullende afspraken worden 

gemaakt om aan de volle omvang van zijn of haar professionele ontwikkeling vorm te kunnen geven1. 

 

1.1. Algemene toelatingseisen m.b.t. de community of practice voor de deeltijd bachelor BK 

 

De volgende algemene toelatingseisen zijn geldend voor alle studenten die toegelaten willen worden tot 

de praktijkfase van de deeltijd bachelor BK: 

 

1. Per week moet het aantal te werken uren minimaal 20 uur bedragen; 

2. Op de werkplek moet een begeleider beschikbaar zijn die beschikt over minimaal een HBO-

werk- en denkniveau; 

3. Deze begeleider is in ‘partnerschap met de opleiding’ actief betrokken bij de (borging van) 

competentieontwikkeling van zijn medewerker en onze student en geeft op deze ontwikkeling 

twee maal per jaar mondeling én schriftelijk feedback. Deze feedback maakt deel uit van de 

beoordeling van de student op zijn ontwikkeling als professional in de community of practice. 

De begeleider heeft hierbij een adviserende rol. De opleiding beoordeelt of de student aan de 

gestelde eisen voldoet. 

4. Wanneer de begeleider om welke reden dan ook niet meer kan optreden als begeleider van de 

student, zal de student er voor moeten zorgen dat er binnen drie maanden een nieuwe 

begeleider wordt gevonden die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd. 

 

1.2. Specifieke toelatingseisen m.b.t. de community of practice voor de deeltijd bachelor BK 

 

De specifieke eisen die worden gesteld aan de community of practice zijn de volgende:  

 

1. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om de taak- en generieke 

competenties uit het landelijke opleidingsprofiel van de deeltijd bachelor BK, tot op het 

eindniveau te ontwikkelen; 

2. Een student met een eigen onderneming, al dan niet met personeel, kan (mits hij voldoet aan de 

overige eisen) toegelaten worden, indien hij de beschikking heeft over een begeleider buiten zijn 

eigen onderneming die minimaal beschikt over een HBO-werk- en denkniveau. 

3. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om de taakopdrachten 

(verwerkingsopdrachten) en de overall en specialistische opdrachten (tentamenopdrachten) binnen 

de eigen organisatie uit te voeren; 

4. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om de op de opleiding geleerde 

kennis en vaardigheden toe te passen in een bedrijfskundige en bedrijfsmatige context; 

                                                 
1 Zelfstandig ondernemers zijn onder voorwaarden ook toelaatbaar. Zij volgen een apart toelatingstraject. 
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5. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om zijn persoonlijke 

doelstellingen te realiseren; 

6. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om gericht bezig te zijn met 

studie en beroep. 

 

Als de student na lezing van deze toelatingseisen van mening is dat zijn organisatie aan de eisen voldoet, 

kan hij overgaan tot het maken van de opdracht(en), waarin hij de bewijslast opbouwt voor de 

vaststelling van de formele toelating.  
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2. Het portfolio 

 

Om goed te kunnen beoordelen of de organisatiecontext van de (aankomend) deeltijd bachelor student 

BK geschikt is om mede vorm te kunnen geven aan zijn professionele ontwikkeling, is het van belang 

dat de toelatingscommissie zicht krijgt op de organisatie van de student als geheel en op de plaats van 

de student in de organisatie in het bijzonder.  

Om die reden wordt aan de aankomend student gevraagd om een portfolio te maken waarin: 

 

1. Hij een opdracht opneemt, waarin hij zijn organisatie en zijn plaats in die organisatie beschrijft. 

2. Hij de werkplekscan invult, laat ondertekenen en opneemt; 

3. Hij zijn Curriculum Vitae opneemt; 

4. Hij een kopie van zijn arbeidsovereenkomst / contract opneemt; 

5. Hij een kopie van zijn functiebeschrijving en / of competentieprofiel opneemt of, indien deze 

niet aanwezig zijn, een functie- of taak- en competentiebeschrijving opstelt en laat ondertekenen 

door zijn leidinggevende; 

6. Hij een Curriculum Vitae van de begeleider in de community op practice opneemt; 

 

Op het voorblad van het portfolio vermeldt de student: 

 

 Toelatingsportfolio (als titel) 

 Achternaam, voorvoegsels, voorletters 

 De opleiding waartoe hij toegelaten wil worden 

 De datum waarop de opdracht wordt ingeleverd 

 Per bladzijde een naam en paginanummer 

 Totaal aantal bladzijden van het verslag 

 

Verder: 

 Een korte inhoudsopgave 

 De tekst is in goed Nederlands geschreven, de tekst is logisch van opbouw 

 Gebruik van lettertype 12 

 

Procedure 

 Uiterste inleverdatum: 1 juli 2021 

 Inleveren via de mail: a.van.berkel-roerig@pl.hanze.nl 

 De uitslag over de toelating in de community of practice wordt uiterlijk begin september 2021 

bekend gemaakt; 

 Studenten die de inleverdatum niet handhaven en / of niet aan de toelatingseisen blijken te 

voldoen, kunnen voor 1 oktober 2021 hun inschrijving terugtrekken.  

 

Een format voor het portfolio is in de navolgende bijlage opgenomen. 

 

Het ingevulde portfolio wordt na toelating door de student opgenomen in zijn digitale 

praktijkportfolio. 

mailto:a.van.berkel-roerig@pl.hanze.nl
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Toelatingsportfolio - Community of Practice  
 

Deeltijd Bachelor BK – Hanzehogeschool Groningen 
 

Studiejaar 2021-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beoordeling (in te vullen door de opleiding, nadat het portfolio is beoordeeld): 

 
De organisatie van de student is:   
 

 geschikt om als community of practice vorm te geven aan de professionele ontwikkeling van de 
student 

 geschikt te maken om als community of practice vorm te geven aan de professionele 
ontwikkeling van de student 

 niet geschikt om als community of practice vorm te geven aan de professionele ontwikkeling van 
de student  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achternaam, voorvoegsels, voorletters 

Deeltijd Bachelor Bedrijfskunde (BK) 

De datum waarop de opdracht wordt ingeleverd 

Per bladzijde een naam en paginanummer 

Totaal aantal bladzijden van het verslag (incl. bijlagen) 
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1. Opdracht 

 
1.1. De organisatiecontext 

 
De student geeft in deze paragraaf een beschrijving van zijn organisatie. Hij raadpleegt daarvoor interne 

en mogelijk externe informatiebronnen, zoals beleidsdocumenten, de website van de organisaties, etc..   

In de beschrijving van de organisatiecontext neemt de student tenminste de volgende punten op: 

 

 Over welke organisatie gaat het 

 Hoe lang bestaat de organisatie al 

 Wat is de core business van de organisatie 

 Wat is de missie en wat is de visie van de organisatie 

 Is er sprake van een dienstverlenende organisatie, een productiebedrijf of … 

 Hoeveel mensen werken er in de organisatie 

 Wie zijn de klanten van de organisatie 

 Hoe ziet het organogram van de organisatie er uit 

 …… 

 

1.2. De afdeling waar de student werkzaam is 

 

Het overgrote deel van zijn (werkzame) tijd brengt de student door op zijn eigen afdeling. In deze 

paragraaf beschrijft hij dan ook deze afdeling. Hij raadpleegt hiervoor interne en mogelijk externe 

informatiebronnen en interviewt indien nodig collega’s en / of leidinggevenden. Uiteraard mag hij ook 

putten uit zijn eigen kennis en ervaring. 

In de beschrijving van zijn afdeling neemt de student tenminste de volgende punten op: 

 

 Over welke afdeling gaat het 

 Wat is de kerntaak van de afdeling 

 Hoeveel mensen werken er op de afdeling 

 Wat is het gemiddeld opleidingsniveau van de medewerkers 

 Wie zijn de (interne en / of externe) klanten van de afdeling 

 Hoe ziet het organogram van de afdeling er uit 

 Welke functies kent de afdeling 

 …….. 

 

 

1.3. Het team waarvan de student deel uit maakt (optioneel) 

 

Wanneer de student werkzaam is in een grote organisatie kan het zijn dat een afdeling nog is 

onderverdeeld in teams. Zo kan een administratieve afdeling bijvoorbeeld bestaan uit een team financieel 

economische zaken, personele zaken, facilitaire zaken, kwaliteitszorg, etc.. 

Als dat het geval is geeft de student in paragraaf 1.3. ook een beschrijving van zijn team. 

In de beschrijving van zijn team neemt de student tenminste de volgende punten op: 
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 Over welk team gaat het 

 Wat is de kerntaak van het team 

 Hoeveel mensen werken er in het team 

 Wat is het gemiddeld opleidingsniveau van de medewerkers in het team 

 Wie zijn de (interne en / of externe) klanten van het team 

 Hoe ziet het organogram van het team er uit 

 Welke functies kent het team 

 …….. 

 

1.4. De functie en de positie van de student in zijn team 

 

In paragraaf 1.4. beschrijft de student zijn eigen functie en zijn positie in het team.  

In de beschrijving van zijn functie en positie neemt de student tenminste de volgende punten op: 

 

 Over welke functie gaat het 

 Wat is het vereiste opleidingsniveau voor de functie 

 Welke kerntaken kent de functie 

 Indien van toepassing: welke portefeuilles heeft de student  

 Wat is de plaats van de functie in het team (aan wie legt hij verantwoording af) 

 Aan welke overleggen neemt de student vanuit zijn functie deel 

 In welke rol(len) neemt hij deel aan deze overleggen 

 Wie zijn de directe klanten van de student in zijn functie 

 Indien van toepassing: is er binnen deze functie sprake van (formeel of informeel) leidinggeven 

 Zo ja, over wie (en wat) wordt er leiding gegeven 

 ……. 

 

1.5. Interne en externe ontwikkelingen van de organisatie 

 

Tegenwoordig is iedere organisatie (nagenoeg) constant in verandering. Soms is er sprake van kleine, 

maar soms ook van hele grote veranderingen of zelfs van reorganisaties. Al deze veranderingen zijn van 

invloed op het dagelijkse werk van medewerkers en het is dan ook goed om er zicht op te hebben. 

In paragraaf 1.5. beschrijft de student met welke interne en externe ontwikkelingen zijn organisatie op 

dit moment te maken heeft en welke impact deze ontwikkelingen hebben op zijn afdeling, team en 

eigen functie.  
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1.5.1. Interne ontwikkelingen van de organisatie 

 

1.5.2. De impact van de interne ontwikkelingen op de afdeling, het team en de functie van de 

student 

 

 

1.5.3. Externe ontwikkelingen van de organisatie 

 

1.5.4. De impact van de externe ontwikkelingen op de afdeling, het team en de functie van de 

student 

 
 
 

1.6. Persoonlijke leerdoelen 
 
In hoofdstuk 1.6. beschrijft de student waarom hij er voor heeft gekozen de deeltijd bachelor 

Bedrijfskunde te gaan volgen.  

Hij beschrijft daarbij niet alleen zijn ‘overall doel’, maar formuleert voor zichzelf doelen die hij 

gedurende de opleiding wil behalen. Hij relateert deze doelen zoveel mogelijk aan de programma 

leeruitkomsten van de opleiding en concretiseert ze voor zijn specifieke situatie. 

Daarnaast formuleert hij specifieke leerdoelen, waaraan hij binnen de community of practice vorm wil 

geven. 
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Bronnenlijst 
 
De student vermeldt hier welke bronnen hij heeft gebruikt bij het maken van zijn 

organisatiebeschrijvingen. Dit kunnen beleidsdocumenten zijn, maar ook websites, functiebeschrijvingen, 

jaar- of jubileumboeken, verslagen, notulen, etc.  
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2. De checklist t.b.v. de kwaliteitsmeting van de community of practice 
 
Inleiding 
 
Het tweede deel van de toelatingstoets bestaat uit het invullen van een checklist t.b.v. de 

kwaliteitsmeting van de organisatie als community of practice. In deze checklist wordt antwoord gegeven 

op de vragen die worden gesteld in hoofdstuk 1 van het voorliggende document.  

 

2.1. De verantwoordelijke partners voor de professionele ontwikkeling van de student 

 

De student laat de navolgende scan invullen en ondertekenen door degene die hem / haar gedurende 

zijn / haar studie in de organisatie gaat begeleiden bij zijn professionele ontwikkeling. 

 

Naam organisatie / bedrijf:   

Afdeling(en):   

Postadres:    

Bezoekadres:   

 

Namens de organisatie van de student: 

Naam begeleider op de werkplek (deze vult de scan in en ondertekent hem ook):  

Functie:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:   

Handtekening:  

 

 

Namens de opleiding:  

Annelieke van Berkel 

Studentencoördinator Bedrijfskunde deeltijd 

a.van.berkel-roerig@pl.hanze.nl  

Handtekening: 

 

 

De student:  

Naam: 

Functie: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Handtekening: 

 

 

mailto:a.van.berkel-roerig@pl.hanze.nl
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2.2. Eisen  
 
Begeleiding Te realiseren: 

1. De student werkt per week minimaal 20 uur in de opgegeven functie. Ja / nee 

2. Op de werkplek is een begeleider beschikbaar zijn die minimaal over een HBO-

bachelor beschikt. 

Ja / nee 

 

3. Deze begeleider is in ‘partnerschap met de opleiding’ actief betrokken bij de 

(borging van) de professionele ontwikkeling van de student. Hij / zij: 

 stelt de student in staat om informatie van de organisatie te gebruiken 

om de taakopdrachten, de overall en specialistische opdrachten en de 

portfolio opdrachten die de student voor de opleiding moet opleveren 

te kunnen maken. 

 helpt de student binnen de organisatie bij het zoeken van opdrachten 

of onderzoeksthema’s, die voor de organisatie relevant kunnen zijn en 

die de medewerker / student voor zijn professionele ontwikkeling in 

kan zetten. 

 heeft regelmatig, doch minimaal 2 x per 10 weken, overleg met de 

student over diens professionele ontwikkeling. Van deze overleggen 

maakt de student een (kort) verslag. 

 geeft op de professionele ontwikkeling van de student twee maal per 

jaar mondeling én schriftelijk feedback. Deze feedback wordt door de 

student opgenomen in diens portfolio en maakt deel uit van de 

beoordeling van de student op zijn ontwikkeling als professional in de 

community of practice2.  

 

 

Ja / nee 

 

 

Ja / nee 

 

 

 

Ja / nee 

 

 

 

Ja / nee 

 

4. Wanneer de begeleider om welke reden dan ook niet meer kan optreden als 

begeleider van de student, zorgt de organisatie er voor dat er binnen drie 

maanden een nieuwe begeleider voor de student wordt gevonden die voldoet 

aan de eisen zoals geformuleerd. 

Ja / nee 

Duur 

 

 

5. De student heeft bij de genoemde organisatie (aankruisen wat van toepassing is: 

 

 een contract voor onbepaalde tijd met een omvang van minimaal 20 uur; 

 een contract voor bepaalde tijd met een omvang van minimaal 20 uur; 

 

In geval van bepaalde tijd: Wanneer wordt het contract beëindigd?  

……. 

 

Specifieke eisen Te realiseren 

ja/nee 

1. De organisatie van de student is bereid tot en in staat de student de mogelijkheid 

te bieden om de programma leeruitkomsten uit het landelijk opleidingsprofiel van 

de deeltijd bachelor BK, tot op het eindniveau te ontwikkelen. 

Ja / nee 

                                                 
2 De begeleider heeft in dezen een adviserende rol. De opleiding beoordeelt of de student aan de gestelde eisen voldoet. 
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2. De organisatie is bereid en in staat de student informatie te laten vergaren / te 

verzamelen over de bedrijfsvoering t.b.v. taak- en portefeuilleopdrachten.  

Te denken valt aan het inzicht krijgen in de organisatie van het bedrijf, overlegstructuren, 

bedrijfscultuur, managementstijlen, e.d. 

Ja / nee 

3. De organisatie is bereid en in staat de student informatie te laten verzamelen over 

de boekhoudcyclus van de organisatie en de bijbehorende softwareprogramma’s.  

Ja / nee 

4. De organisatie is bereid en in staat de student werk gerelateerde onderwerpen te 

presenteren. 

Ja / nee 

5. De organisatie is bereid en in staat de student inzicht te geven in interne en 

externe klantrelaties. 

Ja / nee 

6. De organisatie is bereid en in staat de student deel te laten nemen aan projecten. Ja / nee 

7. De organisatie is bereid en in staat om de student te laten werken (of te leren 

werken) met informatiesystemen, zoals b.v. personeelssystemen, planningssystemen 

en andere voor de professionele ontwikkeling van de student relevante systemen. 

Ja / nee 

8. De organisatie is bereid en in staat om in de hoofdfase van de studie, de student 

een taak te geven bij het analyseren, oplossen en uitvoeren van juridische en / of 

financieel economische en / of organisatiekundige (management) vraagstukken. 

Ja / nee 

9. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om de op de 

opleiding geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in een bedrijfskundige en 

bedrijfsmatige context; 

Ja / nee 

10. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om zijn 

persoonlijke doelstellingen te realiseren; 

Ja / nee 

11. De organisatie van de student biedt de student de mogelijkheid om gericht bezig te 

zijn met studie en beroep. 

Ja /nee 
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3. De arbeidsovereenkomst / het contract van de student bij zijn huidige werkgever 

 
In hoofdstuk 3 neemt de student een kopie op van zijn arbeidsovereenkomst of contract bij zijn huidige 
werkgever.  
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4. Een kopie van de functiebeschrijving en / of competentieprofiel van de student 
 
In hoofdstuk 4 neemt de student een kopie op van de functiebeschrijving en / of het competentieprofiel 

op van de huidige functie. 

Wanneer deze niet voorhanden is / zijn stelt de student zelf, op basis van onderstaande onderwerpen een 

functieprofiel van zijn huidige functie op. Deze laat hij ter vaststelling ondertekenen door zijn 

leidinggevende. 

 
Onderwerpen beschrijving eigen functieprofiel (indien niet aanwezig): 

- Uit welke taken bestaat de functie? 

- Waarom wordt elke taak uitgevoerd? 

- Hoe wordt elke taak volbracht en welke middelen kan men gebruiken om zijn 

verantwoordelijkheden en taken uit te voeren? 

- Waar is de plaats waar het werk gebeurt? Is er één locatie of moet iemand zich 

verplaatsen? 

- Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

- De plaats van de functie binnen de organisatie 

- Het dienstverband (aantal uren, vast of tijdelijk contract) 

- De vereiste opleiding 

- Minimale vereiste werkervaring 

- De benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten) 

- Benodigde persoonskenmerken en gewenste motivatie. 
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5. Het Curriculum Vitae van de begeleider van de student in de community of practice 
 
In hoofdstuk 5 neemt de student het CV van zijn begeleider in de community of practice op. 
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Bijlage – Leeruitkomsten van de deeltijd bachelor BK 
 
Sinds 2014 is de deeltijd bachelor BK landelijk beschreven volgens een systematiek, die uit drie 

onderdelen bestaat: 

1. taakcompetenties (de cyclus van organisatievernieuwing); 

2. generieke competenties (competenties waarover elke hbo’er dient te beschikken); 

3. kernvakgebieden (de inhouden waar een bedrijfskundige mee te maken heeft). 

 

Deze drie onderdelen zijn voor de deeltijd bachelor BK Groningen vertaald in leeruitkomsten. 

Onderstaand een beschrijving.  

 

In het landelijke opleidingsprofiel Bedrijfskunde (2014) wordt de kernbelofte voor de opleiding als volgt 

verwoord: 

 

“Als student BK ligt je focus op het vernieuwen van bedrijfsprocessen. Het beste uit organisaties en mensen halen is je passie. 

De opleiding leert je de organisatie waarin je werkt vanuit een brede visie te bekijken, waardoor je als bedrijfskundige, 

ondernemende en mensgerichte professional veelzijdig inzetbaar bent. Kortom: je bent een specialist in generalisme!”  

 

De kerncompetentie voor de afgestudeerde van de opleiding luidt als volgt:  

 

“De bedrijfskundige professional richt zich in zijn handelen op het vernieuwen van bedrijfsprocessen door het analyseren, 

ontwerpen en implementeren van doelgerichte processen van productie en dienstverlening in en tussen organisaties.” 

 

De BK-professional moet daarmee beschikken over de volgende taak- en generieke competenties.  

 

De taakcompetenties zijn: 

 

1. Problemen kunnen herkennen 

2. Een diagnose kunnen stellen over de effectiviteit van een organisatie 

3. Bedrijfsprocessen kunnen (her)ontwerpen  

4. Complexe veranderingsprocessen kunnen vormgeven  

5. Verbeteracties kunnen evalueren op effectiviteit  

6. Professioneel vakmanschap en onderzoekend vermogen laten zien. 

 

De generieke competenties zijn: 

 

1. Methodisch handelen 

2. Schakelen en verbinden 

3. Adviseren 

4. Innoveren 

5. Samenwerken/netwerken 

6. Communiceren 

7. Verantwoord handelen 

8. Professionaliseren 

9. ICT-vaardig 
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Je werkt in je community of practice aan de kerncompetenties door bezig te zijn met bedrijfskundige 

werkzaamheden en vraagstukken. Deze vraagstukken vormen een combinatie van een aantal van de 

volgende kernvakgebieden van de deeltijdbachelor BK:  

 

- Accounting 

- Bedrijfsethiek 

- Corporate Finance 

- Economie 

- Kwantitatieve methoden 

- Managementinformatiesystemen 

- Operations management 

- Organisatiekunde 

- Recht 

- Strategisch management 

 

De programmaleeruitkomsten (PLU’s) opleiding BK Groningen 

 

Voor de deeltijd bachelor BK Groningen zijn programma leeruitkomsten (PLU’s) geformuleerd als 

uitwerking van de taak- en generieke competenties, gecombineerd met de kernvakgebieden. Aan het eind 

van de opleiding moet je als student deze leeruitkomsten hebben bereikt. Deze PLU’s weerspiegelen het 

eindniveau van de opleiding. 

 

PLU1:  

De BK’er identificeert organisatievraagstukken, analyseert, ontwerpt, implementeert en evalueert 

bedrijfsprocessen, verbetert en vernieuwt deze processen door oplossingen voor problemen aan te dragen 

en hanteert bij al deze activiteiten een integrale, ethische en maatschappelijk verantwoorde aanpak. 

 

PLU2:  

De BK’er maakt gebruik van gangbare methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek, 

verantwoordt de eigen handelwijze en resultaten op een bedrijfskundig relevante en adequate manier aan 

de interne en externe stakeholders van de organisatie en relateert deze aan de doelstellingen van de 

organisatie. 

 

PLU3:  

De BK’er identificeert en analyseert (mogelijke) strategische, operationele, juridische en financiële risico’s 

van een organisatie, ontwerpt en implementeert maatregelen om deze risico’s te beheersen en evalueert 

deze maatregelen op hun effectiviteit voor de organisatie. 

 

PLU4:  

De BK’er identificeert en analyseert (internationale) ontwikkelingen in de omgeving van een organisatie 

die van invloed (kunnen) zijn op het functioneren van de organisatie en vertaalt deze naar de organisatie 

met besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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PLU5:  

De BK’er adviseert vanuit een ondernemende en creatieve houding strategische alternatieven en 

innovatieve oplossingen voor problemen van organisaties ter verbetering en vernieuwing van hun 

bedrijfsprocessen. 

 

PLU6:  

De BK’er initieert en begeleidt vanuit een integrale en op draagvlak gerichte aanpak 

veranderingsprocessen binnen organisaties en evalueert ingezette interventies op hun effectiviteit voor de 

organisatie. 

 

PLU7:  

De BK’er organiseert en regisseert de samenwerking tussen mensen in organisaties met oog voor de 

toegevoegde waarde van mensen in organisaties, houdt daarbij rekening met maatschappelijke, culturele 

en morele verschillen en overbrugt belangentegenstellingen. 

 

PLU8:  

De BK’er neemt initiatief, toont persoonlijk leiderschap en ethisch besef in het professioneel handelen en 

ontwikkelt en onderhoudt een professioneel netwerk. 
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PLU9:  

De BK’er stuurt de eigen persoonlijke ontwikkeling vanuit een lerende opstelling en een onderzoekende, 

ondernemende en nieuwsgierige houding en structureert en voert zijn werk uit via de PDCA-cyclus. 

 

PLU10:  

De BK’er communiceert effectief in het Nederlands en Engels, zowel schriftelijk als mondeling, met 

professionals vanuit verschillende disciplines en achtergronden. 

 

 

De bovenstaande taak- en generieke competenties zijn vertaald naar de volgende leeruitkomsten (LU’s): 

 

1. De student verkrijgt inzicht in de structuur, cultuur en functioneren van een organisatie en van 

de branche waarin de organisatie opereert. 

 

2. De student werkt mee aan de uitvoering van de operationele werkwijzen (processen en 

procedures) van zijn organisatie als community of practice. 

 

3. De student past in zijn community of practice effectief beroepsvaardigheden toe: planmatig 

werken, samenwerken, onderzoek doen, problemen oplossen, schriftelijk rapporteren, adviseren 

en overtuigend mondeling presenteren. 

 

4. De student laat de juiste, professionele beroepshouding zien: dienstverlenend en klantgericht, 

handelend volgens professionele waarden en normen, proactief en zelfsturend, onderzoekend en 

kritisch, beschikt over organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn, reflectief en lerend, 

gericht op de eigen ontwikkeling. 

 

5. De student kan multidisciplinaire bedrijfskundige problemen analyseren, evenals de relevante 

aspecten van de organisatie en de omgeving. 

 

6. De student kan, na analyse en onderzoek, passende adviezen voor zijn organisatie ontwikkelen. 

 

7. De student is reflectief en lerend en gericht op de eigen ontwikkeling. 

 De student stuurt het professionele eigen gedrag/ handelen op alle werkterreinen; 

 De student beïnvloedt het gedrag/ professioneel handelen van collega’s t.b.v. het effectief 

functioneren van het team; 

 De student is zich bewust van de eigen ontwikkelingsbehoeften; 

 De student past zijn leervermogen toe op nieuwe situaties; 

 De student toetst voortdurend en op allerlei manieren het eigen handelen; 

 De student zoekt naar nieuwe situaties om het eigen handelingsrepertoire te vergroten; 

 De student voelt zich ook verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van 

collega’s en handelt daar naar. 

 

 

 


