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1 Voorwoord 
Binnen de Digitale Universiteit is ruime aandacht voor het ontwikkelen en exploiteren van  

elektronische leeromgevingen voor het Hoger Onderwijs. In het kader van  “Ontsluiting Bestaande 

Materialen “ is het project OTODU opgezet om in de afgelopen periode een tweetal Virtuele 
Bedrijven (VB’s) gebaseerd op de OTO aanpak ontwikkeld bij de Open Universiteit Nederland, bij 

de Saxion Hogeschool  en  het RIVIO Hogeschool Rotterdam te realiseren. In verband met het niet 

tijdig beschikbaar hebben van capaciteit is de deelname van Saxion stopgezet . Deze VB’s 
wortelen in het gedachtegoed van de eerdere VB innovatieprojecten van de OUNL uit de 

voorgaande periode (september 1997-2002). De inzichten die in dit handboek te berde worden 

gebracht zijn het resultaat van met name het werk van de  ontwikkelteams en de ervaringen van de 
studenten van OTO en RIVIO. Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan eerdere en indirect bij het 

project betrokken personen die bijgedragen hebben aan de gedachtevorming. 

Middels dit handboek willen we u enerzijds inzicht verschaffen in de karakteristieken van Virtueel 
Bedrijf implementaties. Anderzijds willen we u concrete handreikingen bieden voor die beslissingen 

en ontwerpactiviteiten die nodig zijn om zelf een virtuele werk- en leeromgeving  volgens het VB, 

virtueel bedrijf concept  te realiseren.  
Het eigen karakter van de Virtueel Bedrijf  leerwerkvorm vraagt om bijzondere aandacht voor die 

specifieke ontwerpvragen en aspecten die u vermoedelijk vanuit de algemeen gangbare 

leervormen van dit  moment nog niet bekend zijn. Dit handboek is juist ontwikkeld om u die 
specifieke informatie en hulp te verschaffen die u nodig hebt voor het succesvol ontwerpen van 

ontwerp gerichte type VB’s, dat wil zeggen VB omgevingen waarin het gezamenlijk 

maken/ontwikkelen van een gezamenlijke dienst of product centraal staat. In voetnoten en adviezen 
vindt u ervaringen, die opgedaan zijn met de twee gerealiseerde ontwerpgerichte BV’s te weten het 

OTO Virtueel Bedrijf van de OUNL en IT for Society (IT4S) van RIVIO,het  Rotterdams Instituut 

Voor Informatica Opleidingen. 

1.1 Voor wie dit handboek bedoeld is. 

Dit ontwerphandboek richt zich tot potentieel geïnteresseerden in het VB concept binnen het Hoger 

Onderwijs. Indien u zich op basis van uw kennismaking met de VB onderwijsvorm, afvraagt of deze 
onderwijsaanpak geschikt is voor uw specifieke onderwijsvraag is dit handboek van belang voor u. 

Allereerst omdat ze u helpt bij de beslissing voor een VB aanpak. Ten tweede omdat ze u inzicht 

verschaft in de initiële ontwerpprocessen die van belang zijn om voor uw onderwijs een passende 
VB startimplementatie te realiseren. 

1.2 Wat mag u van het VB ontwerphandboek verwachten? 

Dit deel van het handboek is gericht op het ontwerpproces. Het handboek helpt u bij het 

besluitvormingsproces waarin u nagaat of een VB  de beste keuze is als antwoord op uw 
onderwijsvraag. Vervolgens bieden we u handreikingen aan bij het feitelijke ontwerpen van uw 

eigen VB. Stap voor stap doorlopen we met u het traject om een VB tot stand te brengen. 

We laten aan de hand van twee  gerealiseerde VB’s zien hoe op basis van VB kerncomponenten in 
het ontwerp- en implementatieproces keuzes gemaakt worden om te komen tot een voor de eigen 

onderwijssituatie passende implementatie. Per fase bekijken we de beslissingen en activiteiten 

noodzakelijk om tot uw operationele VB te komen. 
Het  Ontwerp project (OTO) van de Open Universiteit is gerealiseerd door mevrouw dr.Cecile 

Crutzen, en haar team van de  afdeling Informatica en OTEC bestaande uit Paul Oord, Marjo 

Rutjens, Howard Spoelstra, Peter Szumski, Marlies Bitter. De meeste van deze teamleden hebben 
ook deel uitgemaakt van dit project.Voor  de  vormgeving  van het Virtueel bedrijf IT-4-Society van 

RIVIO, het Rotterdams Instituut Voor Informatica Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam in dit 
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project waren Carla Bombeld, Hossein Chamani, Ria Bode-Brouwer, en John Grobben 

verantwoordelijk. 
De beschrijving van de twee concrete VB’s met hun eigen dynamiek laten u overeenkomsten en 

verschillen in uitwerking zien binnen hetzelfde onderwijsconcept. 

Zo ziet u dat het VB concept geen statisch of uniform onderwijsconcept is maar een dynamische 
set van met elkaar verbonden componenten die u in de voor uw onderwijs passende combinatie en 

vorm  toepast.  

Dit handboek helpt u  heel concreet om tijdens het ontwerptraject de noodzakelijke keuzes te 
maken en acties te ondernemen voor het bij uw onderwijsinstelling passende resultaat. 

Wat vindt u niet in dit Handboek: 

Omdat het VB geen uniforme standaardoplossing biedt vraagt integratie in de haar omringende 
onderwijsomgeving aparte aandacht om tot de juiste maatvoering te komen. U zult derhalve in  dit 

handboek geen eenduidige beschrijving en vormgeving van een VB vinden, geen standaard 

invulsjablonen tegenkomen maar handreikingen, attendering op ankerpunten, toelichting met 
praktijkervaringen en verwijzingen voor verder advies. 
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2 Opzet van het Virtueel Bedrijf ontwerphandboek. 

Het handboek heeft ten doel u, als professional binnen de DU, adequaat te gidsen bij de belangrijke 
aandachtspunten en beslissingen die genomen moeten worden om een Virtueel Bedrijf 

leeromgeving in te richten. Vandaar dat we gekozen hebben voor een heel praktische opzet van het 

handboek. Handreikingen voor uw praktijk en voortkomend uit onze concrete praktijkervaring van 
de twee voorbeeld VB’s. Tezamen moeten ze het u mogelijk maken uw ontwerpactiviteiten reëel in 

te schatten en uw VB goed in te richten.Om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken is 

het handboek “ontwerpproces VB”  als volgt opgezet: 
Gestart wordt met een korte introductie in het Virtueel Bedrijf concept. Binnen het totaalconcept 

lichten we de specifieke kenmerken van ontwerpgerichte VB’s a la OTO en IT for Society toe. Deze 

informatie geeft u het kader om na te gaan wat een (?) VB voor uw onderwijs kan betekenen. 
Dan volgen de concrete handreikingen voorzien van praktische informatie en tips om  na te gaan of 

Uw onderwijsvraag het meest en het best gediend is met een VB aanpak. 

Past een VB bij deze onderwijsvraag dan treft u in dit handboek  een passende opzet om tot de 
inrichting van uw  eigen " VB” te komen.  

Per ontwerpfase kijken we dan naar de structuurelementen van een Virtueel Bedrijf,  de integratie 

en instrumentering van leerprocessen, werkprocessen op individueel, groeps -  en 
organisatieniveau.  

Uitgangspunt van  het werk-leerproces in een VB-omgeving is dat de motor van het leren en 

werken de VB- medewerkers zelf zijn: studenten, coaches en andere actoren. Facilitering van het 
leren en het werken geschiedt door het scheppen van voorwaarden en het inbrengen van stimuli 

voor noodzakelijke en gewenste interacties, coördinatie- en kennisuitwisselingsprocessen. Binnen 

de authentieke structuur van het VB gebeurt dit niet door een complete set voorschriften die het 
handelen van de actoren bepalen en voorschrijven maar door ”klaargelegd handelen”: het 

beschikbaar stellen van informatie, het geven van tips en adviezen, plus eventuele interventies 

vanuit de diverse stafrollen. Uiteindelijk zijn de medewerkers (studenten) verantwoordelijk voor hun 
eigen leerproces en voor dat van hun collega-studenten. 

Het individuele leerproces van de lerende als  werknemer van het VB maakt dan ook deel uit van 

de processen binnen het team en binnen de organisatie. Per fase van het ontwerpproces zullen we 
dan ook kijken naar de uitwerking op deze drie niveaus (individu, team en organisatie).  

Samenvattend treft u in  het ontwerphandboek de volgende zaken aan: 

Globale introductie van het concept van Virtueel Bedrijf (VB) in het algemeen en het concept van 
ontwerp VB’s in het bijzonder; 

Positionering van de ontwerpgerichte VB’s OTO en IT-for-Society ; 

Kiezen voor een ontwerpgericht VB: het besluitvormings proces. Aan de  keuzeprocessen van het 
Rivio en de OUNL voor de genoemde VB’s worden handreikingen ontleend voor uw 

besluitvormingsproces. 

Initiële ontwikkeling van  een ontwerpgericht VB: het ontwerpproces. 
met daarin de fases van het realisatietraject en doelgerichte handreikingen, adviezen , onze 

ervaringen, lijsten met aandachtspunten, goede praktijken, etc. Handreikingen die u ankerpunten 

bieden om uw eigen invulling aan uw VB te geven. 
Aandachtspunten voor de iteratieve ontwikkelactiviteiten voor de doorontwikkeling van de 

VirtueelBedrijf Leeromgeving  

Nog even dit:  
Kenmerkend voor het ontwikkelen van een VB leeromgeving is het feit dat zij van haar 

ontwikkelaars een nieuwe combinatie van kennis en kundes vergt. Ook de kenmerkende 

combinatie van openheid en realisme van de lopende individuele en gezamenlijke leerprocessen 
binnen een VB vraagt een eigen instrumentering . Daarmee vereist een VB een  andere 
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ontwerpaanpak dan hetgeen u bij het ontwikkeling van klassieke  onderwijsapplicaties gewend 

bent. Het gaat immers om het ontwerpen van een open leeromgeving, gebaseerd op een 
authentieke beroeps - en bedrijfssetting (reëel of gesimuleerd) Een bedrijfssetting echter die een 

virtueel karakter heeft en een expliciete opleidingsoriëntatie. Om de potentiële rijkdom van het VB 

concept ten volle te realiseren is het dan ook zaak vanaf de start mensen met heel verschillende 
achtergronden en kennis te betrekken bij het ontwerp. Tevens is het zaak uw enthousiasme voor 

deze toepassing uit te dragen: door uw collega’s bij het proces te betrekken creëert u inzicht in en 

draagvlak  voor de startimplementatie en de noodzakelijke doorontwikkeling van deze nieuwe 
onderwijsvorm. 

Inbedding van het VB onderwijsconcept en de concretisering ervan binnen uw instelling zijn cruciaal 

voor een blijvend succes. Dat succes hangt niet alleen af van uw inzet binnen het VB project maar 
evenzeer van de manier waarop u uw collega’s uit andere disciplines bij de ontwikkelingen betrekt. 
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3 Het Virtueel Bedrijf leerconcept 

De Virtueel Bedrijf Leeromgeving (VBL) is aan de Open Universiteit Nederland1 ontwikkeld als 
antwoord op vragen vanuit onderwijs en maatschappij.  De vraag naar flexibele deskundige en 

sociaal competente professionals, die pro actief en adaptief (virtueel) kunnen werken in teams 

binnen de context van snel veranderende, lerende organisaties vereist ons inziens integrale 
competentieverwerving in de authentieke setting van de latere professionele context. Via VB 

leervorm kan verwerving en toepassing van competentieclusters van zowel hard als soft skills 

effectief gerealiseerd worden. Daarenboven sluit het VB leerconcept aan bij de gewenste integratie 
van werken en leren zowel tijdens de initiële studie als tijdens het daaropvolgende levenslang leren. 

(Onstenk, 1997; Tobias & Fletcher 2000) 

Het VB leerconcept situeert leren binnen de context van een authentieke maar virtuele 
bedrijfssetting. Een bedrijf gefocust op leren, een bedrijf als leeromgeving. De feitelijke bedrijfsvorm 

kan afhankelijk van de studentendoelgroep verschillende vormen aannemen. De vorm kan variëren 

van een adviesbureau, ingenieursbureau, overheidsafdeling, ontwerpafdeling, rekencentrum, etc. 
Bijgevolg is een Virtueel Bedrijf leeromgeving niet door docenten en onderwijsontwerpers op de 

klassieke wijze vanachter hun bureau te ontwikkelen. Noch is  het een ontwerpproces dat start bij 

de onderwijsvraag en eindigt bij de uitvoering voor het eerste team studenten. Het ontwikkelen van 
een (levens)echt Virtueel Bedrijf vraagt om nauwe samenwerking met  werkgevers en werknemers 

en beleidsmakers uit het beroepsveld. Een multidisciplinair team van mensen: 

opleidingsdeskundigen, ontwerpers en trainers, kenners van de feitelijke beroepspraktijk en 
toekomstige ontwikkelingen binnen het beroepsveld zijn betrokken bij het ontwerpproces. Vanuit de 

afbeelding van de authentieke beroepspraktijk ontwikkelen opleidingsdeskundigen de didactische 

inrichtingen en sturing van het VB om de gewenste competentieontwikkeling te realiseren, te  
monitoren en te evalueren. 

Het moge duidelijk zijn dat een VB leeromgeving geen gesloten leersetting is met een 

voorgeschreven leerroute. Een VB leeromgeving is (Jansen, 2002) gedefinieerd als een 
leerorganisatie en een lerende organisatie waarin zowel de effectieve individuele 

competentieontwikkeling van (startende) professionals ondersteund wordt als ook de collectieve 

competentieontwikkeling op team en organisatieniveau. Leer- en werkprocessen zijn er 
geïntegreerd.Geïntegreerd is ook de competentieontwikkeling van soft- en hardskills qua 

individueel, team en organisatieleren.  

Het VB richt zich expliciet op de competentiegroei van haar employees. Die competentiegroei is te 
definiëren als de vergroting van de capaciteit van het individu om effectief actie te ondernemen in 

nieuwe situaties. Doel is uiteindelijk effectief en resultaatgericht handelen van het individu binnen 

de context van het team en de organisatie, en het vergroten van de capaciteit van de organisatie tot 
effectief en kennisproductief handelen (Kessels,2001). 

Het VB concept werkt vanuit de principes van het constructivisme (Jonassen, 1994) het double loop 

learning (Argyris, C (1993)  en het klaargelegde handelen (Crutzen 2000). In lijn met het 
constructivistisch gedachtegoed zorgen VB ontwerpers voor een rijke op de realiteit gebaseerde 

leeromgeving. Een leeromgeving  waarvan de inrichting een rijk scala aan stimuli voor gewenste 

leerprocessen bevat. Een leeromgeving die per definitie sociaal en interactief dient te zijn. Kennis- 
en competentieontwikkeling gebeuren immers in sociale interactie. Constructie van nieuwe 

                                                                 
1 VirtueelBedrijf is een programma-onderdeel van de Open Universiteit Nederland, directoraat Onderwijskundig Technologisch Expertise Centrum 

waarbinnen leer- en werkprocessen geintegreerd benaderd worden zoals beschreven in het DU handboek Virtueel Bedrijf van leeromgeving naar 

werkomgeving.(2002).Voor gedetaillerde informatie over het concept en de varianten van het Virtueel bedrijf verwijzen we u naar dit DU handboek.In 

dit kader gaan we slechts in op de voor ontwerpVirtueel Bedrijf leeromgevingen relevante kenmerken van VB’s    
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inzichten en het verwerven van nieuwe vaardigheden vinden plaats in interactie met anderen: met 

collega’s en klanten binnen en buiten het VB. In lijn met de ideeën van gesitueerd leren zoals met 
name door Argyris verwoord willen we in een VB leeractiviteiten stimuleren die verder gaan dan het 

vinden van de kortste weg tussen het actuele probleem en een op dit moment acceptabele 

oplossing. VB leren vraagt van de lerende ook reflectie op het handelen binnen de context van de 
organisatie. VB leren stimuleert zowel kritische reflectie als het zoeken naar duurzame structurele 

oplossingen. De inspiratie hiervoor wortelen in de concepten van reflectief double loop leren van 

Argyris and Schön (1996) en het organisatieleren  van Senge (1990). 
Voor het realiseren van dit type authentiek, diepgravend, reflectief leren én samen leren zijn  

uitputtend leerroutes en voorschriften niet adequaat.  Ondersteuning kan door wat Crutzen (2000) 

noemt het creëren van virtuele kritische ruimtes met klaargelegd handelen. Een uitgekiende 
didactische inrichting van de VB leeromgeving met relevante informatie, handelingssuggesties en 

stimulerende interventies kunnen de gewenste leeractiviteiten triggeren en ondersteunen. En zo 

kan ook in een open omgeving elke VB medewerker ondersteund worden om een optimaal 
groeipad uit te zetten. 

3.1 Eenheid en verscheidenheid   

In een VB leeromgeving worden studenten tijdens hun opleiding of als werkende professionals 
opgeleid voor hun actuele of toekomstige kenniswerk binnen de context van een moderne 

professionele organisatie. Kenmerkend daarbij is het gegeven dat het leerproces plaatsvindt binnen 

de openheid en reële complexiteit van de VB omgeving. De VB werknemer plant zelf zijn leerweg, 
gestimuleerd en ondersteund door de inrichting van de omgeving, de aangeboden stimuli, de 

vereiste activiteiten en coaching. 

Terwijl de inmiddels gerealiseerde  VB leeromgevingen zich baseren zich op eenzelfde set 
kerncomponenten (zie Jansen 2002) verschilt elk van hen qua feitelijke uitwerking. Elk VB kent een 

eigen maatvoering  afhankelijk van wat werknemers moeten “leren” in het VB, welke authentieke 

“bedrijfsomgeving” daarvoor het beste referentiekader biedt en welke overige condities voor de 
instelling van belang zijn. Zo kan inhoudelijk het ene VB nadrukkelijk gefocust zijn op 

competentiegroei binnen een discipline of  op beroepsgebonden kenniscompetenties terwijl in een 

ander VB het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, strategische samenwerkingsvaardigheden 
voorop staan. Ook zullen stimuli in een VB  leeromgeving voor jong volwassen scholieren of 

werkende volwassen verschillen. En dan hebben we nog niet gesproken over de verschillende 

implementatie-randvoorwaarden van een VB binnen instelling voor afstandsonderwijs en een 
gangbare face-2-face onderwijsinstelling. Ook de schaalgrootte van de instelling of VB project 

binnen die instelling zal de feitelijke vorm van het VB danig beïnvloeden. 

Relevante dimensies voor VB’s geven tegelijkertijd aan waarom er zoveel verschillende 
verschijningsvormen mogelijk zijn binnen hetzelfde basisconcept. Het leerconcept Virtueel Bedrijf is 

evenwel nog te jong en te weinig  uitgekristalliseerd om in een strakke taxonomie te vangen. Wel 

kunnen we aangeven op welke dimensies VB implementaties zoal kunnen verschillen. 
Belangrijke dimensies waarop de VB implementaties kunnen verschillen zijn: 

(1) de doelgroep waarop een VB zich richt: reguliere studenten, ervaren werkende professionals en 

de diverse varianten binnen dit spectrum zoals deeltijd- en afstand studenten, trainees jonge 
professionals etc 

(2) de ontstaansgrond : vanuit welk veld kwam de vraag/behoefte aan een VB oplossing.Is er sprake 

van een vanuit het onderwijs geïnitieerde vraag of van vraag met maatschappelijke origine zoals 
verwerving van nieuwe competenties voor werkende professionals? 

(3) de leerdoelstellingen:het VB concept is bij uitstek geschikt voor het integraal verwerven van 

complexe kennis en vaardigheden clusters. Denk bijvoorbeeld aan de kennis van ICT toepassingen 
in combinatie met adviesvaardigheden om een klantprobleem binnen strikte tijd- en 

budgetvoorwaarden naar tevredenheid op te lossen. De leerdoelstellingen van een VB zullen vaak 
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een dergelijke combinatie van hard en soft skills omvatten. De feitelijke mix van die harde en zachte 

competenties bepaalt echter welk concreet VB nagestreefd wordt en kunnen per implementatie 
sterk verschillen.Evenals de mate waarin een VB gericht is op individuele dan wel collectieve team 

of organisatorische competentieontwikkeling. Tenslotte kan de tijdshorizon waarop de 

leerdoelstellingen zich richten verschillen. De ene implementatie kan zich richten op toepassing in 
de actuele beroepspraktijk van vandaag, terwijl een andere implementatie ontworpen wordt om 

medewerkers te trainen in nieuwe werkmethoden binnen de context van een vooruitlopende 

moderne organisatie of zelfs via organisatie prototyping. 
(4)de assessmentcriteria. De leerdoelstellingen die initiatiefnemers nastreven beïnvloeden 

assessment criteria. Met name de inhoud en verhouding tussen het gewicht dat aan werkprestaties 

en leerprestaties gegeven wordt kan verschillen.Te verwachten is dat de focus op leren  in een VB 
ook tot uiting komt in aard en vorm van de aansturing en beoordeling. Afhankelijk van de inbedding 

van het VB binnen de eigen bedrijfscontext is evenwel markantere beoordeling op de 

performancedimensie ook denkbaar. 
(5) de “bedrijfs”context. Alhoewel we spreken van een VB leeromgeving is niet voor elke 

competentieontwikkeling een bedrijf in de strikte zin het beste referentiepunt. Derhalve is er ook nu 

al een onderscheid te maken tussen VB’s die als organisatiestructuur de vorm van een “bedrijf”  
hebben, en VB’s die refereren aan  andere organisatorische contexten en een projectvorm kennen 

(VB/VP-project en het European Virtual Seminar). De meeste VB implementaties, die tot nu toe 

vaak in samenwerking met de Open Universiteit Nederland ontwikkeld werden,  kennen hetzij een 
bedrijfscontext (Incompany,TAS/Pink Roccade, OTO) hetzij een project of seminar context: 

(European virtual seminar of VP projectruimte). 

Afhankelijk van de match met de “werkelijkheid” en hun specifieke leerdoelstellingen met het VB zal 
ook besloten worden in hoeverre de organisatiecontext actief meegenomen wordt in het leren en 

werken. Hiermee komt de “kennismanagement” dimensie ter sprake. In hoeverre wordt er vanuit de 

bedrijfsmissie en cultuur van een concreet VB verwacht dat medewerkers de organisatorische 
context direct meenemen in hun feitelijke werk.In hoeverre wordt verwacht dat zij actief nagaan 

welke kennis en randvoorwaarden de organisatie stelt aan hun handelen? En in hoeverre is het een 

vereiste dat medewerkers hun leerervaringen actief vertalen naar het niveau van het team en de 
organisatie? 

(6) Virtualiteit van een VB.  De term virtueel binnen het concept Virtueel Bedrijf kan vele connotaties 

oproepen -en diverse vormen aannemen. De mate waarin virtueel, synchroon en asynchroon 
computer-gemedieerd gewerkt wordt richting klant en richting studenten kan per implementatie 

verschillen.Kijk alleen al naar de verschillen binnen de implementaties van de Open Universiteit 

wier reguliere studenten op afstand studeren, en de Rivio implementatie:  een onderwijsinstelling 
waar studenten dagelijks op locatie fysiek aanwezig (kunnen) zijn. 

3.2 Ontwerpgerichte Virtueel Bedrijf leeromgevingen 

In dit handboek focussen we ons op een aparte klasse van Virtueel Bedrijf leeromgevingen namelijk 
VB’s die een authentieke bedrijfscontext als referentie punt hebben, maar zich daarbinnen 

kenmerken door hun ontwerpgerichtheid. In deze categorie VB’s wordt in een bedrijfssetting 

expliciet gewerkt aan het “ontwerpen” van een concreet product of dienst (Jansen 2002). Dergelijke 
Virtuele Bedrijven kunnen zowel vanuit de het onderwijs als vanuit de bedrijfsopleidingbehoefte 

geïnitieerd zijn. In dit DU handboek hebben we overigens te maken met handreikingen gebaseerd 

op ervaringen opgedaan binnen twee onderwijsgeïnitieerde VB’s. Of er sprake is van een 
ontwerpgericht Virtueel Bedrijf blijkt uit de bedrijfsmissie, de taken waaraan gewerkt wordt en de 

branche waarop dit VB zich richt. Zoals bijvoorbeeld af te leiden valt uit de missie van OTO “OTO is 

een bedrijf dat deskundig is op het terrein van veranderingsprocessen binnen bedrijven. OTO 
specialiseert zich met name in de problematiek die zich voordoet bij bedrijven die hun 

bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende informatiesystemen willen veranderen en 
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innoveren. OTO is optimaal ingericht om haar kennis op dit terrein in nauw samenwerkingsverband 

om te zetten in producten in de vorm van advies, begeleiding en implementatie van de gewenste 
veranderingen.” Ook wordt het ontwerpgerichte karakter van OTO duidelijk uit het type producten 

en diensten dat zij aanbiedt “OTO is geen hardware of software leverancier! Ze levert de volgende 

producten en diensten: analyse van de huidige en gewenste situatie bij de klant, inclusief kosten-
baten analyse;  advies over te nemen beslissingen en maatregelen naar aanleiding van een keuze 

voor verandering ; begeleiding van implementatie van de veranderingen binnen het bedrijf van de 

klant; functioneel en technisch ontwerp van mogelijke aanpassingen van (delen van) het 
informatiesysteem; technische realisatie van (delen van) het informatiesysteem; evaluatie van het 

veranderingsproces, de nieuwe situatie en het uitgevoerde project”. 2   

Bij IT-for-Society blijkt haar ontwerpgerichte karakter uit haar missie als ondersteuner van non-
profit-organisaties in de regio met IT-diensten vanuit het kernthema “People, Processes, Profit”: 

Ondersteuning wordt geboden bij: beleid en innovatie:,” wij denken mee bij het ontwikkelen van een 

visie op de inzet van IT; ontwikkeling en invoering “. De ontwerpfocus blijkt uit IT4S uitspraak “wij 
voeren oriëntatie, analyse, specificatie, ontwerp, realisatie, testen, installatie en in gebruik name 

van informatiesystemen uit”. 

3.3 Leren in een ontwerpgericht VB: onderbouwing  

De eisen die nu en in de toekomst aan professionals gesteld worden zien we in snel tempo 

wijzigen. Van toenemend belang wordt de combinatie van probleemoplossende vaardigheden met 

domeinkennis met diverse soft skills zoals het gezamenlijk werken in (virtuele) teams (Kessels 
2001). Het werk wordt steeds minder een individuele job en steeds meer een individuele 

taakverantwoordelijkheid binnen het netwerk van het team en de organisatie. Van de professional 

wordt meer verwacht dan completering van de actuele taak: een pro-actieve houding en 
productieve inzet van diens kennis ten behoeve van de collectieve kennisontwikkeling van het team 

en de organisatie. Verwacht wordt dat de professional niet alleen diens taken tot een goed einde 

brengt maar ook dat hij/zij bijdraagt aan de gezamenlijke ontwikkeling. 
De prescriptieve gesloten leerbenadering die voor het trainen van diverse specifieke 

deelvaardigheden gehanteerd wordt is niet geschikt voor het ontwikkelen van de noodzakelijke 

competentieclusters die deel uit maken van het professioneel handelen. Het VB leerconcept richt 
zich met name juist daar op. Getracht is een adequate leervorm te ontwikkelen voor geïntegreerd 

leren en werken in de authentieke beroepssetting, inclusief al haar complexiteit. In een open rijke 

bedrijfsleeromgeving zijn zodanige condities geschapen dat de beoogde competentiegroei effectief 
gerealiseerd kan worden. Het leerconcept van het Virtueel Bedrijf realiseert competentie gebaseerd 

leren gesitueerd in een authentieke setting. Theoretisch baseert zij zich op concepten van 

zelfstandig gesitueerd leren door te doen (Berrymann, 1993, Brown, Collins, Duguid,,1989, Snyder, 
K., Farrell, R.,Baker,N. 2000) Studies van o.a Kessels 2001, Lave & Wenger 1991,Feltovich 1996) 

wijzen op de positieve leereffecten van dergelijke leeromgevingen met name waar het gaat om de 

transfer van het geleerde in dit type rijke authentieke omgevingen naar toepassing op nieuwe 
situaties binnen de uiteindelijke beroepsuitoefening. 

Zo een ontwerpgericht VB bestaat uit drie typen hoofdcomponenten: 

• de bedrijfspresentatie van het virtuele bedrijf extern aan de klanten en intern aan de medewerkers 
inclusief bedrijfsmissie, producten, sollicitatieprocedure, cultuur en werkwijze, assessmentprocedure, 

etc  

                                                                 
2 Zie OTO Infonet website http://www.ou.nl/open/otonet/ 
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• een virtuele werk- en leeromgeving, ingericht op het faciliteren van de noodzakelijke leerprocessen en 

werkuitvoering 
• het werk en coachingsmateriaal het “klaargelegd handelen” en activiteitenscenario’s voor het 

werkproces en de coaching.  

Binnen de kaders van het VB bepalen de  teams in overleg met hun projectmanager, coach zelf de 
concretisering van hun handelen. Het werken en leren gebeurt coöperatief binnen een team van 

tijdelijke medewerkers en participatief met de medewerkers van het opdrachtgevende extern bedrijf. 
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4 Keuzeproces  en ontwikkeling van de ontwerpomgeving   
In dit hoofdstuk gaan we het keuze- en ontwerpproces doornemen. Aan de hand van fases 

besluitvorming, definitiestudie en ontwerp- en ontwikkeling zal getracht worden u door middel van 

vragenlijsten, adviezen, tips, voorbeelden en andere hulpmiddelen te begeleiden in de ontwikkeling 
van een ontwerpomgeving, afgestemd op de leerdoelen van uw opleiding. Eerst wordt het fase-

overzicht schematisch weergegeven, dat verderop in dit hoofdstuk verder uitgewerkt wordt. 

Mocht u desondanks tot de conclusie komen dat een en ander teveel tijd in beslag neemt of u niet 
de beschikking heeft over de juiste of voldoende mensen om dit project te realiseren: neem contact 

op met de DU voor inhuur van expertise of om contact te leggen met onderwijsinstellingen die al 

over een dergelijke ontwerpomgeving beschikken, waar eventueel mee samengewerkt kan worden. 

4.1 Faseoverzicht ontwerpactiviteiten voor een ontwerpgerichte Virtueel Bedrijf leeromgeving 

Het ontwerpproces kent achtereenvolgens (1) een besluitvormingsfase waarin gekeken wordt of 

een ontwerpgericht Virtueel bedrijf wel de oplossing is voor de leervraag waarmee u zit, (2) een 
definitiefase waarin u bepaald welke plaats uw Virtueel Bedrijf binnen het curriculum krijgt, op welke 

groepen studerende ze zich richt en binnen welke randvoorwaarden zij dient te functioneren. 

Tenslotte volgt (3) de feitelijke ontwerpfase. In deze fase vindt het ontwerp en de ontwikkeling 
plaats van alle componenten die een Virtueel Bedrijf leeromgeving kenmerken: de competenties die 

er binnen ontwikkeld kunnen worden, de activiteiten taken en rollen die er een plaats in vinden, de 

ondersteunende instrumenten en activiteiten om het leerproces te faciliteren en de technische 
infrastructuur waarbinnen het Virtuele Bedrijf functioneert. 

 

 
  

Fase Vraag  

 

Acties Resultaat 

1.BESLUITVORMINGSPROCES  

Vooronderzoek  

Behoefteanalyse 

Geschiktheid VB leervorm 

Wat is mijn leervraag? 

Waaraan moet het antw oord 

op mijn leervraag voldoen?  
Wat wil ik bereiken? 

Is VB concept een adequaat 

antwoord op mijn 
onderwijsvraag? 

Definitie onderwijs behoefte? 

Beschrijving doelstellingen, 

leerproces, randvoorwaarden 
Analyse meerwaarde VB leervorm 

Analyse positionering VB nu en in de 

toekomst? 
Prognose ontwerp initiële VB 

realisatie en evolutietraject 

Keuzedocument 

Beschrijving beoogd 

onderwijsresultaat, Beschrijving 
geldende randvoorwaarden 

Keuze voor VB concept. 

op basis van meerwaarde. 
Go/NoGo  

2. DEFINITIE STUDIE 

Specificatie van de  doelstellingen 

Specificatie ontwerpcriteria 

Specificatie gewenste kern 
functionaliteit, en randvoorwaarden 

Doel VB?  

Wat willen we bereiken met 

het VB? 
Binnen welke condities zal 

ons VB moeten 

functioneren? 
Wat is de plaats van het VB  

binnen het curriculum? 

Op welke doelgroep(en) 
/studenten richt het VB 

zich? 

Operationele definitie van  de 

doelstellingen van het VB 

Positionering VB binnen curriculum. 
Definitie focus VB: qua 

competentieontwikkeling, doelgroep, 

geldende randvoorwaarden 
(functioneel,organisatorisch 

technisch) 

Definitie rapportage 

Beschrijft de resultaten van de 

definitiestudie:geeft aan welke 
ontwerpdoelstellingen, criteria en 

randvoorwaarden van belang 

zijn. 
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3. ONTWERP EN ONTWIKKELING 

3.1 Plan van aanpak 
Ontwerpscenario 

In welke volgorde en op welke 
wijze gaan we de componenten 

van ons Virtueel Bedrijf 

ontwerpen? 

Vertaling van de gedefinieerde 
doelstellingen en kaders in een  

Plan van Aanpak. 

Geeft aan op welke wijze het 
ontwerptraject aangepakt gaat 

worden 

Plan van Aanpak, 

3.2 Definitie competentie ontwikkeling Welke competenties zij relevant 

voor de VB doelgroep, gezien 

hun toekomstige 
beroepsuitoefening? 

 

In kaart brengen van de 

benodigde competenties vanuit 

opleiding en beroepsveld. 
Gericht op complete 

competentiekaart voor het 

beoogde VB onderwijs 
Competentiekaart omvat  

inhoudelijke ,vakspecifieke 

competenties en ondersteunende 
voorwaardelijke competenties. 

Integrale beschrijving van 

observeerbaar gedrag waaruit  
student laat zien dat hij  over de 

betreffende hard en soft skills 

beschikt 

Competentie definitie en 

operationalisatie: 

  

3.3 Definitie performance criteria Welke resultaten worden van 

de VB  werknemers verwacht  
qua individuele werkprestaties, 

leerprestaties en 

competentieontwikkeling? 
Welke bijdrages worden van 

VB medewerkers verwacht aan 

de ontwikkeling van het team 
en de organisatie? 

Hoe uit professionele gedrag 

van de VB werknemer zich 
door actie en reflectie?  

Definitie verwachte performance 

op elke dimensie:individu, team 
organisatie, qua leerresultaat,  

leerproces, werkperformance, 

bijdrage aan kennisontwikkeling, 
groei door reactie en reflectie op 

eigen handelen binnen 

bedrijfscontext  
 

Performance definitie document 

Verwijzing naar consequenties 
van principe keuzes qua 

performance meting e.d.: 

Bijvoorbeeld hanteren in te 
kopen van beschikbare 

performance instrumenten 

(PiMedia bij OTO) 

3.4Ontwerp taken,functie en  rollen,  
werkproces modellering 

Vraag via welke taken en 
functies (medewerker, 

projectleider)  en rollen 

(kenniscoördinator) de VB 
(student)medewerker 

competenties het beste kan 

ontwikkelen, en in welk 
werkproces  

Definitie van de binnen het VB 
onderscheiden 

(student)medewerkers functies 

rollen taken en activiteiten  
Plus aansluitend de faciliterende 

rollen zoals directeur, HRM 

functionaris,etc 

Document  rollen en 
werkprocessen. 

Rol en taak definitie van student 

actoren en faciliterende rollen 

3.5 Ontwerp assessment 
instrumentering.  

Vaststelling monitoring en 

beoordeling  assessement criteria 

Wanneer worden welke 
assessments gerealiseerd en 

door wie? Wat zijn de criteria 

waarop de student medewerker 
beoordeeld wordt? Wanneer 

worden welke assessments 

Definitie doel en functie 
assessment 

Nulmeting en criteria 

Assessment momenten 
Uitvoeringsscenario assessment 

door wie, hoe beoordeeld, 

Document assessment ontwerp 
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afgenomen en door wie (door 

de individuele medewerkers 
zelf , zijn directe peers of  

verschillende collega’s  

gecommuniceerd en vervolgd? 

 

3.6 Ontwerp integraal 
aansturingscenario  
Gebaseerd op didactische 
aansturing vanuit klaargelegd 
handelen en activiteiten en 
interventie scripts 

Hoe wordt de beoogde 

individuele en gezamenlijke 

competentieontwikkeling 
aangestuurd? 

Welke informatie activiteiten 

interventies klaargelegd 
handelen moet aanwezig zijn? 

Wanneer moeten zij actief 

worden? 
Hoe worden ze gebruikt? 

Definitie interactieruimte en 

scenario’s klaargelegd handelen  

Modellering leerproces : welke 
vrijheidsgraden en 

verantwoordelijkheden liggen bij 

de lerende? 
Hoe worden die 

gecommuniceerd? 

Wat wordt van de lerende 
verwacht t.a.v hun persoonlijke en 

collectieve competentiegroei, 

werkprestatie  en bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat en 

bedrijfsontwikkeling? 

Document leerproces scenario 

VB  

Met referentie aan de inbedding 
en consequenties voor de 

taakuitvoering en coördinatie 

van leerproces met de andere 
bedrijfs- processen 

3.7 Ontwerp bedrijfsomgeving 

 

Bedrijfsmodellering  
Ontwerp kenniscultuur en  

ontwikkeling in het VB 

Welk type virtueel 

bedrijfsomgeving is geschikt 

voor de beoogde 
competentieontwikkeling?  

Definiëring bedrijfsomgeving: naar 

type bedrijf, missie product 

bedrijfscultuur en inrichting. 

Document bedrijfs modellering 

3.8 Ontwerp technische infrastructuur 

voor VB  

Functioneel entechnisch 

ontwerp en ontwikkeling van de 

Virtueel Bedrijf leeromgeving  

Keuze ICT platform aansluitend bij 

instellingsrandvoorwaarden en 

vereiste functionaliteit, prestaties 
etc 

Realisatie van de elektronische 

werkruimte voorzien van alle 
benodigde faciliteiten: voor 

inloggen communiceren, 

individuele team en 
organisatiebrede leer, -en 

werkinteracties 

Realisatie feitelijke virtuele 
bedrijfspresentatie naar binnen en 

naar buiten toe: naar de 

toekomstige medewerkers en 
cliënten 

Technisch ontwerpdocument VB  

3.9. Completering instrumentering  
VB bedrijfs leeromgeving   

Zijn alle processen en 
activiteiten In het VB op basis 

van de voorgaande fase 

adequaat en volledig 
geïnstrumenteerd? 

Worden de leerprocessen 
adequaat ondersteund met 

informatie en instrumenten? 

Zijn alle instrumenten beschreven 
en ontwikkeld voor een adequate 

kennishuishouding in het VB? 

Worden de groepsinteracties en 
dynamiek binnen het bedrijf 

adequaat ondersteund? 

Beschikken de medewerkers over 

Document  integrale 
ondersteuning VB werk- en 

leerprocessen 
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geschikte tools voor hun 

taakuitvoerig 
Is de onderlinge coördinatie van  

taken informatie en acties 

gewaarborgd? 

 

 

4.2 Fase 1 Besluitvormingsproces : Kiezen voor een Virtueel Bedrijf  leeromgeving. 

Centrale Vraag: Wat is mijn leervraag? Waaraan moet het antwoord op mijn leervraag voldoen? 

Wat wil ik bereiken? Is het VB-concept een adequaat antwoord op mijn onderwijsvraag? 

Doel: Definitie van de onderwijsbehoefte. Beschrijving doelstellingen, leerproces, randvoorwaarden, 
analyse meerwaarde van VB-leervorm, analyse positionering VB nu en in de toekomst binnen de 

opleiding, prognose ontwerp initiële VB-realisatie en evolutietraject. 

Resultaat: Keuzedocument basis voor Go/NoGo beslissing. 
 

Aan de basis van een eventueel VB ontwerp ligt de vraag of de onderwijsvorm van een  Virtueel 

Bedrijf leeromgeving het beste antwoord is op uw onderwijsvraag. Om na te gaan of uw leervraag 
gediend is met een VB leeromgeving is het zaak dat u start op te schrijven welk leervragen u met 

een VB wilt aanpakken. U start met een korte concrete beschrijving van uw probleem en uw 

resultaatverwachting, wanneer is uw leervraag goed opgelost? Hierbij is het wel raadzaam u af te 
vragen wat de reikwijdte van uw leervraag en oplossingsverwachting is. Het maakt immers heel wat 

uit of u op microschaal wilt werken aan het verwerven van een specifieke informatica competentie 

(specificeren van de functionele eisen van een ontwerp) of dat uw ambitie gelegen is in de 
integratie eerder opgedane inhoudelijke kennis met  sociale samenwerkingsvaardigheden in 

contacten van het projectteam met een opdrachtgever.  

Start dus met het formuleren van uw onderwijsvraag en beantwoord vervolgens de volgende 
vragen: 

(1)  Is er sprake  van  ontwikkeling van een of meerdere competenties, aansluitend bij de feitelijke 

(beroeps)praktijk ?        Ja/Nee 
Als er sprake is van training van specifieke kenniscomponenten of verwerving van een enkele meer 

“losstaande” attitude of voor simpelere, recurrente toegespitste en in afzondering te trainen 

leertaken zijn andere trainingsontwerpen effectiever en efficiënter (Van Merriënboer, J. J. G., 1997). 
Is er sprake van het verwerven van samengestelde competenties aan de hand van complexe 

taaksituaties in de openheid van de realiteit, dan is een VB toepassing echter te overwegen. 

(2) Is de confrontatie van studenten met reële taken en een authentieke taaksetting met al haar 
openheid en complexiteit cruciaal voor het behalen van het leerdoel?    Ja/Nee  

(3) Is het zicht hebben op en het in contact komen met het werkveld (netwerkontwikkeling) van 

belang voor uw instelling en de studenten?               Ja/Nee 
(4) Is er in uw leervraag sprake van een gesitueerd persoonlijk leertraject, gericht op  

beroepscompetenties, op employability, ingebed in een context van collectieve 

competentieontwikkeling door middel van feedback, van leren samenwerken en als groepen in een 
organisatie resultaten bereiken?       Ja/Nee. 

(5) Is  de verwerving van het professioneel leren reflecteren op het eigen werk en handelen om van 

daaruit initiatieven voor verdere persoonlijke ontwikkeling te kunnen nemen ook belangrijk? 
       Ja/Nee.  

In een VB maken reflectie en actie deel uit van de integrale benadering van het leren. Signaleer het 

als er in uw geval sprake is van actiegerichte eendimensionale training van een losse vaardigheid 
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en vergelijk dan de kracht, kosten en baten van de Vb leervorm ten opzichte van andere 

onderwijsvormen. 
(6) Is het feit dat het VB een “virtuele leervorm” voor u belangrijk voor wat betreft de flexibiliteit van 

plaats en tijd ?        Ja/Nee  

Hierbij is het ook van belang na te gaan waarom die virtuele flexibiliteit voor u van belang is. Is dat 
vanwege de kenmerken van de doelgroep: bijvoorbeeld omdat uw studenten werkende 

professionals zijn voor wie deze leervorm te integreren is met hun andere werk. Of is het voor u van 

belang dat studenten op deze wijze de benodigde of extra ICT competenties verwerven voor hun 
beroepsuitoefening? Hierbij geldt als aantekening dat virtueel niet uitsluitend staat voor inzet van 

ICT: het werken in teams vereist toegankelijkheid van alle projectinformatie, verslagen, overleggen 

etc. Dit kan het best vorm krijgen in een door ICT-ondersteunde omgeving. 
(7) Een aparte kracht van een VB leeromgeving is het toekomstgericht werken aan competenties. 

Bijvoorbeeld de geleidelijke introductie en integratie van de eigen en elkaars kennis in functie van 

de team - en bedrijfsontwikkeling.  In een Vb kan het werken aan collectieve competentiegroei en 
kennisontwikkeling praktisch geëxploreerd en getoetst worden.  Binnen een “vooruitlopende” 

bedrijfscontext kan gewerkt worden aan het voor de toekomstige beroepsprakti jk zo belangrijke 

kennisbewustzijn en kennisproductiviteit, het profileren en beschermen van de eigen expertise en 
het delen van kennis en kunde in het kader van de lerende organisatie. Vormen de begrippen 

kennisbewustzijn en kennisproductiviteit, kennismanagement, onderdeel van de competenties van 

uw opleiding?      Ja/Nee 
Ja antwoorden geven u extra redenen om een VB oplossing te overwegen. 

Nee antwoorden vormen een reden om te overwegen of een andere leervorm zoals probleem 

gestuurd onderwijs, een simulatie of een spel niet een beter antwoord op uw leervraag zijn. 
Concludeert u echter dat er in uw geval sprake is van integraal leren, toepassen van hard & soft 

skills, dat u zowel inhoudelijke en sociaal communicatieve competenties nastreeft die geleerd 

moeten worden in de realiteit, middels een authentieke bedrijfsetting en opdrachten, dan kunt u 
vanuit de inhoud tot de conclusie komen dat het concept VB voor u interessante optie is. 

De conclusies uit dit vooronderzoek kunt u vastleggen in een keuzedocument, dat als basis dient 

voor de verdere uitwerking in de volgende fase.  

4.3 Fase 2 Definitiestudie: specificatie van de doelstellingen 

Centrale Vraag: Wat is het doel van VB in onze opleiding? Wat willen bereiken met het VB? Binnen 

welke condities zal ons VB moeten functioneren?Wat is de plaats van het VB binnen het 
curriculum? Op welke studenten(doel)groep richt het VB zich? 

Doel: Het opstellen van een operationele definitie van de doelstellingen van het VB, positionering 

van VB binnen het curriculum, definitie focus qua competentie-ontwikkeling, doelgroep, geldende 
randvoorwaarden (functioneel, organisatorisch, technisch) 

Resultaat: definitie rapport.. 

 
Indien de conclusie uit de vorige fase duidelijk richting VirtueelBedrijf wijzen als de oplossing voor 

uw onderwijsvraag, zullen eerst nog de contouren waarbinnen de vormgeving van de 

ontwerpomgeving plaatsvindt duidelijk moeten worden.  
Voordat u nu definitief aan het ontwerpen gaat, is het daarom noodzakelijk ook nog  de volgende 

vragen de revue te laten passeren en de antwoorden op deze vragen vast te leggen voor verdere 

acties. 
• Kunt u op basis van de meerwaarde en resultaten die u van de VB leeroplossingen verwacht uw claim 

motiveren/hard maken voor de ontwikkelinspanning en plaats die een VB in het curriculum  vraagt ? 

• Welke meerwaarde verwacht u voor de ‘lerende werknemers” aan het einde van hun verblijf in de VB 
leeromgeving ten opzichte van mogelijke alternatieven? 
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• Welke resultaten mogen van de VB leeromgeving verwacht worden?  

• Hoe motiveert u de ontwikkelinspanningen?  
• Welke inschattting hebt u qua schaalgrootte: is het een homogene groep studenten of zijn het 

studenten van diverse opleidingen of instellingen die kunnen participeren? 

• Welke unieke postionering verwacht u vanuit implementatie van VB leeraanbod ten opzichte van uw 
collega-instellingen?  

• Hoe motiveert u de initiele ontwikkel- en coachingsinspanning? En hoe krijgt u steun voor de 

aanvullende ontwikkelinspanning om het Virtueel Bedrijf samen met haar student-werknemers door te 
laten groeien? 

• Tenslotte doet u er goed aan om in dit stadium u zelf een aantal praktische vragen te stellen zoals: 

“welke zijn de randvoorwaarden voor het VB ontwerp: qua positie in het curriculum, omvang van het 
aantal studie-uren, beschikbare begeleidingscapaciteit, positie binnen het face-2-face en virtueel 

leren?  

• Wat zijn de randvoorwaarden wanneer u kijkt naar de omvang van het project het aantal studenten dat 
deel gaat nemen, het technische platform waarop het VB zal gaan draaien en de daarbij behorende 

voorzieningen, faciliteiten en ondersteuning? En kunnen mensen en middelen vrijgemaakt worden 

voor het project ? 
• Past de vernieuwende onderwijsaanpak van het VirtueelBedrijf  bij uw onderwijsinstelling en de bij u en 

uw collega’s overheersende onderwijsvisie en –vormgeving en -aanpak? (Deze vraag geldt ook t.a.v. 

de studenten!). 
 

Antwoorden op deze vragen samen met de overwegingen uit het besluitvormingsproces van de 

eerste fase vormen het fundament voor de bouw van uw VirtueelBedrijf ontwerpomgeving. Dit is 
tevens de basis om binnen uw onderwijsinstelling met leiding en collega’s te communiceren over de 

doelstelling en de weg dit te realiseren. Het ontwerp en de ontwikkeling van de ontwerpomgeving 

wordt in het volgende onderdeel stapsgewijs uitgewerkt.  

4.4 Fase 3 Ontwerp en ontwikkelingfase : Het ontwerpen van een ontwerpgericht Virtueel Bedrijf 

gebaseerd op uw opleidingswensen 

4.4.1 Inleiding 

Het ontwerpen van een VirtueelBedrijf vraagt een duidelijk andere aanpak dan de inrichting van een 

sterk gestructureerde voorgedefinieerde leeromgeving die zich richt op het verwerven van 

specifieke kennis of trainen van een specifieke vaardigheid.  
Kenmerkend voor de leeromgeving die het VirtueelBedrijf aan een lerende wil bieden is immers 

haar open karakter. De omgeving ontleent haar openheid en complexiteit aan de realiteit. 

Tegelijkertijd is het wel zaak dat de beoogde leerprocessen gerealiseerd kunnen worden. Centraal 
daarbij staat de lerende (de student), die als medewerker binnen het VirtueelBedrijf in hoge mate 

zelf verantwoordelijk is voor de realisatie van de afgesproken leer-, werk en 

samenwerkingsprocessen.  
Kenmerkend voor het VB-leren is eveneens haar integrale karakter: in het Virtueel Bedrijvend leren 

worden de eerder in het curriculum of in de realiteit verworven kennis en vaardigheden toegepast 

binnen een complexe levensechte bedrijfscontext. 
In concreto betekent dit dat de inrichting van uw VirtueelBedrijf  de gewenste leerprocessen zal 

moeten uitlokken. De virtuele bedrijfsomgeving zal in de eerste plaats levensecht moeten zijn. De 

infrastructuur zal voor de lerenden in het bedrijf een rijke schakering aan communicatiemiddelen, 
werkgereedschappen, sociale communicatieve en presentie middelen moeten bieden.  

Daarnaast omvat een VirtueelBedrijf  wat we noemen “klaargelegd handelen”. Het “klaargelegd 

handelen” omvat allerlei ‘(bedrijfseigen) informatie, adviezen,  hints, verwijzingen, instrumenten en 
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mogelijke handelingsscenario’s die voor een bepaalde situatie van belang kunnen zijn. Vanuit 

begeleidingsscenario’s wordt individuele en team -ontwikkeling gemonitord. Op basis van vooraf 
opgestelde en tussentijd bij te stellen ontwikkelscenario’s worden waar nodig noodzakelijke 

interventies gepleegd,  

Ten behoeve van het leren worden niet alleen informatie en instrumenten klaargelegd, ook 
beschrijvingen van rollen, activiteiten en taken zijn als het ware klaargelegd. Ze reiken 

handelingsmogelijkheden aan zoals Crutzen (2000) die in lijn met Heidegger voor open onderwijs 

systemen gedefinieerd heeft. Klassiek is het voorschrijvend neerleggen van handreikingen en 
activiteitenscenario’s: in het VirtueelBedrijf  worden echter mogelijkheden tot handelen aangereikt, 

waarbij het aan de lerenden is of, wanneer en op welke wijze zij deze gaan gebruiken. 

De grondslag voor deze benadering wordt gevormd door de (informatica)onderwijs benadering 
zoals die door C.Crutzen in haar dissertatie (2000) ontwikkeld en beschreven is. In concreto 

betekent dit dat er in de VirtueelBedrijf omgeving handelingsmogelijkheden  “klaargelegd zijn”.  Het 

feitelijke gebruik is vervolgens aan de zelfstandige medewerkers. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figuur 1: 

Schematische weergave van het ontwerpend handelen van gebruikers met het klaargelegd 

handelen (de informatica representatie) 
 

De lerenden in een VirtueelBedrijf kunnen zich verplaatsen in de aangeboden 

handelingsscenario’s, rollen, suggesties. Zij bepalen vervolgens zelf wanneer en hoe ze daar mee 
om gaan, hoe ze de aanwezige handelingsmogelijkheden gaan gebruiken en hoe ze het tot een 

werktuig van hun handelen maken. De onderbouwing van de keuzes wordt vastgelegd in hun 

zelfreflectie en/of teamreflecties.  
Het niet-prescriptieve karakter van deze onderwijsbenadering heeft als consequentie dat in het 

ontwerpproces heel bewust moet worden nagedacht over al die componenten van het leren en 

handelen die in het VB aanwezig moeten zijn om het leer-werkproces optimaal te faciliteren. Het 
niet-lineaire, open karakter van de VirtueelBedrijf  leeromgeving betekent dat ontwerpkeuzes op 

een dimensie gevolgen heeft voor de inrichting van andere dimensies. Bijvoorbeeld de levensechte 
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inrichting van de werktaken en bedrijfsprocessen beïnvloedt het proces van persoonlijke 

competentie-ontwikkeling en de intakevoorwaarden van de VB medewerkers. 
Daarom vraagt het ontwerpen van een VB om een cyclische iteratieve benadering.Na het ontwerp 

van een component wordt consequent  gekeken of dit aansluit bij de reeds ontworpen 

componenten en de welke consequenties dit heeft voor de nog te ontwerpen componenten. Het 
ontwerpen van een VB gaat spiraalsgewijze. Gewerkt wordt van component naar component 

steeds reflecterend op de onderlinge consistentie tussen reeds gemaakte en nog te maken 

ontwerpkeuzes; terug- en vooruitblikkend vult het ontwerp van het VB zich. 
Afhankelijk van uw onderwijsvraag kan het zijn dat u het ontwerp van uw VB wilt starten vanuit de 

competentiegroei die u studenten individueel en als lid van een team en een organisatie wilt laten 

doormaken. Redenerend vanuit de competenties die nagestreefd worden definieert u het zichtbare 
gedrag en resultaat dat de medewerker zal moeten tonen en de wijze waarop beoordeeld wordt 

(assessment criteria en instrumenten). Aansluitend kijkt u naar taken die bij uitstek geschikt zijn om 

deze competenties te verwerven. Gekoppeld aan de taakinvulling checkt u binnen welke functies en 
in welke bedrijfscontext deze het beste competenties het beste te verwerven zijn en welke soort 

opdrachten daarbij aansluiten. Op deze wijze ontstaat bottom up vanuit de individuele 

competentiegroei het bedrijfsprofiel voor het VirtueelBedrijf.  
Heel anders zal uw benadering zijn wanneer u uit wilt gaan van de onderdompeling van uw 

studenten in de aanstaande beroepswerkelijkheid. Vanuit dit perspectief zult u eerder willen 

beginnen met het type bedrijf en functies waarbinnen geleerd gaat worden. Pas dan richt uw 
aandacht zich op de passing van de competentieontwikkeling van uw studenten en de aansluiting 

van hun taakvervulling op de eerder in het curriculum en verworven vaardigheden. 

Kortom het startpunt en de ontwerproute die voor u het meest ideaal is hangt af van uw specifieke 
leervraag. De ontwerpvolgorde op zich is niet zo belangrijk: cruciaal is dat u alle componenten uit 

onderstaand schema (figuur 2)  doorloopt en daarbij steeds uw ontwerpbeslissingen op alle 

dimensies, van individu, team en organisatie, in evenwicht  brengt met het geheel, afgestemd en 
rekening houdend met de leerdoelen die u wilt bereiken. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gezamenlijk vormen deze hoofdcomponenten en hun samenstellende onderdelen de basis voor 
het VB leren. De volgorde van ontwikkeling is niet voorgeschreven. Zoals aangegeven is zowel een 

benadering vanuit de gewenste bedrijfsvorm en cultuur als vanuit de (individuele) competentie of 

mengvormen daarvan mogelijk zolang alle dimensies van de VirtueelBedrijf leeromgeving maar 
consistent en in evenwicht met elkaar ontworpen worden! U bepaalt dus zelf welke volgorde voor 

uw eigen VB het beste is. De hier in het handboek gehanteerde volgorde van 

Figuur 2
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componentontwikkeling is slechts een mogelijke benadering. Denk er wel steeds aan om aan het 

einde van elke ontwerpslag te checken hoe uw ontwerp op elk deelaspect zich verhoudt tot het 
grote geheel. Op zich is dat niet zo’n eenvoudige klus: immers de open ambitieuze leeromgeving 

die een VB wil bieden kent een behoorlijke rijkdom en complexiteit. Daarnaast is ook het 

ontwerpproces anders dan u gewend bent bij klassieke onderwijsproducties. Loopt u daarbij tegen 
problemen aan,  neem dan contact op met de reeds ervaren VB ontwerpers via de auteurs van dit 

handboek3 zij hebben ervaring met analyseren welke keuze elkaar goed verdragen of op 

gespannen voet met elkaar staan. 
Let wel: vanuit de dimensie van leerdoel in een onderwijssetting voor studenten, rekening houdend 

met de opleidingsvoorwaarden werkt u toe naar een “bedrijfsdoel” met groei-en 

ontwikkelingsmogelijkheden en daarop afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. 

4.4.2 Ontwerp en ontwikkeling : de stappen 

Met bovenstaande karakteristieken van het VB ontwerpproces in het achterhoofd  kunnen we nu 

concreet aan de slag gaan met componentsgewijze doorlopen van het ontwerptraject voor een 
VirtueelBedrijf leeromgeving zoals OTO en RIVIO. 

Uitgangspunt voor dit type leeromgeving vormt steeds uw leerdoel : een leerdoel dat integratie van 

kennis, gedrag en attitude behelst ; een leerdoel waarin u beoogt professionele competenties 
bijvoorbeeld op bachelorniveau voor uw opleiding bedrijfskundige informatica of technische 

informatica te realiseren. 

In het ontwerpproces zoals we dat hier beschrijven gaat het om de eerste implementatie van de 
VirtueelBedrijf leeromgeving. Aan het einde van het ontwerpproces staat uw VirtueelBedrijf gereed 

om de eerste groepen studenten als medewerker te ontvangen. Een VirtueelBedrijf leeromgeving is 

een levensechte leeromgeving, dat wil zeggen het eindresultaat van uw initiële ontwerp is geen 
kant en klaar VB dat vervolgens op de automatische piloot 5 jaar ongewijzigd kan en zal 

functioneren. Het VB waarmee u dan start zal zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen en 

evolueren: de resultaten die medewerkers voor de klanten realiseren alsmede de gezamenlijke 
historie die de medewerkers doormaken verrijken de initiële bedrijfsomgeving. Ook zal na de start 

blijken of uw ontwerp van het VirtueelBedrijf compleet en logisch is; ook hier geldt: the proof of the 

pudding is in the eating. Het VirtueelBedrijf kan echter te allen tijde aangepast, bijgesteld of 
aangevuld worden. Zo ontwikkelt het VB zich zoals elk bedrijf tot een volwassener bedrijf dat een 

eigen wijze van werken ontwikkelt, nieuwe ontwikkelingen integreert en aanpast aan haar 

doelstellingen, leerambities en de eisen van de omgeving.  

4.4.3 stap 1 Opstellen ontwerpscenario 

Centrale vraag: In welke volgorde en op welke wijze gaan we de componenten van ons 

VirtueelBedrijf ontwerpen. 
Doel: Vertaling van de gedefinieerde doelstellingen en kaders in een Plan van Aanpak. Geeft aan 

op welke wijze het ontwerptraject aangepakt gaat worden. 

Resultaat: Plan van Aanpak, mijlpalenoverzicht 
 

Nadat het besluit genomen is om de opleidingsbehoefte via een VirtueelBedrijf te lenigen is het 

zaak om te specificeren welk leren er in het VB plaats zal gaan vinden. Gaan we uit van de 
individuele competentiegroei: welke competentiegroei willen we realiseren? Welke functies, taken, 

                                                                 
3 Contactpersonen design Virtueel Bedrijvendleren te bereiken via de Open Universiteit Nederland: Marjo.Rutjens@ou.nl  (tel 045-5762723) en  

Marlies.Bitter@ou.nl  ( tel 045-5762636). 
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teams en bedrijfssetting bieden dan een adequate context voor de realisering van de gewenste 

competentiegroei? 
Willen we onze studenten onderdompelen in een bedrijfsomgeving ? Welk bedrijf nemen we als 

voorbeeld hiervoor? 

In welke functie(s) komen onze studenten na hun opleiding terecht en willen we ze daar zo veel 
mogelijk mee kennis laten maken? 

Via de eerder beschreven cyclus is het zaak om per VB componenten in te gaan vullen, nadat u 

heeft bepaald welke insteek u kiest (een bedrijf, een bepaalde functie of de performance criteria of 
de competentie-ontwikkeling).  

NB.  De scheiding in deelfasen is niet zo strikt te maken als hier omschreven: tijdens de 

competentie-definitie wordt al gekeken naar functies en bedrijven in het beroepsveld etc.Voor de 
compleetheid en volledigheid ook voor de inrichting van uw VirtueelBedrij f is het echter van groot 

belang dat de resultaten van de hier omschreven fasen goed gedocumenteerd worden. Als basis 

hiervoor kunt u in het plan van aanpak een mijlpalenoverzicht opnemen met mogelijke deadline en 
de realisatie van belangriijke elementen voor uw VirtueelBedrijf. Als voorbeeld is het 

mijlpalenoverzicht van OTO opgenomen. (* zie bijlage 2).  Hierin treft u een samenvatting aan van 

de ontwerpactiviteiten, ditmaal gerubriceerd op mijlpalen op het gebied van: voorlichting 
competentite-identificatie, assessment, kennismanagement, bedrijfsinrichting, ICT en evaluatie en 

acceptatie. In de verdere ontwerpfase vormen de ontwerpstappen de basis die de inhoud en 

vormgeving van de mijlpaal-elementen bepalen.  
 Bij de ontwikkeling van OTO en IT4S is gekozen voor een start vanuit de competenties. In dit 

handboek volgen we derhalve ook deze volgorde. 

 

4.4.4 stap 2 Definitie competentie-ontwikkeling 

Centrale vraag: Welke competenties zijn relevant voor de VB-doelgroep, gezien hun toekomstige 

beroepsuitoefening? 
Doel: In kaart brengen van de benodigde competenties vanuit opleiding en beroepsveld, gericht op 

complete competentiekaart voor het beoogde VB-onderwijs. 

Resultaat: definitie van de competenties en operationalisaties. 
 

Hieronder volgt de beschrijving van de aanpak bij OTO en Rivio. Vanwege de verschillen in aanpak 

en uitgangspunten zijn deze hier apart beschreven: 
OTO  

Welke competenties zijn van belang voor beroepsgroep van de studenten. In het geval van OTO 

vormde het ijkpunt de inhoudelijke en ondersteunende competenties gebaseerd op 
competentiedefinitie vanuit het beroepsveld en de operationalisering door PiMedia. Er is in een 

vroeg stadium bewust gekozen voor een extern bedrijf met hun pakket aan (assessment) 

instrumenten om het in te richten bedrijf een grotere bedrijfsmatige uitstraling te geven.  
Aanpak OTO: 

Met PiMedia is in eerste instantie een aantal workshops gehouden om kennis te nemen van de 

competentiedefinitie die door PiMedia wordt gehanteerd, de gebruikte terminologie, competentie-
indeling en operationalisaties. Daarbij is tevens een keuze gemaakt voor een set competenties die 

de opleiding van belang en relevant vond in het kader van de te realiseren leerdoelen. Gelijktijdig 

heeft er een analyse plaatsgevonden van advertenties van ICT-vacatures op HBO-niveau. De 
kenmerken van deze vacaturemeldingen, taken, performance criteria en gedragsaspecten werden 

in kaart gebracht. De resultaten hiervan zijn vergeleken met de uitkomsten van de workshops met 

PiMedia. Tevens is gekeken naar de in de ICT-sector zeer ver uitgewerkte 
competentiebeschrijvingen (rapport Nederlands Genootschap van Informatica NGI met verwijzingen 
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naar verschillende taak- en functiemodellen zoals ISM3, L-PASO, ITIL, Kwintes ea). Het betreft hier 

voornamelijk de “inhoudelijke aspecten”van het werk. De sterkte van de aanpak van de workshops 
met PiMedia was echter dat gedragsaspecten  aan de inhoudelijke aspecten gekoppeld werden. De 

PiMedia competenties zijn beschreven op basis van waarneembaar gedrag, maar dan wel op basis 

van gedrag dat door een professional in zijn werkcontext vertoond wordt!  Niet alleen is op die wijze 
bij OTO in kaart gebracht wat betrokken medewerkers/studenten werden geacht te kunnen maar 

ook de wijze waarop een en ander ondersteund wordt door gedrag van de professional op dit 

niveau.  
RIVIO 

Bij Rivio ging men uit van het volgende leerdoel: het ontwikkelen van competenties via het opdoen 

van praktijkvaardigheden door verschillende bedrijfsmatige disciplines uit te oefenen door middel 
van een procesgerichte benadering. 

Hierbij vormen de functionele HBOi-competenties voor de opleidingen Bedrijfskundige Informatica, 

Hogere Informatica en Grafimediatechnologie de basis, bestaande uit algemene, vakmatige en 
specifieke competenties. 

Deze zijn door het ontwikkelteam aangevuld met persoonlijke competenties voor een HBO’er, 

waarbij o.a .gebruik gemaakt is van het boek “Persoonlijke kwaliteit; Inzicht, oefening en 
ontwikkeling” (Y.H. Gramsbergen-Hoogland e.a., Wolters-Noordhoff, 1999). De persoonlijke 

competenties zijn onderverdeeld in drie categorieën, te weten extrapersoonlijke competenties 

(gericht op taken), interpersoonlijke competenties (gericht op relaties) en intrapersoonlijke 
competenties (gericht op talenten/ persoonlijkheidskenmerken).  

Beide instellingen hebben de competentiekaarten die voortvloeiden uit dit proces ter informatie 

beschikbaar gesteld aan de student/medewerkers. De competentiekaarten met uitwerkingen zijn als 
bijlage toegevoegd met uitzondering van de HBO-competentiebeschrijvingen (op aanvraag 

verkrijgbaar ). 

*Zie bijlage 4 
 

Advies 

Beperk de uiteindelijke keuze voor het aantal competenties of cluster bij elkaar horende 
competentie-onderdelen voor de overzichtelijkheid voor uw studenten én de begeleiding en pas dit 

aantal  aan aan de omvang van studiebelasting van uw VirtueelBedrijf.  

Gebruik de geclusterde onderdelen om in gesprekken met de student/medewerkers de zwakkere 
punten onder de aandacht te brengen. (competenties zijn immers een samenstel van kennis, 

vaardigheid en gedrag! zo behoeft een extravert persoon wellicht wat minder training op 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het houden van een presentatie maar schort het wellicht in 
de logisch opbouw van het verhaal, de inhoud,  of het gebruik van ondersteunende middelen) 

 

4.4.5 stap 3 Definitie performance-criteria 

Centrale vraag: Welke resultaten worden van de VB werknemers verwacht qua (individuele) 

werkprestaties, leerprestaties en competentie-ontwikkeling? Welke bijdrage wordt van hen verwacht 

aan de ontwikkeling van het team en de organisatie? Hoe uit het  professionele gedrag van de VB 
werknemer zich door actie en reflectie? 

Doel: Definitie van de verwachte performance op elke dimensie: individu, team en organisatie, qua 

leerresultaat, leerproces, werkperformance, bijdrage aan kennisontwikkeling, groei door actie en 
reflectie op eigen handelen binnen bedrijfscontext. 

Resultaat: Performancedefinitie document, verwijzing naar consequenties van principe-keuzes qua 

performance meting, (eind)beoordelingscriteria. 
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De competentie en de nadere beschrijving geven meestal aan wat een student/medewerker geacht 

wordt te kennen en te kunnen. Een van de grotere problemen die zich daarbij voordoen is de 
concretisering in daadwerkelijke (zichtbare) prestatie: zo blijkt de vakmatige omschrijving “kan een 

bedrijfsanalyse uitvoeren”  pas uit het daadwerkelijk uitvoeren van een bedrijfsanalyse, passend 

binnen de context van omgeving waar de taak wordt uitgevoerd. Anderzijds wordt in een bedrijf niet 
in elke functie (ook van gelijk niveau) verwacht dat allen ook daadwerkelijk bedrijfsanalyses 

uitvoeren: in een bepaalde functie wel, in andere in mindere mate en in weer andere helemaal niet. 

Veel bedrijven gaan tegenwoordig dan ook over om niet gehele functies te beschrijven, maar rollen 
met bijbehorende doelstelling en/of resultaten.  De resultaten van de rol worden door de 

performance indicatoren nader gespecificeerd, waarbij aangegeven wordt over welke 

vaktechnische kennis en gedragscompetenties de  betrokken medewerker dient te beschikken 
(soms voorzien van aanduidingen met betrekking tot aantallen, tijdigheid etc).  

Deze aanpak biedt voor VB een goede basis. Vraag je telkens af:  

• wat dient de student/medewerker die deze rol/taak vervult te doen;  
• wat moet het opleveren;  

• waaruit blijkt dat en  

• welk gedrag verwachten we daarbij. 
Als basis kunnen hiervoor ook de omschrijving in vacatureteksten dienen, de NGI-publicaties of de 

visie van bedrijven waar contacten mee zijn in het kader van stages en afstudeeropdrachten.    

Voor teams kan dat op een gelijke wijze plaatsvinden: wat verwacht de leiding dat een team (met 
een bepaalde opdracht) als output oplevert en aan welke kwaliteitseisen moet dit voldoen? Dit kan 

in globale termen beschreven worden; een uitgebreidere aanpak met aanduiding tot en met de 

noodzakelijke rollen in een team is echter ook mogelijk. Deze laatste mogelijkheid leidt tot meer 
sturing van de medewerker/studenten, hetgeen moet passen bij de leerdoelen en heeft uiteraard 

effecten op de verdere inrichting van het VirtueelBedrijf.   

Voor de organisatie als geheel geldt dit natuurlijk ook: welke doelstellingen wil men realiseren en op 
welke wijze. Tussen deze componenten is vanzelfsprekend een relatie: de te realiseren doelen van 

de teams, samengesteld uit medewerkers, die bepaalde rollen en taken vervullen, liggen in het 

verlengde van de bedrijfsdoelstelling. 
In feite zijn we tegengesteld bezig met organisatie-inrichting: daar wordt van ondernemingsstrategie 

via performance indicatoren naar de daarbij passende competenties van medewerkers gewerkt. 

Daarnaast geldt voor een VB nadrukkelijker nog dan voor gewone bedrijven dat het eerder 
geformuleerde leerdoel centraal staat. Voor OTO is daarbij tevens aangegeven dat niet alleen een 

individu een bepaald leerresultaat dient te behalen, maar ook dat het bedrijf als het ware een 

lerende organisatie moet zijn en dus de opgedane kennis, ervaringen en best practices door de 
teams in het bedrijf vastgelegd moeten worden voor toekomstige teams.  Een aspect waar bij het 

ontwerp van het VB een keuze gemaakt moet worden is de vraag of en in hoeverre de student 

verantwoordelijk is voor het leerproces. Naarmate deze verantwoordelijkheid meer bij de 
student/medewerker ligt, dienen de beschrijvingen (ook in het verdere ontwerp- en ontwikkeltraject) 

daarop afgestemd worden: handelen en aanpak voorschrijven past niet bij een eerste keuze voor 

eigen verantwoordelijkheid. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook! 
OTO 

Performance crtiteria op individueel, team- en organisatieniveau: 

Individueel: Uit de analyse voor de competenties was reeds een inventarisaatie gemaakt naar de 
omschreven resultaatverantwoordelijkheden, de performance criteria en bijbehorende gedrag en/of 

persoonlijkheidskenmerken. De basis werd gevormd door functies waar de selectie in eerste 

instantie al had plaatsgevonden op niveau (HBO) gekoppeld aan afstudeerrichting (technische 
informatica en bedrijfskundige informatica), waardoor niveau-aanduiding en kennisomschrijvingen 

niet verder zijn meegenomen. De gedragscompetenties van PiMedia zijn gekoppeld aan de 
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resultaatgebieden en taken. Een algemene competentie en indicator is o.a. in die zin geformuleerd, 

dat de student/medewerkers dienen te reflecteren op hun gedrag en aanpak bij de uitvoering van 
de werkzaamheden (competentie zelfontwikkeling zie competentiekaart), hetgeen echter ook een 

competentie van een professional is. 

Team: Bij de beschrijving van de teamperformance is een zeer globale indeling aangegeven, welke 
producten tijdens het proces verwacht worden, op welk moment en enkele vaste elementen (o.a. 

bedrijfspresentatie) gekoppeld aan een tijdspad. Verdeling van taken, wijze van aanpak etc wordt 

aan de verantwoordelijkheid van de studenten overgelaten. Ook wordt gewezen op de 
verantwoordelijkheid voor het leerproces van de collega’s en hoe dit tot uiting komt. 

Bedrijf: Ook het bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf komt tot uiting in de performance 

indicatoren en vormen onderdeel van de individuele performance. 
Deze aspecten hebben vooral betrekking op het werkproces. 

Voor het daarmee verbonden leerproces zijn uits troomcriteria gedefinieerd waaraan de indicatoren 

gekoppeld zijn. Deze zijn uitgewerkt in de eindbeoordeling voor deelname aan de cursus. 
* Bijlage 3 beoordeling werk-leerproces  

 

4.4.6 stap 4 Definitie taken rollen en functies, modellering van werkproces  

Centrale vraag: Via welke taken en functies en rollen kunnen de VBstudent/medewerkers de 

competenties het best ontwikkelen en in welk werkproces? 

Doel: Definitie van de binnen het VB onderscheiden functies, rollen, taken en activiteiten en de 
daarbij horende opdrachten en werkinformatie. Plus aansluitend de faciliterende rollen voor de 

organisatie en de studenten (directeur, coach, HRM-medewerker etc 

Resultaat: Rol en taakbeschrijving student/medewerkers en faciliterende rollen. 
 

Uit voorgaande stappen weten we inmiddels welke competenties we van belang achten voor de 

ontwikkeling binnen ons bedrijf en wat de prestatie-indicatoren zijn. In deze fase worden de taken in 
kaart gebracht die in dit verband het beste aansluiten bij de competenties en de indicatoren. De 

uitkomst van dit deel vormt tevens de basis voor de keuze van de toekomstige opdrachten waar 

aan gewerkt gaat worden: die taken die hier genoemd gaan worden zullen deel moeten uitmaken 
van de uit te voeren opdrachten!  

In deze fase wordt ook het werkprocesscenario ontwikkeld met de daarbij benodigde 

werkinformatie en -achtergronden die de student-medewerkers nodig hebben voor hun taken. 
OTO 

Uit de eerdere analyse was al een aantal functie/rolbeschrijvingen met taken, performance-criteria 

geselecteerd op niveau en opleidingsvereisten en derhalve beschikbaar. Uit deze beschrijvingen 
zijn die geselecteerd die qua competentie-ontwikkeling het best voldeden aan de eerder gemaakte 

keuze van competenties. Daarbij is enigermate rekening gehouden met een zo volledig mogelijke 

“afdekking” voor het uitvoeren van opdrachten in teamverband.  
De OTO-student/medewerkers maken bij de start aan de hand van een intake een keuze uit de 

mogelijke competenties. In de bedrijfsomgeving van OTO is een site ingericht waar een link wordt 

gelegd vanuit competenties naar performance indicatoren en de taken. 
Tevens wordt de mogelijkheid geboden om te zien in welke rollen/ functies de eerder vermelde 

taken voorkomen. Ook in dit geval wordt tegenovergesteld gewerkt: de competentie vormt de basis, 

van daar gaat men naar taak en van taak eventueel naar rol/functie. (zie onderstaand voorbeeld)   
De student/medewerkers worden vrijgelaten in het maken van onderlinge afspraken wie welke 

taken gaat verrichten. Stafmedewerkers en coaches houden in eerste instantie in de gaten dat alle 

mogelijke taken en werkzaamheden vervuld worden. In een latere fase vormt het toewijzen van 
taken in het projectplan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers (Inpassing in 
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het werkproces). Een rol die wel uitdrukkelijk genoemd is de projectleider omdat deze het 

aanspreekpunt van het team is voor de stafmedewerkers. Deze student/medewerker heeft te 
kennen gegeven naar zijn medeteamleden deze rol te willen vervullen. Indien er meerdere 

studenten zijn met voorkeur voor deze taken worden onderling afspraken gemaakt waarbij een 

mogelijkheid is dat gedurende de looptijd van rol gewisseld wordt.  
 

 

 

Naast de primaire procesrollen worden ook de rollen van de stafmedewerkers en de begeleiding 

gedefinieerd. Hierbij worden ook belangrijke verantwoordelijkheden van bv directeur betrokken die 

gerelateerd zijn aan het onderwijs. In OTO en bij het RIVIO is gekozen voor de volgende rollen, die 
meestal door docenten worden vervuld: 

Directeur (al dan niet in combinatie met beoordelaars/examinatorrol)  

coach (als ontwikkelingsbegeleider van de student en niet als inhoudsdeskundige) projectmanager 
(begeleid project op inhoudelijk niveau),  

HRM-medewerker (voor in- doorstroomtrajecten, adviseur coaches, directeur op het gebied van 

personele zaken);   
kennismanager (voor het kennismanagement ontsluiting opgedane kennis) 

(voor mogelijke rolbeschrijvingen/taakbeschrijvingen alsmede inzet in het werk/leerproces zie 

beschrijvingen en schema werk/leerproces staf in de bijlagen).  
Voor de technische ondersteuning bij gebruik van een projectwerkomgeving en de 

beschikbaarstelling/distributie van eventuele programma’s kan ook een helpdeskmedewerker 

ingezet worden (eventueel onder te brengen bij reeds bestaande functie in de opleiding). 
Probeer al vroeg in het ontwikkelingsproces deze “functies”rollen in te vullen: deze medewerkers 

krijgen in het proces dan ook al ontwikkelingswerkzaamheden die bij hun toekomstige bedrijfsrol 

horen. Indien men niet beschikt over voldoende achtergrondkennis en/of ervaring: zorg voor 
mogelijkheden van training, deskundigheidsbevordering,of bekijk de mogelijkheden van inhuur 

vanuit andere opleidingsrichtingen (vraag bv iemand van de opleiding Personeel of een 

bedrijfskundige opleiding). 
Uitgaande van de competenties en de taken is voor OTO een scenario gemaakt voor het 

werkproces met een fasering op hoofdlijnen. Dit scenario vormt de start voor de ontwikkeling van 

een deel van de benodigde kennis en informatie die voor de student-medewerkers minimaal 
aanwezig zal moeten zijn in het kader van het klaargelegd handelen.  
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Naast een werkomgeving (elektronisch) wordt een bedrijfsinformatie-omgeving ingericht die 

vergelijkbaar is met de Intranet voorziening van de meeste bedrijven. Hier krijgen medewerkers 
algemene en specifieke informatie over het reilen en zeilen van en binnen het bedrijf: van privacy 

statement tot huisstijl, van verlofregeling tot sjablonen. Voor een deel heeft het VirtueelBedrijf hier 

ook mee te maken. Afhankelijk van de toe te kennen verantwoordelijkheid van de student-
medewerkers voor het eigen ontwikkelingstraject dient de informatie benodigd voor het werkproces 

al dan niet gedetailleerd te zijn: hoe meer verantwoordelijkheid is neergelegd bij de student-

medewerkers hoe globaler de informatie kan zi jn c.q. moet zijn.   
Een ander aspect dat meetelt  voor de inrichting van de bedrijfsinformatie is de (fysieke en/of 

mentale) afstand die de opleiding en de begeleiding inneemt ten opzichte van de student-

medewerkers. Wil men het werk en leerproces stapsgewijze controleren, zal men een zeer actieve, 
meewerkende rol moeten bekleden als begeleider in het gehele proces, kan men direct antwoorden 

op vragen en informatie verstrekken bij onduidelijkheden.  Hierdoor wordt directe aansturing van en 

in het proces onvermijdelijk, om van het tijdbeslag maar te zwijgen. Ook past het niet in de 
uitgangsfilosofie van het VirtueelBedrijf, om een werk- leeromgeving te creëren voor aankomende 

professionals.   

Legt men de verantwoordelijkheid zoals bij OTO bij de student-medewerker, moet er afstand 
betracht worden, hetgeen betekent dat meer informatie beschikbaar gesteld en ontsloten moet 

worden. Werk aan de ontwikkelzijde bespaart uiteindelijk in de begeleidingstijd.  

Aan de hand van een voorbeeldtraject, uitgaande van het leerdoel, is bij de ontwikkeling van OTO 
een overzicht gemaakt van alle benodigde informatie voor het werkproces en zijn de taken verdeeld 

onder het ontwikkelteam.  

Tevens is er gebruik gemaakt van de binnen de OU-organisatie ontwikkelde processen en 
procedurebeschrijvingen op het vlak van bv HRM.  

RIVIO 

Bij Rivio is gekozen om de rollen van de medewerker/student in algemene termen te beschrijven 
zoals lid projectteam, leider projectteam, gesprekspartner van gebruiker, gesprekspartner 

opdrachtgever. Om de keuze voor een bepaalde rol te kunnen onderbouwen maken de studenten 

bij de intake (zie verder assessment/ daadwerkelijke inrichting) gebruik van de Belbin-test (zie 
bijlage 13). 

Voor het werkproces is aansluiting gezocht bij de binnen de opleiding gedoceerde 

projectmanagement, die leidend is geworden voor het werkscenario en de fasering in het traject. Dit 
vormde ook het startpunt voor de ontwikkeling van sjablonen, die ter beschikking werden gesteld 

voor de op te leveren documenten. 

Het werkproces is ten opzichte van OTO veel strakker vormgegeven en biedt de student-
medewerkers enerzijds houvast maar anderzijds een beperking in de bewegingsvrijheid voor het 

nemen van eigen verantwoordelijkheden.  

De student-medewerkers van IT4S van het RIVIO zijn voor een deel van de tijd aanwezig op locatie 
waar ook de begeleiding aanwezig is. Naast een gedeeltelijk ontsluiten van de bedrijfsinformatie, 

leidt dit er toe dat het contact van de student-medewerkers met de begeleiding veel intensiever is 

dan bij OTO.  
Indien u wilt starten met een VirtueelBedrijf zorg  voor duidelijke afspraken over beschikbaarheid, 

zelfstandigheid en verantwoordelijk met de student-medewerkers en ontsluit zoveel mogelijk 

informatie die hiervoor noodzakelijk is. 
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4.4.7 stap  5 Ontwerp assesment-instrumenten en beoordelingscriteria 

Centrale vraag: Wat zijn de criteria waarop de student medewerker beoordeeld wordt? Op welke 
wijze wordt het ontwikkelingsproces ondersteund? Wanneer worden welke assessments 

afgenomen en door wie (door de individuele medewerk ers zelf, zijn directe peers of  verschillende 

collega’s)? 
Doel: Definitie doel en functie assessment. Nulmeting en criteria;  assessment momenten; keuze 

assesssmentinstrumenten;Uitvoering assessment door wie, hoe beoordeeld, gecommuniceerd, 

vastlegging en vervolgstappen. 
Resultaat: Document assessment ontwerp. Uitvoeringsscenario assessment. 

 

Uitgangspunt vormt het eindoordeel (wanneer heeft een student voldaan aan de opleidingsdoelen 
die we gesteld hebben) waarbij rekening moet worden gehouden met de inbedding in 

opleidingscertificeringsystematiek en het curriculum (i.c. als er een examenregeling is zoals bij de 

OU,welke eisen worden aan de afsluiting van een cursus -onderdeel- gesteld voor certificering; 
volstaat een beoordeling voldaan/niet voldaan of goed/voldoende/onvoldoende),  wie maakt het 

eindoordeel op en hoe is dit samengesteld. Dit vormt de input voor de beoordelingsregeling binnen 

het VirtueelBedrijf, en dient derhalve te worden  omgewerkt van opleidingsvereiste naar een 
bedrijfsregeling.  

Daarnaast geldt voor het VirtueelBedrijf dat zijn student/medewerkers in lijn met de HRM- trend 

binnen bedrijven de kans biedt om competenties te verwerven en/of verder te ontwikkelen, dat er 
middelen moeten zijn om dit traject naast de persoonlijke begeleiding van een coach, te 

ondersteunen. Omdat hier sprake is van een vergelijkbare situatie bij bedrijven met een HRM-

cyclus vormt deze aanpak ook het uitgangspunt voor het verdere ontwerp binnen het VB, 
afgestemd op de ontwikkelingswensen van de opleiding. 
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De HRM-cyclus kan als volgt schematisch voorgesteld worden 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hiervoor moet de beschikking zijn over instrumenten, die ingepast worden in deze HRM-cyclus. 
Hierbij moet duidelijk zijn: 

• waar de student/medewerker nu staat  (intake/nulmeting) 

• wat van hem uiteindelijk verwacht wordt (doel)  
• hoe daar te komen  

• op welke wijze dit traject ondersteund, gedocumenteerd en begeleid wordt 

 
 

Deze HRM-cyclus wordt  op zijn beurt ingepast in het persoonlijke ontwikkeltraject van de student-

medewerkers. Afhankelijk van de duur van het verblijf van de student-medewerkers kan de HRM-
cyclus binnen het persoonlijk ontwikkeltraject meerdere malen herhaald worden. 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

De fasen in dit traject vormen ook een grove indicatie voor de doelbepaling van de instrumenten: 

instroom -> bepaling van (competentie)niveau bij start : kennis, ervaring, wensen, geschiktheid; 
doorstroom ->vastleggen van afspraken, begeleiding, ontwikkelingmeting, feedback, bijstelling;  

uitstroom -> (eind)- beoordeling.  

OTO 
Instroom: de vergelijking met een gewoon bedrijf  kan ook hier gemaakt worden: Om als student-

medewerker “aangesteld” te worden moet eerst gesolliciteerd worden. De sollicitatie dient hier ter 

bepaling of aan de toelatingseis is voldaan, met name op het gebied van vooropleiding: de 
aankomend medewerker moet op een bepaald niveau van de opleiding zijn. Het sollicitatieformulier 

is elektronisch beschikbaar op de open OTO-site, de gegevens komen automatisch terecht is een 

databank. Door de directeur wordt betrokkene is kennis gesteld van al dan niet toelating.  
 

 

persoonlijk ontwikkeltraject
doorstroom

instroom uitstroom

portfolio

assessment

persoonlijk ontwikkelplan

werk- leeractiviteiten

afspraak resultaten

monitoren voortgang
o.a. zelfevaluatie

uitgangssituatie

assessments

functioneringsgesprek

HRM cyclus VB
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(Ook hierop zijn veel varianten denkbaar: er kan bij de sollicitatie al gevraagd worden naar een 

voorkeur voor een bepaalde rol, taak en competenties, voorkeur voor een project, een eerste 
selfassessment etc voor de samenstelling van de teams, een en ander afhankelijk van uw eigen 

aanpak). 

Doorstroom: Reeds in een vroeg stadium is gekozen voor de PiMedia aanpak en de door dit bedrijf 
ontwikkelde instrumenten. PiMedia beschikt over een uitgebreid arsenaal van instrumenten die 

ingezet kunnen worden op de verschillende fasen in het traject. 

(zie de website van PiMedia: http://www.Pimedia.nl  onder Pimedia instrumenten). 
Binnen OTO is een keuze gemaakt uit de beschikbare instrumenten, gecombineerd met andere 

informatie en procedures, en zijn deze ingepast in het werk- leertraject. 

Bij de start vullen de student-medewerkers de Initiator in als selfassessment, als kennismaking met 
de PiMedia terminologie en als basis voor het eerste gesprek met hun coach voor de eerste 

inventarisatie van de gewenste competentie-ontwikkeling. Kort daarop volgt de Workplace Big Five 

waar een link wordt gelegd met de persoonlijkheid en  
een doorvertaling naar competenties, waarmee een voorspelling wordt gedaan over verwacht 

gedrag in het werk. Ook wordt hierin een uitspraak gedaan of en in hoeverre bepaalde 

competenties passend geacht worden bij de persoonlijkheid. Verderop in de doorstroom -fase vullen 
de student-medewerkers de Reflector 360 in: een 360° feedback-instrument dat door de student-

medewerker, de coach, de collega’s, de opdrachtgever en/of collega’s uit het “dagelijkse”werkveld 

wordt ingevuld. Tegen het einde vlak voor de uitstroom wordt de Reflector 90 gebruikt door de 
student-medewerker en de coach om te bezien of er in hoeverre er een ontwikkeling in de 

competenties heeft plaatsgevonden. 

Teneinde het teamontwikkelproces te bepalen wordt mogelijk in de komende tijd de Team 
Development Reflector nog gebruikt. 

De assessments worden gevolgd door individuele gesprekken met de coach, waarbij afspraken 

gemaakt worden over het komende traject. Van de student-medewerkers wordt verwacht dat ze op 
regelmatige tijdstippen een zelfreflectie-formulier invullen met een terugblik op de voorbije periode, 

waarbij zowel het individuele functioneren, de teamsamenwerking als de voortgang van het project 

en de eigen bijdrage hieraan in beschouwing dienen te worden genomen. Het hele traject met de 
instrumenten is schematisch weergegeven in de bijlage 4 :leerproces OTO 

De coaches, directeur, projectmanager en HRM van OTO zijn door PiMedia getraind voor het 

gebruik van de instrumenten en gesprekstechnieken. 
Uitstroom: De informatie uit het werk-leeertraject wordt aan de hand van de beoordelingsprocedure 

beoordeeld door coach en projectm anager. Zij adviseren de directeur over de beoordeling, 

gebruikmakend van de informatie die zij hebben opgedaan uit de gesprekken met de student-
medewerker, de assessments, de zelfreflectie en de wijze van taakvervulling. De student-

medewerker ontvangt de opgemaakte beoordeling en kan hier eventueel nog op reageren, indien 

hij/zij het niet eens is met de visie van coach of projectmanager. Daarna wordt de beoordeling 
vastgesteld door de directeur.  

RIVIO 

Bij RIVIO vormt de intake-assessment bij de start een belangrijk onderdeel. De aankomende 
student-medewerkers worden onderworpen aan een serie personeelstraject instrumenten 

bestaande uit  

• Testbatterij  
• Profielen  

• Intake gesprek  

De testbatterij neemt ongeveer 2,5 uur in beslag en bevat psychologische testen bestaande uit 3 
onderdelen:  
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• Vaardigheden: op het vlak van logisch denken, verbaal denken, numeriek denken, abstract denken, 

technische vaardigheden en administratieve vaardigheden. 
• Persoonlijkheid: hoe zie ik mezelf en hoe zie anderen mij  

• Motivatie:  op beroepen en op activiteiten   

 
Voor profielen wordt gebruik gemaakt van enkele lijsten op het vlak van BigFive, teamrollen 

(Belbin), Werkplus en competenties. Voor verwijzingen naar sites met deze testen zie bijlage 12 

De intake gesprekken worden in 2 rondes gevoerd, waarvan het eerste met de projectmanager en 
de personal coach van IT4S, het tweede gesprek vindt plaats met de HRM en de directeur van het 

VirtueelBedrijf.4 

In de doorstroomfase wordt een development centre aanpak gevolgd, waarbij in de tijd  
selfassessment, peerassessment, 180°-assessment elkaar afwisselen.  

Uitstroom: Het traject wordt afgesloten door een 360°-assessment met een eindbeoordeling en 

gesprek.  
Voor een schematische weergave zie bijlage .. personeelstraject RIVIO 

We kunnen ons voorstellen dat uit kostenoverweging gekozen wordt om zelf 

assessmentinstrumenten te ontwikkelen, dan wel gebruik te maken van de via Internet beschikbare 
tests voor de intake en instrumenten (dan wel nog eventueel via de DU gezamenlijk te ontwikkelen 

instrumenten). Hiertoe vindt u verderop in de bijlagen enkele verwijzingen naar enkele internetsites 

en literatuur met voorbeelden. 
Hou er wel rekening dat de uitkomsten van deze instrumenten in de meeste gevallen een 

(trend)indicatie is en nooit als absoluut gezien mag worden. Voor studenten die voor de eerste keer 

met persoonlijkheid, persoonlijke kwaliteiten, mogelijkheden en/of beperkingen hieraan gerelateerd, 
in aanraking komen kunnen de uitkomst zeer confronterend zijn als hiermee niet op de juiste wijze 

wordt omgegaan. De gespreksvoering hierover en de manier van aanpak door de coaches en 

andere begeleiders dient door middel van besprekingen vooraf en trainingen gestructureerd te 
worden. Een goede aanpak is om zelf eerst deze testen te doen, de uitkomsten onderling te 

bespreken, en dan te bepalen of bepaalde testen een toegevoegde waarde hebben voor het doel 

waarvoor u ze wilt inzetten. 
 

Beoordeling: met betrekking tot de eindbeoordeling zijn meerdere varianten denkbaar met 

beoordeling op inhoudelijke aspecten, kennisaspecten etc. De beoordeling kan samengesteld  
worden door bijdragen van coaches, projectmanagers, opdrachtgevers en collega-studenten. Houd 

er wel rekening mee, dat de beoordeling op een transparante wijze tot stand komt en dit in een 

"bedrijfs"-regeling is vastgelegd. 

4.4.8 stap 6 Ontwerp integraal aansturingsscenario 

Centrale vraag: Hoe wordt de beoogde individuele en gezamenlijke competentieontwikkeling 

aangestuurd? Welke informatie, activiteiten, interventies, klaargelegd handelen moet aanwezig 
zijn? Wanneer moeten ze actief worden? Hoe worden ze gebruikt? 

Resultaat: Definitie interactie-ruimte en scenario’s klaargelegd handelen. Modellering leerproces: 

welke vrijheidsgraden en verantwoordelijkheden liggen bij de lerende? Hoe worden die 

                                                                 
4 De aanpak van RIVIO door de hiervoor beschreven aanpak met testen, persoonlijkheid en de daaropvolgende individuele gesprekken kunnen leiden 

tot een zeer persoonlijke aanpak met de consequentie dat er andere dan zuiver bedrijfsmatige en/of opleidingsgerichte gesprekken volgen. Wees 

daarop alert en kijk of een dergelijke aanpak, naast de arbeidsintensiviteit, passend is voor het doel dat u wil bereiken. Let er op dat een en ander niet 

leidt tot “psychologiseren”:uiteindelijk bent u “op zoek”naar de beste fit tussen student-medewerker-taken en competenties.  
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gecommuniceerd? Wat wordt van de lerende verwacht t.a.v. hun persoonlijke en collectieve 

(team)competentiegroei, werkprestatie en bijdrage aan het bedrijfsresultaat en –ontwikkeling? 
Resultaat: Document leerproces scenario VB met referentie aan de inbedding en consequenties 

voor de taakuitvoering en coördinatie van leerproces met de andere bedrijfsprocessen. 

 
Het doorlopen van de voorgaande fasen heeft ons inmiddels een duidelijk beeld verschaft over de 

aard van de competenties, de prestatie-indicatoren, taken en functies van ons VirtueelBedrijf in 

ontwikkeling. We hebben hiervoor ook al op hoofdlijnen vastgelegd op welke wijze we gaan 
assessen, wanneer, door wie en met welke instrumenten.  Dit alles in het kader van het leerdoel dat 

we willen bereiken en waarvan we de eindcriteria hebben vastgelegd. Het leer- en werkproces in 

het VirtueelBedrijf krijgt daardoor steeds meer vorm. Maar op welke wijze weten de toekomstige 
student-medewerkers wat er van ze verlangd wordt, wat ze moeten, kunnen en mogen doen en 

waar het überhaupt over gaat? Grijpen de docent-begeleiders in als het proces niet zo verloopt als 

gewenst en zo ja op welke momenten en op welke wijze?  Met andere woorden: wat  is de 
veronderstelde en geplande loop van gebeurtenissen, die we als onderwijsontwikkelaar ook 

wenselijk achten om het leerdoel te bereiken en wat is daarbij nodig. Deze vragen moeten dus 

beantwoord worden. Een en ander zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in de definitieve vormgeving 
van het bedrijf en de verdere bedrijfsprocessen en -structuur.  

OTO 

Ook hier kunnen we een onderscheid maken naar de verschillende fasen in het ontwikkeltraject, 
waarbij de doorstroomfase in dit geval het belangrijkste is en de in- en uitstroomfase daarop dienen 

aan te sluiten. 

Instroom: Je bedrijf zoekt medewerkers en dat zal bekend gemaakt moeten worden. (opdrachten 
zijn ook nodig, maar daar komen we verderop nog op terug). De toekomstige student-medewerkers 

worden hiervan door middel van een gerichte oproep in kennis gesteld. Bij OTO gebeurt dat via de 

geijkte kanalen: Modulair (OUNL blad voor studenten) en Studienet de OUNL studenten-
webomgeving. In enkele gevallen worden studenten voor opleiding Informatica rechtstreeks 

benaderd. 

Doorstroom: We maken ook hier gemakshalve een korte vergelijking met een gewoon bedrijf. 
Gewoonlijk als medewerkers indiensttreden bij een bedrijf, zijn ze door middel van een 

aanstellingsbrief geïnformeerd over de datum en tijdstip, dat ze verwacht worden op hun nieuwe 

werkplek. Vaak volgt dan een rondgang over de afdeling, het bedrijf en worden ze voorgesteld aan 
hun collega’s. Algemene –en ook triviale- informatie over het reilen en zeilen binnen de 

werkomgeving wordt meegedeeld: van tijdschrijven tot de locatie van het koffiezetapparaat. 

Daarnaast wordt de eerste dag vaak gevuld met allerlei noodzakelijke formaliteiten, variërend van 
invullen van formulieren voor salarisbetaling tot het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst. 

Ook de werkplek wordt getoond; het bureau voorzien van de benodigde apparatuur, de juiste stoel, 

enz.  Pas daarna volgt de eerste kennismaking met de werkzaamheden, de beschikbare 
inhoudelijke informatie en waar  deze terug te vinden is en de wijze van werken. In de 

bedrijfssetting is men in eerste instantie gericht op resultaat/output en zijdelings ontwikkeling van de 

medewerkers, maar ons VirtueelBedrijf wil daarbij ook nog meer nadruk op de ontwikkeling van de 
medewerkers en het team leggen. Dat heeft gevolgen voor de medewerkers van het VirtueelBedrijf. 

Naast aandacht voor het werk wordt aandacht gevraagd voor hun ontwikkelingsproces. Bij OTO 

volgt na de selectie van de sollicitanten het bericht dat ze kunnen starten. Na inschrijving voor de 
cursus volgens de OUNL inschrijvingsvoorwaarden, krijgen ze enkele dagen voor de start bericht 

van de directeur vergezeld van een informatiepakket met toegangscodes voor de bedrijfsinformatie 

en hun elektronische werkplek.  
Alle informatie over het bedrijf, de regels, het leerproces is allemaal beschikbaar in de vorm van 

(elektronische) webpagina’s.  De student-medewerkers hebben daarnaast de beschikking over een 
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elektronische werkomgeving, in OTO is gekozen voor een groupware-pakket eRoom. De student-

medewerkers vinden hier een introductie op dit groupware-pakket en een wegwijzer. Gedurende de 
eerste dagen worden ze in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de bedrijfsomgeving en 

hun werkplek. Ze kunnen de opdrachtenportefeuille inzien en eventueel al een voorkeur keuze 

maken. Ook aan de onderlinge kennismaking dient aandacht te worden besteed: door middel van 
een sjabloon onder de noemer van Pexpi (Persoonlijke expertise) voorzien van een foto en een 

mindmap stellen ze zich aan elkaar voor.  

Maar uiteindelijk zal er toch gewerkt moeten worden.. en niet alles verloopt binnen het VB OTO 
spontaan. 

Om bepaalde processen (teamvorming, project etc) te stimuleren worden door de stafmedewerkers 

op bepaalde momenten interventies gepleegd en impulsen verstuurd. Zo stuurt de projectmanager 
na een week een oproep uit aan het team voor contact met de projectleider voor overleg over de uit 

te voeren opdracht. Dit vormt de aanzet om binnen het team een projectleider aan te wijzen. Vanuit 

de kennismanager en HRM worden ook  via de mail oproepen verzonden, gericht op bijdragen aan 
kennismanagement en assessments, alsmede een extra verwijzing naar de plek waar informatie 

over deze onderwerpen te vinden is.  

Een echte kick-off bijeenkomst is niet als vast onderdeel in het traject opgenomen, wel is gebleken 
dat ook als gevolg van de regionale spreiding van de studenten over heel Nederland (en vaak ook 

België) dat de student-medewerkers van OTO een bijeenkomst in de beginfase zeer op prijs 

stellen. Van de zijde van de staf wordt ervoor gezorgd dat een groot deel van deze leden ook voor 
de kennismaking aanwezig zijn . 

Deze interventies hebben voornam elijk betrekking op het werk- en teamproces. 

Het individuele leerproces beschikt over andere middelen: daarvoor worden o.a.de 
assessmentinstrumenten ingezet, vinden gesprekken met coaches plaats en dienen de student-

medewerkers aan zelfreflectie te doen. Een en ander moet voor betrokkenen zelf en voor de 

begeleiding op een toegankelijk plek beschikbaar gesteld worden. Hiervoor is op de 
studentwerkplek een portfolio ingericht waar de resultaten van de assessments, de verslagen van 

de gesprekken met de coach en de zelfreflectie in terecht komen. Verder zijn de onderdelen 

tijdsregistratie en bijdrage aan de ontwikkeling van het bedrijf hierin opgenomen. De vertrouwelijk 
informatie is alleen voor de student-medewerker en de stafmedewerkers toegankelijk.  

Ingrepen bij eventueel disfunctioneren van de student-medewerkers vindt plaats door de directeur 

naar aanleiding van signalen uit het team (verantwoordelijkheid voor leerproces medeteamleden) 
en vanuit de begeleiding, indien gesprekken en afspraken niet nagekomen worden. In de 

beoordelingsregeling is hiertoe een procedure opgenomen.  

Concrete ingrepen in het werkproces tracht men te vermijden: de projectmanagers heeft regelmatig 
overleg met de projectleider over de voortgang van het team in relatie tot de met de opdrachtgever 

overeengekomen planning.   

 RIVIO 
Rivio heeft op schematische wijze het werk- en leerproces in beeld gebracht. Door middel van 

oproepen op de locatie worden studenten van het opstarten van IT4S in kennis gesteld (zie oproep-

bijlage). Zoals al hiervoor beschreven wordt veel aandacht besteed aan de selectie van de student-
medewerkers, die ook pas na het doorlopen van de tests en de gesprekken bericht ontvangen van 

al dan niet toelating. Als start wordt een bijeenkomst belegd, waarbij de stafmedewerkers aangeven 

wat van de student-medewerkers verlangd wordt en de werkwijze. De informatie is hier (nog) niet 
allemaal in een bedrijfsweb opgeslagen. 

Doorstroom: gezien de mogelijkheid van direct contact, worden de student-medewerkers in de 

gelegenheid gesteld rechtstreeks vragen te stellen aan de stafmedewerkers. Bij constatering van 
lacunes bijvoorbeeld ten aanzien van het opstellen van projectplan en de bijbehorende planning 

kan direct ingespeeld worden op de behoefte. De aldus ontwikkelde materialen kunnen in de 
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volgende runs toegevoegd worden aan de kennisbank. Deze adhoc aanpak vergt veel van de inzet 

van de begeleiding: naast de reguliere werkzaamheden en begeleiding, kan het voorkomen dat er 
extra trainingen of opdrachten ontwikkeld moeten worden in een zeer kort tijdsbestek. 

Uitstroom: de beoordeling vindt plaats aan de hand van de vastgestelde bepalingen in de 

Eindbeoordeling, waarbij met de student-medewerkers persoonlijke gesprekken gevoerd worden. 
 

Deze trajectbeschrijvingen zijn er niet vanzelf gekomen. Naarmate er tijdens het ontwikkelproces 

van het VirtueelBedrijf meer duidelijkheid ontstaat omtrent het hele werk- en leerproces is met het 
hele ontwikkelteam een bijeenkomst belegd om het traject van (vóór) de instroom tot en met de 

eindbeoordeling door te lopen. Hierbij werd gecontroleerd of en welke informatie aanwezig is, 

eventueel nog  bewerkt moet worden en welke informatie nog ontbreekt en ontwikkeld moet 
worden. 

Verplaatst u zich zoveel mogelijk in de student-medewerker en stel u regelmatig de vraag: en wat te 

doen als het niet gebeurt zoals we denken. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om bijvoorbeeld 
gedurende het hele werkproces niet in te grijpen: van fouten leren kan ook, maar bouw dan een 

goede (team)reflectie in. 

4.4.9 stap 7 Ontwerp bedrijfsomgeving en -inrichting 

Centrale vraag: Welk type (virtueel) bedrijf past het beste bij de opdrachttypering en de daarbij 

behorende taken, rollen en competentie-ontwikkeling? 

Doel: definiëring bedrijfsomgeving, naar producten, missie, bedrijfscultuur en –inrichting. 
Resultaat: document bedrijfsmodellering .  

 

Het lijkt vreemd,  maar we hebben nog steeds geen bedrijf gedefinieerd, ondanks het feit dat we 
weten wat de student-medewerkers moeten gaan doen, welk soort opdrachten en wat er allemaal 

bij nodig is. De laatste stap zal dus niet zo’n moeilijke zijn. 

Niet helemaal correct: er blijken nog volop keuzemogelijkheden: 
Je hebt de “snelle jongens”-bedrijven (niet in de betekenis dat ze snel leveren):vaak zeer 

commercieel ingesteld, mooi in de kleding ges token medewerkers en duur, aan de andere kant zijn 

de meer ideëel ingestelde bedrijven. Enkele kenmerken zullen ze om te overleven allemaal moeten 
vertonen: ze moeten een goed product leveren, betrouwbaar zijn, luisteren naar de wensen van de 

opdrachtgever. Voor bedrijven in de informatica geldt tevens dat ze op hun vakgebied bij de tijd 

moeten zijn en oog en gevoel moeten hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Ambachtelijkheid in de 
traditionele zin betekent in deze sector al snel dat er nog met ponskaarten wordt gewerkt.  

Het uiteindelijke bedrijf zal echter moeten aansluiten bij de ideeën over competenties en 

opdrachten. Ook zal de visie op de ontwikkeling van de medewerkers moeten worden 
meegenomen. Daarnaast kan er een bewuste keuze gemaakt worden om de opdrachten die 

vervuld gaan worden alleen te verrichten voor non-profit of not for profit organisaties, waarmee wel 

een mogelijk groot deel van potentiële opdrachtgevers (bedrijven) buitengesloten worden. 
Wel is duidelijk dat het bedrijf zich niet richt op een interne markt: het is geen afdeling of  onderdeel 

van een groot bedrijf. Ook de te verrichten opdrachten voor externen biedt nog 

keuzemogelijkheden: willen we adviseren, willen we bouwen (programma’s, systemen), willen we 
implementeren etc.? 

Ook hier wordt aangesloten bij onze competentiekaart en de bijbehorende taken. 

Mogelijk wilt u een breed pakket aan competenties ontsluiten voor de studenten: dan zal uw bedrijf 
ook een brede doelstelling kennen.  

OTO 

Aan de hand van de gekozen competenties, het niveau van de potentiële student/medewerkers en 
de keuze geen programma’s “in huis” te gaan ontwikkelen is bij de OUNL gekozen voor een 
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adviesbureau met een breed werkterrein. OTO profileert zich duidelijk als een bureau dat zich met 

name specialiseert in de problematiek die zich voordoet bij bedrijven die hun bedrijfsprocessen en 
de daarmee samenhangende informatiesystemen willen veranderen en innoveren. Voor de 

opdrachtgevers betekent dit producten in de vorm van advies, begeleiding en implementatie van de 

gewenste veranderingen.  
Qua bedrijfsgrootte richt OTO zich op opdrachtgevers van kleine en middelgrote bedrijven, dan wel 

op onderdelen van grote bedrijven en instellingen. Opdrachtgevers kunnen gevestigd zijn in geheel 

Nederland en/of België. Bepalend voor het aanvaarden van opdrachten is de combinatie van 
bedrijfsprocessen in relatie met informatiesystemen. 

Uitgaande van bepaalde principes, zoals participatief ontwerpen, is verder vormgegeven aan 

missie, cultuur en bedrijfsstructuur.   
Voor een nadere kennismaking met het VB OTO:   http://www.ou.nl/open/otonet/ 

RIVIO 

IT4S profileert zich daarentegen (bewust) als leerwerkbedrijf van het RIVIO, dat zich als 
dienstverlener opstelt. Deze sterke koppeling tussen Rivio, leerwerkomgeving en de gekozen 

opstelling worden ook gehanteerd is de uitingsvorm naar mogelijke opdrachtgevers. Ook in de 

beschrijving van de structuur wordt de verwijzing van managementteam naar ervaren docenten en 
van projectteams naar studenten gelegd. 

Doelgroepkeuze beperkt zich tot regionale, non-profitorganisaties die men met IT-diensten wil 

ondersteunen. De geboden ondersteuning is mogelijk op 3 hoofdgebieden: beleid en innovatie, 
ontwikkeling en invoering, exploitatie en beheer.  

 

Voor een nadere kennismaking met It for Society en OTO zie bijlage 12  

4.4.10 stap 8 Ontwerp technische infrastructuur voor VB   

Centrale vraag: Functioneel en technisch ontwerp en ontwikkeling van de Virtueel Bedrijf 

leeromgeving. 
Doel: Keuze ICT platform aansluitend bij instellingsrandvoorwaarden en vereiste functionaliteit, 

prestaties etc .Realisatie van de elektronische werkruimte voorzien van alle benodigde faciliteiten: 

voor inloggen communiceren, individuele team en organisatiebrede leer, -en werkinteracties 
Realisatie feitelijke virtuele bedrijfspresentatie naar binnen en naar buiten toe alsmede naar de 

toekomstige medewerkers en cliënten 

Resultaat: Technisch ontwerpdocument VB  
 

Terloops is in dit handboek verwezen naar elektronische werk- en bedrijfsomgeving, zonder er 

verder dieper op in te gaan. Voor het vastleggen en ontsluiten van de virtueel bedrijfsinformatie 
verdient het aanbeveling dit te doen door gebruik te maken van ICT.  Ook de documentatie en 

producten die het team gebruiken en ontwikkelen voor een project dienen op een centrale en voor 

de betrokkenen toegankelijk wijze te worden opgeslagen. Dit kan door middel van gebruikmaking 
van bijvoorbeeld een groupware-pakket of een exchangeserver. In veel gevallen biedt de 

elektronische leeromgeving al voldoende mogelijkheden. Bijkomend voordeel van het 

gebruikmaken van een groupware pakket is dat ook plaats - en tijdonafhankelijk door de student-
medewerkers in het VB gewerkt kan worden.  

Aan de hand van de voorgaande fasen weten we inmiddels welke informatie beschikbaar moet zijn 

voor de toekomstige medewerkers. Daarnaast is informatie voor de coaches en andere begeleiders 
ook van belang. Een groot deel van de informatie zal vrij statisch zijn, een ander deel –met name 

het projectwerk-  zal gedurende het project veelvuldig wijzigen. Wellicht wilt u de omgeving ook in 

kennis stellen van uw VirtueelBedrijf en de mogelijkheden. Al deze functionaliteiten stellen hun 
eisen, waarbij ook nog afspraken gemaakt moeten worden wie wat gaat bijhouden. 
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Voor de de ontsluiting van de bedrijfsinformatie  wordt vaak de vergelijking gemaakt met intranet: 
een –beperkt- toegankelijke site, met alle bedrijfsinterne informatie.  

Voor de  samenwerkingsomgeving  zijn meerdere mogelijkheden: van een aan te schaffen 

groupware-pakket met bijbehorende kosten (ook freeware beschikbaar) tot de inrichting van een 
projectwerkomgeving in de beschikbare elektronische leeromgeving. Een en ander afhankelijk van 

de wensen op het gebied van communicatie, organisatie en creeren. Voor een handig overzicht 

verwijzen we naar een publicatie van  het DU-project VP/VB : "Virtuele projecten en ICT". In 
hoofdstuk 3 en 6 vindt u voorbeelden en scenarios die ook toegepast kunnen worden in een 

VirtueelBedrijf. (ZIE BIJlage) 

Deze publicatie is ook te vinden op de website van het VirtueelBedrijf: 
http://145.20.132.240/virtueelbedrijf/Publicaties/default.htm  

 

Uitingen naar buiten kan ook in de vorm van een website (eventueel op het WWW van de 
opleidingsinstelling). 

Breng de bedrijfsinformatie, die nodig is en voor een groot al in voorgaande fasen is bedacht en 

ontwikkeld, in kaart op een voor de toekomstige gebruiker(s) voor de hand liggende wijze. Een 
goed hulpmiddel hierbij is om een mindmap te maken. Een vergelijking te maken met sites op het 

internet is ok aan te bevelen. Overigens is ook bij enkele universiteiten de informatie voor 

verschillende doelgroepen (inclusief medewerkers) via het web beschikbaar, deze kunnen ook 
dienen als voorbeeld.  

http://www.rug.nl/corporate/  

http://www.utwente.nl/ 
Een volgende optie is om in overleg te treden met de Open Universiteit Nederland, faculteit 

Informatica, of het RIVIO voor inkoop of gezamenlijk gebruik van de informatie.  

OTO 
OTO beschikt over een internet-site die geplaatst is op het openweb van de OUNL, de 

bedrijfsinformatie is voor OUNL studenten ontsloten op Studienet: het besloten web waar de 

studenten op het moment van inschrijving voor een OU cursus toegang tot krijgen. Als werkruimte 
is gekozen voor eRoom, een gebruikersvriendelijk groupwarepakket, met mogelijkheid van interne 

mail, chat, voeren van discussies etc  

http://www.documentum.com/solutions/collaboration/collaboration_tour.html 
 

Aanpak op schematische wijze 

 
Open toegangspoort 

http://www.ou.nl/open/otonet/ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Error! Reference source not found. 

pagina 38 van 92 

BEDRIJFSWEB (ondergebracht op studienet van de OUNL) met alle benodigde bedrijfsinformatie

   

 

 
 

en de electronische werkomgeving in de vorm van eRoom (groupwarepakket). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

RIVIO 

 
 

 

 
 

 

4.4.11 stap 9. Completering instrumentering  VB bedrijfs leeromgeving   

Centrale vraag: Zijn alle processen en activiteiten In het VB op basis van de voorgaande fase 

adequaat en volledig geïnstrumenteerd   
Doel: Worden de leerprocessen adequaat ondersteund met informatie en instrumenten? 

Zijn alle instrumenten beschreven en ontwikkeld voor een adequate kennishuishouding in het VB? 

Worden de groepsinteracties en dynamiek binnen het bedrijf adequaat ondersteund? 
Beschikken de medewerkers over geschikte tools voor hun taakuitvoerig 

Is de onderlinge coördinatie van  taken informatie en acties gewaarborgd 

Resultaat: Document  integrale ondersteuning VB werk- en leerprocessen  
opdrachtverwerving
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 4 Componenten van de Virtuele Bedrijfsomgeving: De daadwerkelijke bedrijfsinrichting 

Om te kunnen werken beschikt een organisatie over een naam, een gebouw, kantoren, technische 
infrastructuur, regelgeving, standaard werkwijzen en eigen uitingsvormen zoals huisstijl. Om uw 

VirtueelBedrijf zo realistisch mogelijk te laten zijn, ook naar de opdrachtgevers toe, moet er ook aan 

deze onderdelen aandacht besteed worden. 
Vaak worden tijdens het ontwerptraject al kenmerken zichtbaar die juist kenmerkend voor de 

organisatie zijn, vaak wordt ook al een naam en/of een afkorting gebruikt die kenmerkend is. Zo 

ontstaat vaak de naam van het bedrijf, een andere mogelijkheid is om een prijsvraag uit te schrijven 
onder ontwikkelaars en/of studenten. (winnaar mag bv de officiële opening van het bedrijf 

verrichten) 

 

Communicatie & 

coördinatie 

(Samen) werkings 

tools &  - objecten 
Bedrijfs - kennis, 
- identiteit,  - regels 

Just - in - time 

leer - en kennis 

management 

Competentie 

- instrumenten 

Componenten Virtueel Bedrijf Leeromgeving 
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In deze figuur is te zien dat de VirtueelBedrijf leeromgeving instrumenten op twee fronten kennen. 

Enerzijds instrumenten ter ondersteuning van het individuele leer- en werkproces, gericht op 
competentie analyse, -monitoring, groei en assessment, plus just-in-time de benodigde inhoudelijke 

ondersteuning. Anderzijds ondersteuning voor de processen van samenwerking, coördinatie  en 

communicatie om als medewerker binnen het team en de organisatie adequaat te functioneren voor 
klanten en opdrachtgevers. 

De inhoudelijke aspecten van de ondersteunende instrumenten hebben in de ontwerpfase al vorm 

gegeven, deze dienen echter beschikbaar te komen voor de toekomstige medewerkers. 
Dit geldt ook voor alle bedrijfsregels, -kennis, mogelijke sjablonen etc. (we hebben immers nog 

altijd het klaargelegd handelen voor ogen)  

Voor deze zaken en om samenwerking binnen de teams mogelijk te maken, worden ICT 
voorzieningen ingezet: 

Bijna elk bedrijf beschikt tegenwoordig over een internet-site om zich bekend te maken naar de 

mogelijke opdrachtgevers. Intranet om regelgeving, werkwijzen en kennis binnen de organisatie te 
verspreiden vormt ook al geen uitzondering. Groupware of een exchangeserver in combinatie met 

MSOffice applicaties maken het mogelijk elkaar te informeren over de gang van zaken, 

documenten aan elkaar ter beschikking te stellen. 
Met deze elementen wordt het bedrijf ook ingericht.  
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Intern/extern projectplan

start

projectvoorstel

elementen projectplan

cursusmateriaal

achtergrondliteratuur

websites

nieuwsgroepen
ftp 

mail webmaster
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5 Bijlage 1 Overzichten positionering ontwerpgericht  VB leren. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande illustratie is een compilatie van het leertraject  gericht op de ontwikkeling van de 
competenties, het  werktraject met de fasering voor de totstandkoming van het project , de 

assessments en de interactieprocessen binnen OTO. 
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6 Bijlage 2:  Voorbeeld Mijlpalenoverzicht als onderdeel van het Plan van Aanpak 

Mijlpalen Voorlichting 
 

Code Deadline Omschrijving 

V1 26 maart Indeling en ontwerpen huisnet, studienet en infonet 

P: Aanvragen studienet-site volgens cursuscode zodat alles op invoer server blijft 

P: Toegang regelen (autorisatie frontpage, enz.) tot studienet 
P: T betrekken voor vooral huis - en infonet 

P: Wat kan en mag op infonet (kwa achtergrond en verwijzingenstructuur) 

Allen: Verwijzingenstructuur per doelgroep 
Allen: Alternatieve naam voor OTO 

V2 15 april  Formele beschrijving cursus ontwerpproject in modulair, cursusgids, .. 
C: Documenten voor bureau onderwijs en diverse publicatie media OUNL 

V3 15 april  Cursussite op standaard Infonet van OUNL (voorlopige verwijzingen-structuurzoals 

hieronder, zie bij V1) 
Plaats in curriculum  

C -Plaats in curriculum per profiel 

C -Relatie competenties curriculum en cursus  
Cursus en doelen 

Compass: -Cursusdoelen/leerdoelen 

Compass -Wat wordt er van de student verwacht 
Compass -Waarop wordt de medewerker/student op afgerekend 

Compass -Toetsing incl teamwerk en indiv. taak 

C: -Globaal overzicht inhoud cursus  
C: -Relatie cursus en OTO 

Procedures  

C: -Ingangseisen (bv. 15u/w aan tijdbesteding, 91 std D1) 
-Formulier als 1e deel 0-meting (bv. motivatietest, werkhistorie) 

C: -Procedure voor inschrijving en toelating 

-Voorbeeld scenario kennismakingstraject (globaal) 
-Globaal overzicht over het verloop van de cursus  

P-Persoonlijk contactadres () rond onderwijs aspecten en cursus  

Later: -Informatie voor partners voor verdere ontwikkeling cursus  
Cursus en VB-OTO 

C: -Onderwijskundige visie ontwerpproject  

Pl  -Relatie cursus en OTO incl verwijzing 
D: -Voorbeeld leer-werkovereenkomst 

Allen : -Verwijzingen naar cursusmateriaal dat al bestudeerd kan worden 

Later: -Formuleren doelstellingen OTO tbv verschillende doelgroepen (student,HO) 

V4 15 april  Extranet OTO op aangepaste Infonet van OUNL (voorlopig naar voorbeeld van CMG 

website” www.cmg.nl) 
Allen: -logo OTO  

§ Onderneming 

D: -visie op samenwerking, opdrachtwerving, op markt, op kennismanagement,                
op nieuwe ICT ontwikkelingen, op competente ICT-er 

P: -missie, doelstelling 

Later:.roots, geschiedenis OTO 
Later: cultuur 
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-adressen, contactpersonen OTO / Directeur 

P: -missie, doelstelling  
D: -visie op samenwerking, opdrachtwerving, op markt, op kennismanagement,                

op nieuwe ICT ontwikkelingen, op competente ICT-er 

-bedrijfsstructuur en organogram  
Werken bij OTO 

-werken bij OTO: het nieuwe werken 

-mogelijke rollen/functies bij OTO 
Later: Sollicitatie en eisen voor rollen met mogelijke toetsen 

§ Diensten en Producten 

l:-diensten en producten (kerncompetenties) van OTO 
e: (juni)-portfolio OTO (afgeleid uit opdrachtenportefeuille op intranet) 

-performances OTO 

§ Actueel 
§ Zoek 

§ Login Intranet OTO 

V5 15 april  Wervingfolders en brochures voor partners en externe bedrijven 

in eerste instantie documentatiemap uit bovenstaande 

V6  Vastleggen alternatieve procedures voor studenten en deze communiceren naar 

bureau onderwijs en examencommissie 

 

Mijlpalen Competentie-identificatie 

Code Deadline Omschrijving 

C1  Vaststellen voorbeeldopdrachten 
-Uitwerken van de resultaten en (voorbeeldgedrag m.b.t) processen zoals aan de 

orde zijn geweest tijdens workshop 20 september 

-Aan de hand van deze uitwerking en de opdrachtafbakening (cursusplan 1.5.5.3) 
wordt een voorbeeldopdracht opgesteld met doorloop tijdens de A-fase en P-

fase; 

C2  Opstellen/vaststellen van de verhouding c.q. het belang van de interne en 

externe bedrijfsdoel OTO in relatie tot bepaling van de belangrijkste competenties 

C3  Vaststellen meetbare resultaten voor externe doelstelling OTO 

-Beschrijving van belangrijke (tussen)producten gerelateerd aan mogelijke 

opdrachten voor externe opdrachtgevers (externe doelstelling OTO) 
-Beschrijving processen voor externe doelstelling;  

-Vertaling naar meetbare (tussen)resultaten 

-Toetsing aan curriculum en cursusdoelen van externe resultaatgebieden en 
eventueel bijstellen 

-Voorlopige indeling in rollen en de daaraan gekoppelde taken m.b.t. externe 

doelstelling 

C4  Vaststellen meetbare resultaten voor OTO als lerende organisatie 

-Beschrijving van belangrijke producten die essentieel zijn voor de lerende 
organisatie (interne doelstelling OTO)  

-Beschrijving processen voor interne doelstelling OTO; 

-Vertaling naar meetbare (tussen)resultaten 
-Toetsing aan interne kwaliteitsaspecten en cursusdoelen van interne 

resultaatgebieden OTO en eventueel bijstellen 

Voorlopige indeling in rollen en de daaraan gekoppelde taken m.b.t. interne 
doelstelling; 
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C5  Vaststellen meetbare resultaten rond onderwijs -exploitatieprocessen 

-Beschrijving van belangrijke producten rond onderwijs -exploitatieprocessen van 
de OTO-begeleidende staf vanuit TW/Otec (additioneel t.o.v. producten t.g.v. 

lerende organisatie) 

-Beschrijving processen OTO-begeleidende staf vanuit TW en Otec 
-Vertaling naar meetbare (tussen)resultaten 

-Toetsing aan interne kwaliteitsaspecten en cursusdoelen van OTO begeleidende 

staf vanuit TW en OTEC en eventueel bijstellen 
-Voorlopige indeling in rollen en de daaraan gekoppelde taken m.b.t. onderwijs -

exploitatieprocessen 

C6  Vaststellen definitieve rollen en bijbehorend competentieprofiel  

-Classificatieoverzicht opstellen van mogelijke vaktechnische en 

gedragscompetenties; Gebruiken we bv. de rubricering van gedragscompetenties 
van PiMedia? 

-Vertaling van overeengekomen resultaatgebieden naar competenties, die 

essentieel zijn voor het realiseren van het resultaatgebied. 
-Taken, resultaten en competenties ordenen in rollen 

-Rolprofielen opstellen 

C7  C3 t/m C6 bijstellen  

-N.a.v. opdrachten, modellering en competenties B.Sc.  

-D.m.v. bevraging van 4- 6 deskundigen. In eerste instantie onafhankelijk van 
elkaar en daarna in overleg met toelichting van iedere deskundige gevolgd door 

discussie; 

C8  Protocol / leidraad bepalen rollen en bijbehorend competentieprofiel  

hoe kunnen medewerkers OTO de bovenstaande procedure (versneld) 

doorlopen om rolprofielen bij te stellen en/of uitbreiden. 

 
Mijlpalen Assessment 

Code Deadline Omschrijving 

A1 Assessment-specificatieplan 

-Specificeer de beslissingen die op basis van de assessment worden gemaakt. De 

gegeven context bepaalt welke beslissing op basis van de uitkomsten van de 
assessment moet worden gemaakt.  

-Vervolgens is het van belang om de personen, die de resultaten van de assessments 

gebruiken om beslissingen te nemen te identificeren. Wie zijn de beoordelaars en wie 
wordt er beoordeeld? 

-Specificeer daarna ook hoe de resultaten van de assessments worden gebruikt: bijv. 

om een bepaalde competentie te beoordelen, om een team samen te stellen of om 
studenten in een ranking tegen elkaar af te zetten? 

-Visie op assessment binnen OTO (ook vanuit beschikbare tijd, 

onderwijskundigmodel, randvoorwaarden zoals de (kwaliteits)eisen waar assessment 
aan moet voldoen ivm met beroepszaken bij het niet halen van het ‘papiertje’) 

A2 Intake ontwerpschema 
-Vaststellen doelen van intake 

-Formuleren ingangseisen( 15u/w, D1 cursussen, identificatie slechtontwikkelbare 

competenties van belang voor intake, rol van motivatie) 
-Procedure vaststellen individuele (groei) verwachtingen 

-Procedure (rol)toewijzing 

-Procedure groepsvorming 



Error! Reference source not found. 

pagina 45 van 92 

-Scenariobeschrijving (‘levensloop’) 

A3 Intake-instrumenten tot aan begin A-fase 

-verschillende instrumenten die doelen van intake ondersteunen 

voorbeeld leer-werkovereenkomst 

A4 Performance-ontwerpschema 

-Bepaal de inhoud, taak of competentie die beoordeeld gaat worden.  
-Selecteer het type van performance: bijv. evaluatie van proces/gedrag als hetoptreedt 

of een product. Hiervoor is het nodig de performance te analyseren in zogenaamde 

performance indicatoren.  
-Maak bij deze performance indicatoren een lijst van performance criteria: de 

dimensies van de performance van de student (observeerbaar gedrag of producten). 

De dimensie van performance moet gespecificeerd worden in een definitie. 
-Wat is het ‘bewijs’ (“aannemelijk maken”) dat moet worden aangeleverd door de 

persoon. 

-Formuleren uitstroomeisen tbv. studenten 

A5 Assessmentinstrumenten 

-Om het geleverde ‘bewijs’ van de performance te kunnen analyseren op de kwaliteit 
moet worden bepaald wat het type score dat nodig is: overall index van de 

performance of gedetailleerd.  

-Tevens wordt verhelderd met welke instrumenten de score wordt vastgesteld: bijv. 
functioneringsgesprekken, vragenlijsten, scoreformulieren, observatiechecklist, rol van 

portfolio. 

-Instrumenten rond definitieve intake gedurende A-fase, d.w.z. instrumenten voor 0-
meting, competentie-groei-scenario in leer-werkovereenkomst, teamsamenstelling,   

-Instrumenten gedurende P-fase zoals procedurele uitwerking van 

functioneringsgesprekken, rol portfolio en projectdossier (vanuit tijdelijke en vaste 
medewerkers OTO) geïntegreerd in werkplek als onderdeel van bedrijfsvoering (o.a. 

projectmanagement) 

A6 Instrumenten gekoppeld in webomgeving onderbrengen 

-SQL database en webformulieren 

-ICT middel ontwikkelen voor score-overzichten 

A7 Protocol assessmenttaken en instrumenten 

-Algemeen protocol hoe OTO medewerkers het assessment-ontwerpschema en de 
criteria waarop beoordeelt wordt, kunnen en moeten aanpassen 

A8 Opleidingsmateriaal stafmedewerkers  
-Instructies en trainingen voor stafmedewerkers over assessment. Volgen instructies 

en trainingen is deel van het stafwerk bij OTO. 

 

Mijlpalen Kennismanagement 

Code Deadline Omschrijving 

K1  Benoemen kennismanager OTO 

K2  Modelleren kennisorganisatie 

-Verhelder de redenen waarom kennismanagement nodig is.  
-Hoe verhoudt zich dat tot de strategie en doeleinden van OTO 

-Informatie en/of kennismanagementsysteem? 

-Koppeling aan competenties en assessment 
-Het uitwerken van het kennisgroei aspect in de te formuleren bedrijfsprocessen 

-Stimuleren van kennismanagement cultuur? Het bevorderen van een “leer-cultuur” in 

OTO. Met name de vaste medewerkers van OTO zijn hierbij de doelgroep 
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-Op welk niveau: operationeel, strategisch en/of tactisch. 

-Sluiten we de kenniskringloop? Voor wie? 
-Wie is/zijn verantwoordelijk?  

-Wie bewaakt integriteit en consistentie? 

-Wordt ten opzichte van de uit te voeren taken redundantie in de kennisbronnen 
bevorderd? 

-Rol van organisatie (vast staf) bij kennisverzameling? 

-Rol van communicatie en opslagmedium  
-Hoe kennis expliciteren? (yellow pages, bronmateriaal) 

-Evaluatie van de effectiviteit van kennismanagement? 

K3  Keuze van ICT tools voor kennismanagementsysteem (KMS) 

-ICT tool voor kennisbank, organisatiegeheugen, kennisuitwisseling via communicatie, 

enz. via ICT tools in Studienet, BSCW, eRoom, …..…….. 
-Functionele specificatie (bv. moet beschikbaar zijn via browser met geavanceerde 

bevrager via een constant geüpdate index, woordenlijst (inclusief synoniemen (Ned. 

en eng)) 
-Document dat de “technische” functionaliteit van de kennisbank vastlegt. 

-Document waarin vastgelegd wie en hoe onderhoud en beheer volgens duidelijk 

kennismanagement richtlijnen wordt uit(ge)voert(d). 

K4  Ontwerpen en bouwen van KMS 

-Inrichting kennisbank, organisatiegeheugen, kennisuitwisselingsplatform door 
communicatie in gekozen KMS  

-Beheer, documentstructuur, autorisatie 

K5  Vullen KMS 

-Implementeren documentenstructuur.  

-Invoegen van een document kan alleen via het invullen van de kenmerken 
-Bronnenmateriaal 

- verzamelen achtergrondliteratuur; realiseren nieuw materiaal; 

- realiseren ElektronischCursusBoek (ECB)? 
- rest van het cursusmateriaal: o.a. formuleren van circa 15 individuele 

literatuuropdrachten. 

- template voor uitwerkingsmogelijkheden van individuele opdrachten 
- relevante leereenheden uit bachelorcurriculum  

- beschikbaar maken van geselecteerd materiaal uit beide D1 - fasen met onderlinge 

linking en overzicht waarin mogelijke volgordes  
- beschikbaar maken achtergrondliteratuur; thema’s bepalen 

- beschikbaar stellen nieuw materiaal; 

- beschikbaar maken ECB? 

Mijlpalen bedrijfsmodellering 

Code Deadline Omschrijving 

B1  Strategie, doeleinden OTO als onderneming  
-voor externen en voor werknemers  
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B2  Onderwijsmodel 

-Start- en eindpunt van toegang tot ‘web’ OTO (bv. 2 maanden voor start en 
een jaar na afloop?)  

-Processen en Tijdspad vanuit student op hoofdlijnen behoeft mogelijk nog 

aanpassingen? Vaststellen A- en P-fase, 1:4 voor acquisitieopdrachten 
(commentaar VDV), groepsgrootte, 

Ontwerpen en invullen kennismakingstraject 

-Onderzoeken alternatieven voor studenten; bepalen procedures groep 
'wachtenden' 

-Hoe ontstaan deelgroepen die samen aan acquisitie beginnen 

B3  Bedrijfscultuur en processen 

-Cultuur van lerende organisatie 

-Rationaal van bedrijfscultuur 
-Gerichte acties bedenken om ‘bestaande’ cultuur te beïnvloeden 

-Opdrachttypering 

-Belangrijkste processen en producten 
-Voorbeelden van tussenproducten en tussenproductbeschrijvingen 

B4  Bedrijfsstructuur en organogram  
-Werken bij OTO: het nieuwe werken 

-Mogelijke rollen/functies bij OTO (met taken) 

B5  Diensten en producten van OTO 

-Kerncompetenties  

-Portfolio OTO5 (voor voorlichting) 
-Opdrachtenportefeuille6 (voor ‘intranet’) 

-Performances OTO 

-Introductie van stafmedewerkers en tijdelijke medewerkers  

B6  Visie documenten* 

-op samenwerking, rond opdrachtwerving, op markt7, op kennismanagement, 
op nieuwe ICT ontwikkelingen, op competente ICT-er8 

                                                                 
5 Klantenmap met kenmerken en kontakten, waarin verwijzingen naar opdrachten of andersoortige 

relaties (Opdrachtenoverzicht, Customer Relationship management) 

6 Documenten waarin de beschrijving staat van mogelijke opdrachten, verworven opdrachten die 

nog een A - fase moeten doorlopen, opdrachten die al een A - fase hebben doorlopen, opdrachten 

die A - fase hebben doorlopen en afgewezen zijn, opdrachten die in de P-fase zijn, en (voorlopig) 

afgesloten opdrachten 

7 Hoe opereren we anders dan de gebruikelijke consultancy firma's Domeinbeschrijving van de 

markt van OTO 

8 Algemeen verhaal over "worldview" (zie o.a. Hirscheim e.a., Context cursus) vanuit de positie van 

de grondleggers van OTO. Deze visie dient gespecificeerd te zijn door middel van enkele 

voorbeeld Rollen die tijdelijke medewerkers kunnen uitvoeren en in een stuk waar het type 

contacten met het Externe Bedrijf worden beschreven. Toevoeging van meningen van uitvoerende 

studenten over deze visie, discussie over afwijkend gedrag van deze visie. 
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B7  Rollenuitwerking 

-Interventie scenario’s en uitwerken scripts van de onderkende rollen9 
-Stafroltoewijzingsprocedure 

-Roltoewijzingsprocedure voor studenten op basis van competenties  

-Opstellen selectiecriteria voor indelen studenten in A- en P-opdracht 
-Analyseren Rolconflicten; 

-Bepalen inzet per stafRol 

-Expertrollen (externe deskundigen zoeken en benaderen. 
korte beschrijving laten maken van hun deskundigheid,  

beginnen bij medewerkers TW 

-Procedure bepalen hoe en wanneer studenten experts kunnen inschakelen. 
-Protocol trainen (evt. via simulatie) van stafrollen (valt buiten scope dit project 

(zie 3.7)?) 

B8  Ondernemingsplan OTO*10 

-Document met visie op toekomst en werkwijze van OTO, -Daarnaast invullen 

wat betekent participatief en coöperatief ontwerpen.  
-Document bevat verwijzingen naar literatuur (in kennisbank) 

B9  Voorstel ondernemings - en planningsprocessen.  
-Document volgens template. Het eigenaarschap van het ondernemingsplan is 

belegd bij de directeur. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering. Document 

is toegankelijk voor tijdelijke medewerker bij introductie 
-Voor vaste medewerker is dit document een onderdeel van training en is 

kader voor functie - interpretatie 

B10  Ontwikkelen van geschiedenis van OTO*. 

-Document waarin de grondleggers van OTO hun visie uiteenzetten, waarom 

gestart met dit bedrijf, bedrijfsdoelstelling, korte beschrijving van projecten etc 

B11  Exploitatie draaiboek 

-Acquisitiewerkzaamheden 
-Voorgegeven contract inrichten 

-Tijdspad, -scenario 

B12  Opdrachtacceptatie systeem  

-Handmatig door directeur 

-Document waarin criteria staan waaraan opdracht moet voldoen om 
beoordeeld te kunnen worden aan eind van A - fase. 

B13  Rapportagesysteem tbv extern bedrijf, tbv intern bedrijf 

 
Mijlpalen ICT en Inrichting 

Code Deadline Omschrijving 

I1  Beschikbaar stellen projectomgeving 

I2  Ontwerp ICT-functionaliteiten 
-In dit document worden op basis van de eisen en wensen van de inrichting van VB 

OTO het ontwerp beschreven voor de benodigde ICT-functionaliteiten. 

-Belangrijk is het vaststellen van mogelijke communicatiemiddelen, structuren en 

                                                                 
9 Elke Rolbeschrijving is document per rol, in de organisatiemap van de OTO kennisbank inclusief 

korte training voor rol stafmedewerker 

10 Documenten met een * worden door middel van discussie, evaluatie telkens bijgesteld. 
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actoren 

-Ontwerpen werkplek teams en ontwerpen werkplek staf11 

I3  ICT infrastructuur 

-voor ICT omgeving niet door OD/IT ondersteund 

I4  Keuze maken in te gebruiken en/of te ontwikkelen software 

-Studienet, eRoom/BSCW/BV2000+exchange 
-Bepalen te gebruiken tools tbv VB – leeromgeving (communicatie, KMS, 

Assessment).  

-Bepalen te gebruiken tools tbv uitvoering projecten (ICT-ontwerpmiddelen).  

I5  Beschikbaar stellen (experimentele) ICT omgeving 

-Installeren en vullen tools tbv VB - leeromgeving 
-Beheer en Onderhoud / Procedures voor niet OD/IT omgeving 

I6  Functioneel ontwerp van te ontwikkelen ICT producten 
-scoringsoverzichten, 

-rol-/taaktoewijzing 

-groepssamenstelling 

I7  Technisch ontwerp van te ontwikkelen ICT producten 

I8  Inrichting/Vulling ICT omgeving 

I9  Beschikbaar stellen ICT omgeving 

 
Mijlpalen Evaluatie en Acceptatie 

Code Deadline Omschrijving 

E1  Voorbereiden simulatietest 

-Uitwerking voorbeeldopdracht 

-Vanuit voorbeeld inhoudelijke vulling van de uitvoerende werkzaamheden die 
studenten moeten doen.  

E2  Ontwikkeling (waarvan alle relevante documenten in kennisbank zijn opgenom en.) 

E3  Testplan 

-Aan de hand van een testplan wordt per opgeleverd onderdeel vastgesteld of de 
functionaliteiten voldoen. Waar mogelijk wordt gewerkt volgens de reeds beschreven 

processen en met de vastgestelde actoren. Tot september wordt gebruik gemaakt van 

fictieve cases maar daarna met een reële test.  
-Testplan moet rekening houden met evaluatie van OTO rond het functioneren van 

studenten, staf (ondersteunende rollen) en functioneren als bedrijf (doelstellingen 

OTO). Verder moeten de nodige procedures en formulieren voor evaluaties gemaakt 
worden. 

                                                                                                                                                                                  
11 Werkplek organisatie: omdat van elk team meerdere typen bestaan en van die typen meerdere 

instanties eenduidige datastructuur, waarin elke ingeschreven student eenduidig toegewezen kan 

worden en waar er koppelingen tussen teams en projecten Zichtbaar in doorklik plaatjes. Studenten 
zichtbaar door foto. Het ontwerpen van een data (object) model van studenten, teams, projecten 

opdrachten etc..... 

- Werkplek voor elke individueel medewerker waarin in delen openbaar zijn naar staf, team, extern 
bedrijf etc... 

- Werkruimte voor elk team, autorisatie bepalen. In deze ruimte opgenomen de onderlinge 

rapportage en de rapportage mogelijkheden tbv staf 
- Gemeenschappelijke OTO - omgeving; met studenticoon, teamicoon staficonen, via iconen 

doorklik naar portfolio en toestandsovergangsdiagrammen etc 
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E4  Simulatietest 

-Eerste oefening voor het doorlopen van A - fase, P - fase inclusief template voor 
projectvoorstel, contract extern bedrijf, regels voor externe contacten, formuleren 

criteria voor P - opdracht; voortbrengingsprocessen, mogelijke communicatie en 

coördinatie processen, etc.... 

E5  Acceptatie 

-Acceptatie van omgeving zodanig dat deze aan TW-studenten kan worden 
aangeboden. 

E6  Eventuele bijstelling 
-Er vindt een bijstelling plaats, waarna een uitgebreide test wederom uitgevoerd kan 

worden vanaf  september 
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Bijlage 3: Keuzeboom voor VB oplossing

(1) Uw leervraag: betreft een cluster van
samengestelde competenties?

Ga bij elk nee van uw kant na welke
instructievorm voor uw doel expliciet
sterk is.

Tel aan het einde  van uw
overwegingen het aantal keren dat
de VB vorm voor uw  leervraag
geschikt is. Elk ja antword geeft u
meer reden om een Vb te gaan
ontwerpen
In geval u in de meerderheid van de
gevallen tot een nee antwoord komt
ga dan na of andere
instructievormen niet geschikter
zijn.

(2)  Is leren in een authentieke setting belangrijk
voor uw leerdoelen?

(3)  Zou het leren direct verbonden moeten/
kunnen zijn met het  (toekomstige)

beroepsveld?

(4)  Vraagt uw leervraag inbedding van
individuele competentieontwikkeling in een

organisatorische context (met collective
comptentieontwikkeling?

(5)  In hoeverre is er bij uw leervraag sprake
van professionele competentiegroei inclusief

reflectie op eigen werk?

(6)  Is het van belang dat er sprake is van een
"virtuele" leeromgeving?

(7)  Is toekomstgericht werken aan colectieve
kennis- en competentieontwikkeling belangrijk?

ja

nee

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

Zijn uw anwtoorden in meerderheid postifief
ga dan met het ontwerpen aan de slag van uw

Virtueel Bedrijf!

nee

ja
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Bijlage 4: Competentiekaart 

RIVIO 
1 .Algemene beroepscompetenties Informaticus 

• bestuurlijk organisatorische competentie (verantwoordelijkheid, flexibiliteit) 

 
1 betrekt de context bij het opstellen van een advies  

2 is flexibel qua samenwerkingsverband en ICT- domein 

3 kan zelfstandig en in een multidisciplinair team resultaatgericht samenwerken 
 

• strategische competentie (opkomen belangen, employability (arbeidsmarktvraagstukken)) 

 
4 betrekt de belangen van de verschillende partijen (van de informatievoorziening) bij het 

adviseren over en het inrichten van een projectorganisatie 

• sociaal communicatieve competentie  (samenwerkingsvaardigheden, omgaan met kritiek, 
geven/ ontvangen van feedback) 

 

5 kan functioneren in een multidisciplinaire en internationale omgeving 
6 kan reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen 

7 kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen 

 
• normatief-culturele competentie en habitus (betrokkenheid, beroepshouding, motivatie, 

prestatiebereidheid) 

 
8       heeft de juiste beroepshouding, is betrokken bij zijn taakstelling, intrinsiek gemotiveerd, 

kwaliteitsgericht, prestatiegericht en gericht op dienstverlening 

9 kan omgaan met de ethische aspecten die samenhangen met de beroepsuitoefening 
 

• leer- en vormgevingscompetentie (leervaardigheden, reflectie en ’double loop’ leren, 

transfervaardigheden, vormgevingsvaardigheden) 
 

10 kan kennis up to date houden en uitbreiden, kan kennis uitdragen en heeft een lerende 

houding 
 

Persoonlijke HBO-competenties 
Extrapersoonlijke (TAKEN) 

Analyseren: ontrafelen van een probleem in deelproblemen en het leggen van 

verbanden 
 

Plannen & organiseren: in volgorde zetten en prioriteren van werkzaamheden, rekening houdend 

met gevolgen op korte en lange termijn 
 

Creativiteit:   met oorspronkelijke oplossingen komen voor (werk)problemen 

 
Flexibiliteit:   zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden 

 

Initiatief:   doen van de eerste stap tot iets en ten behoeve van iets 
 

Besluitvaardigheid: binnen aanvaardbare termijn tot een meer of minder afgewogen beslissing 

of oordeel komen 
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Zelfstandigheid:   op eigen kracht (autonoom) handelen 

 
Commercialiteit:  “verkopen” van diensten of producten 

 

Leervermogen:   logisch redeneren en leren van instructie en feedback 
 

Interpersoonlijke (RELATIES) 

Inlevingsvermogen:  zich verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen 
 

Mondeling communiceren: zowel spreken in toepasselijke en begrijpelijke taal, afgestemd op de ader, 

als aandachtig luisteren 
 

Schriftelijk communiceren: opstellen van brieven, rapporten, verslagen, artikelen en notities in 

begrijpelijke en correcte zinnen 
 

Informatie verwerken: verzamelen, selecteren en interpreteren van relevante informatie via 

verschillende kanalen (lezen, horen, elektronisch) 
 

Non-verbaal gedrag:  hanteren van lichaamstaal op begrijpelijke en toepasselijke wijze 

 
Samenwerken:   in groepsverband actief bijdragen aan het leveren van 

prestaties  

 
Leidinggeven:   richting en sturing geven aan een of meerdere medewerkers  

 

Intrapersoonlijke (TALENTEN) 
Emotionele stabiliteit:  emotioneel beheerst en positief reageren op situaties en op 

anderen 

 
Extraversie: tonen van plezier, actief meedoen en veel aan het woord zijn in gezelschap 

van anderen; assertief optreden ten opzichte van anderen 

 
Openheid voor ervaring: tonen van verbeelding en intellectuele nieuwsgierigheid; onafhankelijk 

oordelen 

 
Altruïsme: met anderen samenwerken of anderen helpen op een vriendelijke en 

bescheiden manier; zich verplaatsen in de ervaringen, belangen en doelen 

van anderen 
 

Consciëntieusheid: volhardend, ambitieus, goedgeorganiseerd en gewetensvol werken aan het 

bereiken van doelen 
 

Verder aangevuld met de: 

Specifieke Beroepscompetenties Bedrijfskundig Informaticus  
Specifieke Beroepscompetenties Grafimediatechnoloog 

Specifieke Beroepscompetenties Hoger Informaticus  
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Competentiekaart OTO 
Competentiekaart gebaseerd op de omschrijving van PiMedia 

Binnen OTO bestaat de mogelijkheid aandacht te besteden aan de hiernavolgende 

gedragscompetenties. Om feedback op deze (gedrags)competenties te ontvangen wordt gebruik 
gemaakt van instrumenten van PiMedia. 

 

Algemene OTO-competenties 
Onderstaande competenties gelden als algemene OTO-competenties voor de tijdelijke 

medewerkers/studenten van OTO gedurende het hele verblijf in OTO. Deze competenties zullen in 

ieder geval onderdeel vormen van assessment, naast de per tijdelijke medewerker/student(e) nader 
overeen te komen competenties voor resultaatgebieden. 

NB voor onderstaande beschrijvingen geldt PiMedia 

 
Samenwerken:  

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 
 

Integriteit: 

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie 
te maken hebben. 

 

Klantgerichtheid: 
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op 

behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. 

 
Resultaatgerichtheid: 

Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid tonen om in te 

grijpen bij tegenvallende resultaten. 
 

Zelfontwikkeling: 

Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, 
vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren. 

 

Per Resultaatgebied: 

Advies 

Het aandragen van oplossingen vanuit specifieke kennis, vaardigheden 

en/of ervaring. 
 

Flexibel gedrag Schakelt (tijdens gesprekken) snel 

en op het juiste moment tussen 
aandacht geven aan de inhoud en 

aandacht geven aan de relatie met 

de gesprekspartner. 

Initiatief Signaleert zaken en komt uit zichzelf 

met ideeën en voorstellen voor een 

aanpak. 

Klantgerichtheid Vraagt door op mogelijke wensen en 

behoeften van de ander, ook 
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wanneer de ander zich daarover niet 

expliciet uitlaat. 

Luisteren Vraagt bij onduidelijkheid wat de 

ander werkelijk bedoelt te zeggen. 

Oordeelsvorming Formuleert op basis van feiten en 
ervaringen adviezen die 

geaccepteerd worden. 

Organisatiesensitiviteit Zorgt voor acceptatie van een 
advies binnen de eigen organisatie 

door een zorgvuldige presentatie 

van ideeën en besluiten. 

Probleemanalyse Kent of vindt de wegen om feitelijke 

informatie te achterhalen.            
Informatie 

Het, middels onderzoek, verzamelen, combineren en analyseren van 

gegevens en het afwegen van verschillende facetten om tot conclusies te 
komen. 

 

Leervermogen Integreert nieuw verkregen 
informatie met wat al bekend is. 

Oordeelsvorming Trekt de juiste conclusies uit een 

bepaalde hoeveelheid informatie en 
feitelijke gegevens. 

Probleemanalyse Legt verbanden tussen 

verschillende soorten informatie.             
Planningen 

Het opstellen van een plan voor de coördinatie en de organisatie van 

activiteiten. 
 

Plannen & organiseren Verdeelt taken en activiteiten en 
wijst middelen toe. 

Voortgangsbewaking Plant van te voren meetmomenten 
in waarop de voortgang wordt 

gecontroleerd. 

Probleemanalyse Herkent knelpunten en wijst 

middelen toe. 

Oordeelsvorming Houdt rekening met de 

mogelijkheden en onmogelijkheden 

bij het op elkaar afstemmen van 
activiteiten en middelen. 

Aanpassingsvermogen Verandert zijn/haar planning als de 
situatie daarom vraagt.            

Product 

Het vervaardigen van een product dat voldoet aan vastgestelde eisen of 
criteria. 
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Kwaliteitsgerichtheid Komt regelmatig met voorstellen 

hoe de productkwaliteit te 
verbeteren. 

Organisatieloyaliteit Voert richtlijnen uit, ook al komen 
die niet overeen met de eigen 

ideeën.                    
Relaties  

Het opbouwen en onderhouden van contacten met klanten en/of 

organisaties. 
 

Initiatief Initieert activiteiten. Neemt het 

voortouw. 

Netwerken Pakt kansen aan om anderen te 

ontmoeten en toont actief interesse 

in de ander door informatie uit te 
wisselen. 

Sociabiliteit Spreekt uit zichzelf mensen aan, 

ook mensen die hij/zij nooit eerder 
heeft ontmoet.  

 PiMedia 
Voor meer informatie: http://www.pimedia.nl 
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7 Bijlage  

(Eind-)beoordeling van het leer- en werkproces in OTO en de 
deelname aan de cursus Ontwerpproject. 
1. (Eind-)beoordeling 
Een eindbeoordeling van een tijdelijke medewerker/student(e) vindt plaats indien de tijdelijke 
medewerker/student(e) de volledige tijd (400 uren) heeft doorgebracht in OTO en heeft 

deelgenomen aan de cursus Ontwerpproject. Daarnaast kan er een tussenbeoordeling 

plaatsvinden tijdens het doorlopen van de cursus en het verblijf in OTO. 
tijdstip (eind-)beoordeling 

De (eind-)beoordeling zal plaatsvinden op basis van de afspraken vermeldt in een contract dat de 

tijdelijke medewerker/student(e) afsluit met de examinator van de cursus Ontwerpproject (tevens 
directeur van OTO). In het contract zal worden vermeld indien er wordt afgeweken van de looptijd 

van 400 uren. Dit gebeurt in ieder geval als er omstandigheden zijn waardoor er tot een (eind-

)beoordeling wordt overgegaan voordat de volledige looptijd door de tijdelijke 
medewerker/student(e) is doorlopen. (zie functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek) De (eind-

)beoordeling wordt uitgevoerd door de directeur van OTO/examinator van de cursus 

Ontwerpproject. 
persoonlijk portfolio, contract 

Elke tijdelijke medewerker/student(e) heeft een persoonlijk portfolio waarin de uitwerking en de 

uitvoering van de afspraken worden gedocumenteerd. Voor een zorgvuldige documentatie en 
archivering in het portfolio is de tijdelijke medewerker/student(e) zelf verantwoordelijk. Dit portfolio is 

gebaseerd op een individueel contract dat elke tijdelijke medewerker/student(e) afsluit met het 

bedrijf OTO. 
De contractverplichtingen van de tijdelijke medewerker/student(e) zal bij de start van de cursus 

alleen in globale termen worden beschreven. Door middel van assessment en 

functioneringsgesprekken wordt dit contract tijdens de werkzaamheden in OTO nader 
gespecificeerd voor elke tijdelijke medewerker/student(e)  

Het geldende (actuele) projectplan (in P-fase) wordt bij elk functioneringsgesprek vastgelegd in het 

contract van de tijdelijke medewerker/student. Tijdens de A-fase worden de werkafspraken door het 
team vastgelegd in een document dat per week wordt bijgesteld. In dit werkdocument wordt 

vastgelegd welke werktaken de tijdelijke medewerker/student uitoefent tijdens de A-fase. 

In dit contract is ook vermeld de verplichtingen van de staf van OTO ten opzichte van de tijdelijke 
medewerker/student(e). 

certificaatverlening 

Als een tijdelijke medewerker/student(e) zich houdt aan de contractverplichtingen wordt aan het 
einde van de uitgevoerde werkzaamheden in OTO (na een doorlooptijd van 400 uur) het 

cursuscertificaat aan de tijdelijke medewerker/student(e) verleend. 

De contractverplichtingen zijn:  
De tijdelijke medewerker/student(e) heeft zich in voldoende mate verantwoordelijk getoond voor: 

• het eigen werk- en leerproces en 

• het werk- en leerproces van teamgenoten en 
• het werk- en leerproces van OTO. 

 

 
2. De procedure van de eindbeoordeling  

De eind-beoordeling van elke tijdelijke medewerker/student(e) wordt gebaseerd op het 

• eindoordeel van de coach 
• eindoordeel van de projectmanager 
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Uit deze beide eindoordelen zal de examinator (directeur van OTO) het definitieve oordeel bepalen. 

Coach en projectmanager hebben beide de volgende oordeelsmogelijkheden tot hun beschikking 
• goed 

• voldoende 

• onvoldoende 
 

De coach geeft een eindbeoordeling "voldoende" als de tijdelijke medewerker/student(e) de 

activiteiten van het leerproces, vastgelegd in het contract in voldoende mate heeft uitgevoerd. 
De coach geeft een eindbeoordeling "onvoldoende" als de tijdelijke medewerker/student(e) de 

activiteiten van het leerproces, vastgelegd in het contract in onvoldoende mate heeft uitgevoerd. 

De coach geeft een eindbeoordeling "goed" als de tijdelijke medewerker/student(e) de activiteiten 
van het leerproces, vastgelegd in het contract in voldoende mate heeft uitgevoerd en daarnaast 

enkele activiteiten op een wijze heeft uitgevoerd die beter waren dan de wijze waarop die in het 

contract waren vastgelegd 
De projectmanager geeft een eindbeoordeling "voldoende" als de tijdelijke medewerker/student(e) 

de activiteiten van het werkproces, vastgelegd in het projectplan in voldoende mate heeft 

uitgevoerd en in voldoende mate heeft bijgedragen aan het werk- en leerproces van het bedrijf 
OTO. 

De projectmanager geeft een eindbeoordeling "onvoldoende" als de tijdelijke 

medewerker/student(e) de activiteiten van het werkproces, vastgelegd in het projectplan in 
onvoldoende mate heeft uitgevoerd. 

De projectmanager geeft een eindbeoordeling "goed" als de tijdelijke medewerker/student(e) de 

activiteiten van het leerproces, vastgelegd in het projectplan in voldoende mate heeft uitgevoerd en 
daarnaast enkele activiteiten op een wijze heeft uitgevoerd die beter waren dan de wijze waarop die 

in het projectplan waren vastgelegd. Met name zal de projectmanager beoordelen of de tijdelijke 

medewerker/student(e) substantieel heeft bijgedragen tot het werk-en leerproces van het bedrijf 
OTO. 

De HRM zal alleen bij het uiteenlopen van de mening van coach en projectmanager een 

eindbeoordeling geven. 
Deze eindbeoordeling zal voldoende of onvoldoende zijn. 

De HRM kan alleen voldoende geven als er verzachtende omstandigheden waren die buiten de 

schuld van de tijdelijke medewerker/student(e) lagen die hebben bijgedragen tot een onvoldoende 
beoordeling van coach of projectmanager. 

De examinator zal het oordeel van coach, projectmanager en HRM op de volgende wijze 

overnemen: 
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coach project-

ma-nager 

examinator eindoordeel aan het eind van de doorlooptijd van 

400 uur 

oordeel bij een  tussen beoordeling

goed goed goed goed Voortzetting deelname zonder 

voorwaarden 

goed vol-

doende 

eigen oordeel goed of voldoende Voortzetting deelname zonder 

voorwaarden 

vol-doende voldoende Op grond van het portfolio vaststellen welke de niet 

nagekomen afspraken zijn. Strikte afspraken voor 

verdere deelname in contract 

goed onvol-

doende 

advies 

HRM 

onvol-doende Op grond van het portfolio vaststellen welke 

de niet nagekomen afspraken zijn. De 

examinator zal de tijdelijke 

medewerker/student(e) dan een contract 

aanbieden waarin nog uit te voeren 

activiteiten worden vermeld voor ten hoogste 

50 uren.  

Onvoldoende en verwijdering uit het team. Indien 

de maximale inschrijftijd niet is overschreden, 

volledige nieuwe doorloop van 400 uur onder strikte 

afspraken anders opnieuw inschrijven voor cursus

vol-

doende 

goed eigen oordeel voldoende of goed Voortzetting deelname zonder voorwaarden

vol-

doende 

vol-

doende 

voldoende voldoende voortzetting deelname 

zonder voorwaarden 

vol-doende voldoende Op grond vanhet portfolio vaststellen welke de niet 

nagekomen afspraken zijn. Strikte afspraken voor 

verdere deelname in contract 

vol-

doende 

onvol-

doende 

advies 

HRM 

onvol-doende Op grond van het portfolio vaststellen welke 

de niet nagekomen afspraken zijn. De 

examinator zal de tijdelijke 

medewerker/student(e) dan een contract 

aanbieden waarin nog uit te voeren 

activiteiten worden vermeld voor ten hoogste 

100 uren. 

Onvoldoende en verwijdering uit het team. Indien 

de maximale inschrijftijd niet is overschreden, 

volledige nieuwe doorloop van 400 uur onder strikte 

afspraken anders opnieuw inschrijven voor cursus

vol-doende voldoende Op grond van het portfolio vaststellen welke de niet 

nagekomen afspraken zijn. Strikte afspraken voor 

verdere deelname in contract 

onvol-

doende 

goed advies 

HRM 

onvoldoende Op grond van het portfolio vaststellen welke 

de niet nagekomen afspraken zijn. De 

examinator zal de tijdelijke 

medewerker/student(e) dan een contract 

aanbieden waarin nog uit te voeren 

activiteiten worden vermeld voor ten hoogs te 

50 uren. 

Onvoldoende en verwijdering uit het team. Indien 

de maximale inschrijftijd niet is overschreden, 

volledige nieuwe doorloop van 400 uur onder strikte 

afspraken anders opnieuw inschrijven voor cursus

voldoende voldoende Op grond van het portfolio vaststellen welke de niet 

nagekomen afspraken zijn. Strikte afspraken voor 

verdere deelname in contract 

onvol-

doende 

vol-

doende 

advies 

HRM  

onvoldoende Op grond van het portfolio vaststellen welke 

de niet nagekomen afspraken zijn. De 

examinator zal de tijdelijke 

medewerker/student(e) dan een contract 

aanbieden waarin nog uit te voeren 

activiteiten worden vermeld voor ten hoogste 

100 uren. 

Onvoldoende en verwijdering uit het team. Indien 

de maximale inschrijftijd niet is overschreden, 

volledige nieuwe doorloop van 400 uur onder strikte 

afspraken anders opnieuw inschrijven voor cursus

onvol-

doende 

onvol-

doende 

onvoldoen

de 

onvoldoende Onvoldoende en verwijdering uit het 

team. Indien de maximale inschrijftijd 

niet is overschreden, volledige nieuwe 

doorloop van 400 uur onder strikte 

afspraken anders opnieuw inschrijven 
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3. Operationalisering van verantwoordelijkheden 

In voldoende mate verantwoordelijk heeft getoond voor het eigen werk- en leerproces  
zoals blijkt uit: 

• bijhouden portfolio 

• afspraken vastgelegd in contract tijdig nakomen 
• tijdig bijdrage leveren aan teamactiviteiten  

• zelfreflectie uitvoeren en leermomenten vastleggen 

• deelname aan feedback momenten en assessment en vandaar uit werken aan competenties  
• actieve rol in werk- en leerproces, blijkend uit portfolio en in contact met coach, projectmanager en 

teamleider  

• tijdige melding afwezigheid wegens vakantie of melding ziekte, afgestemd op planning en te leveren 
producten ok  

• overzichten tijdinzet bijhouden  

• bijdragen aan teamvorming en -ontwikkeling en leerproces van het team  
• bijdragen aan OTO ontwikkeling en proces  

• eigen verantwoordelijkheid nemen en expertise tijdig en evenwichtig inzetten. 

 
In voldoende mate verantwoordelijk heeft getoond voor het werk- en leerproces van teamgenoten  

zoals blijkt uit: 

• bijdrage leveren aan feedback, gevraagde peerassessment uitvoeren of argumenten aangeven waarom 
niet 

• collega's stimuleren 

• elkaar aanspreken op het niet nakomen van afspraken 
• bij vragen om hulp of advies adequaat reageren (collegiale opstelling) 

• elkaars deskundigheid /expertise respecteren  

• openheid 
• kritisch met elkaar omgaan 

• deelname aan teamdiscussies en teambijeenkomsten 

• tijdig signaleren van problemen in team naar coach en/of projectmanager 
 

 

In voldoende mate verantwoordelijk heeft getoond voor het werk- en leerproces van OTO 
zoals blijkt uit: 

• bijdrage(n) levert aan de kennisstrategie zoals vastgelegd in de missie van OTO 

• open en kennisconstructieve houding  
• gebruik maakt van de instrumenten voor kennisdelen, reflectie; 

• elkaar stimuleren tot (her)gebruik van kennis (vastleggen en verspreiden van relevante ervaringen) 

• pro-actieve kennishouding door het (mede)ontwikkelen en onderhouden van de kennisinfrastructuur  
• actief bijdragen en gebruiken van de kennisbank 

 

4. Inhoud portfolio komt tot stand 
via assessment : hierbij wordt gebruik gemaakt van het instrumentarium van PiMedia.De 

retourinformatie voortkomende uit de verschillende assessments dient door de tijdelijke 

medewerker/student geplaatst te worden in het portfolio. 
via logboek  
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via tijdschrijven 

via het contract 
verslagen van functionerings - en beoordelingsgesprekken.  

 

De indeling van het portfolio is vastgesteld. Voor de tijdelijke medewerkers/studenten is een 
uitgebreide handleiding ontwikkeld. 

Voor de proceduregang van het assessment via  PiMedia is een aparte procesbeschrijving 

beschikbaar. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingsvoorschrift OTO. 
Voor de functioneringsgesprekken is een leidraad ontwikkeld. 

 

 
 

(bijlagen: beoordelingvoorschrift OTO)  
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8 Bijlage :leerproces OTO 3.5 

Week –12 tot week -2 
Sollicitatie: Via de Opennet OTO site wordt het 

sollicitatieformulier ingevuld en opgestuurd. Informatica 

bepaalt of een student voldoet aan de criteria voor toelating 

(o.a. vooropleiding) 

Mogelijkheid tot opgave van voorkeuren voor rol, 

onderwerpen, aandachtsgebieden,inbreng project. 

De student ontvangt van de Directie bericht van toelating.  

(inschrijving  cursus OU) 

 

Week 1 

Start  cursus. Student ontvangt per post welkomstbrief, CD 

Rom, aanvullend cursusmateriaal en e-mail voor toegang tot 

eRoom 

 

Week 2 Initiator 
Doel: inventarisatie huidige situatie mbt gedragscompetenties 

Kennismaken met terminologie  van de 

assessmentinstrumenten. 

Vorm: invulformulier (sjabloon in eRoom) 

Opslag in portfolio 

 

Week 3 Functioneringsgesprek met coach nav 

Initiator 

Doel: Eerste kennismaking medewerker en coach, oriëntatie 

op de competenties. 

Vorm: telefonisch 

Verslag door student tbv portfolio 

 

Week 4: Workplace Big 5 

Doel: in kaart brengen persoonlijkheidskenmerken in relatie 

tot ontwikkelbaarheid competenties. Eerste 

competentievoorkeur in A -fase en indicatie 

competentievoorkeur P-fase.  

Vorm: Electronisch 

Rapportage: pdf file via PiMedia. Plaatsen in portfolio. 

 

Week 5: Functioneringsgesprek met coach nav 

Workplace Big 5. 

Doel: vastleggen van afspraken voor taken in A-fasen. 

Competentievoorkeur voor P-fase. 

Vorm: telefonisch 

Verslag door student tbv portfolio 

 

Vanaf week 5 Zelfreflectie 

Elke 2 weken vermelden de studenten hun ervaringen en 

ontwikkelingen op het gebied van taken, competenties, eigen 

sollicitatie

intake

omgevings-
enquete

2 wekelijkse
zelfreflectie
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bijdrage aan het project en de samenwerking binnen het team op het zelfreflectieformulier 

Coach en projectmanager geven hierop hun reactie, tips en aanbevelingen. 

Vorm: electronisch (sjabloon in eRoom)  

Formulier wordt geplaatst in portfolio, schrijfrechten voor coach en projectmanager. 

 

Week 7-9  Reflector 360 Omgevingsenquete 

Doel: Feedback uit de werkomgeving met betrekking tot competentie-invulling d.m.v. waarneembaar gedrag  

Basis voor taken in  P-fase gerelateerd aan de gewenste competentie-ontwikkeling 

Vorm: electronisch Reflector 360 

Rapportage: pdf-file via PiMedia. Plaatsen in portfolio. 

 

Week 10-12 Functioneringsgesprek met Coach nav Reflector 360 

Doel: Bespreken feedback resultaten (ook in relatie tot Workplace Big 5) ontwikkeltips bespreken, vastleggen 

definitieve keuze van competenties en taken voor P-fase (relatie naar intern projectplan). 

Vorm: Telefonisch 

Verslaglegging door student tbv portfolio  

 

 

 

Week 15 Coachgesprek 1 
Doel: tussenevaluatie competenties en gedrag, ervaringen 

teamfunctioneren en eigen plaats en bijdrage aan team.   Basis 

vormen de afspraken gemaakt naar aanleiding van Reflector 

360 en zelfreflectie. 

Vorm: telefonisch 

Verslaglegging door student tbv portfolio. 

 

 

Week 19 Coachgesprek 2 
Doel: tussenevaluatie competenties en gedrag, ervaringen 

teamfunctioneren en eigen plaats en bijdrage aan team.  Vervolg 

van coachgesprek 1 en zelfreflectie. 

Vorm: telefonisch 

Verslaglegging door student tbv portfolio 

 

 

Week 23 Reflectie 90°  

Doel: Inventarisatie niveau competenties op het  einde van het 

leer- traject door student en coach. Door middel van 

Performance Indicator. 

Vorm: Electronisch 

Rapportage: pdf file wordt geplaatst in portfolio 

 

Week 24 Functioneringsgesprek met Coach nav 
reflectie 90°  

Doel: terugblik achterliggende periode, evaluatie van het traject 

en tips voor verdere ontwikkeling. 

Vorm: telefonisch 

Verslag door student, plaatsen in portfolio 

2 wekelijkse
zelfreflectie

reflectie 90

eindbeoordeling
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Week 26 Eindbeoordeling 

Doel: mogelijkheid te bieden aan de student om te reageren op de adviezen van coach en projectmanager over 

het functioneren van de student aan de directeur OTO, vóór vaststellen van de beoordeling door de directeur.  

Vorm: beoordelingsformulier schriftelijk (via e-mail) 

Reactie van student  op beoordelingsadvies wordt geretourneerd aan Directeur en geplaatst in portfolio.  

Afsluiting: 

De vastgestelde beoordeling wordt door de directeur geplaatst in portfolio.     
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9 Bijlage 5: Checklist bedrijfsmodellering 

 
Verwijzing naar OU VB website openbaar gedeelte 

Bedrijfsmodellering en kennismanagement van virtuele werk- en leeromgeving. Modellering van 

werk- en leeromgeving Type bedrijf 
Doel en missie bedrijf 

Aanwezige rollen processen en instrumenten binnen bedrijf 

Instrumenten /klaargelegd handelen voor performance en leerontwikkeling 
Activiteiten :intake t/m contract acquisitie uitvoering presentatie resultaten en beoordeling 

Instrumenten portfolio, w.o. tijdschrijven 

Regels binnen VB bij privacyregels. 

10  
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11 Bijlage 6: Aandachtspunten ontwerp leerproces. 

Competenties : bepaling aan te bieden resultaatgebieden /samenhangende competenties. 
Ontwikkelscenario  

Informatie en verantwoordelijkheden student 
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12 Bijlage 7: Voorbeeld leerproces student Rivio:  

Als je kijkt naar het beroep waarvoor je aan het studeren bent, dan is voor een goede start niet 
alleen gedegen vakkennis nodig, maar moet je ook allerlei vaardigheden en gedragsaspecten 

beheersen. Heb je dat alles "in huis" dan heet je "startbekwaam". Het geheel van kennis, 

vaardigheden en gedrag staat bekend als de eindtermen of beroepscompetenties van je opleiding.  
Persoonlijk Ontwikkel Plan Kom je werken bij IT4S dan gaan we kijken welke van deze 

beroepscompetenties je al beheerst en op welk niveau. Daarnaast kijken we over welke 

persoonlijke competenties je beschikt en in welke mate. Kortom: we kijken naar "wat je al in huis 
hebt" en wat je "nog moet verwerven". 

Op basis hiervan wordt samen met jou een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) samengesteld die de 

route beschrijft over de weg die jij gaat bewandelen om startbekwaam te worden. Daarin staat wàt 
je gaat doen, hoè je dat gaat doen, wanneer, met welke middelen (eventueel zelfs met wie je gaat 

samenwerken).  

Tijdens het realiseren van je POP verzamel je voortdurend bewijzen, resultaten en producten die 
laten zien hoe ver je met de verwerving van je competenties bent. Voor een aantal situaties zijn ook 

diagnostische toetsen beschikbaar waarmee jij zélf de stand van zaken rond jouw persoonlijke 

groei in kaart kunt brengen. 
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13 Bijlage 8: Klaargelegd handelen in VB omgeving 

 
Portfolio  (RIVIO voorbeeld) 

Al die resultaten breng je in jouw persoonlijke portfolio onder (PPF), een soort digitale ordner. Op 

gezette tijden wordt jou gevraagd de stand van zaken op dat moment te laten zien. Dan kun je dan 
aan de hand van je portfolio tonen hoever je bent, wat al gelukt is en wat nog niet. Op grond 

daarvan kun je dan telkens je route bijstellen. 

De doelstelling van het portfolio is tweeledig: 
• de stafmedewerkers kunnen jouw producten vinden en inzien.  

• bij een assessment kunnen de begeleiders jouw evaluaties/reflecties  inzien en eveneens de 

'bewijzen' voor het bezitten van bepaalde competenties (verslagen, werkstukken, presentaties, 
enz.).  

Daartoe is de structuur van het portfolio gebaseerd op de competenties. 
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14 Bijlage : Rolbeschrijvingen 

RIVIO: Rollen van de tijdelijk medewerker 
Een tijdelijk medewerker krijgt te maken met stafleden, met collega's, met opdrachtgevers, met gebruikers 

van een te bouwen systeem, met teamleden. De samenwerking en communicatie met anderen is in dit 

verband een essentieel aspect van de werkzaamheden. 
Rollen die een tijdelijk medewerker kan vervullen en eisen die aan iemand in die rol gesteld worden: 

lid projectteam, lid organisatie 

- collega's spreken een lid van een team aan op professionele competenties  
- collega's verwachten een adequate vakkennis die up to date is  

- als teamlid functioneren 

Dit houdt in:  
- kunnen samenwerken,  

- oog hebben voor eigen sterke en zwakke punten,  

- weten waar binnen het team een goede bijdrage te leveren. 
- • een professionele opstelling 

- • goed kunnen overleggen. 

 
leider projectteam 

- kwaliteiten als organisator 

Plannen, vergaderen, de voortgang bewaken zijn belangrijke aspecten. 
- teamleden kunnen stimuleren, de ruimte bieden om te groeien 

- teamleden aanspreken op hun professionele vaardigheden en verantwoordelijkheden 

- oog hebben voor de kwaliteit van het geleverde werk van het team en van de kwaliteit van het proces  
- de plicht om in contacten naar de opdrachtgever een goed overzicht te geven van de stand van zaken. 

 

gesprekspartner van gebruiker 
- met toekomstige gebruikers van het systeem overleggen wat de functionaliteit van het systeem wordt.  

Gebruikers zijn vaak zeer kundig op het gebied van de toepassing. 

- goed kunnen luisteren, de juiste vragen stellen, weinig jargon gebruiken 
- over goede sociale en communicatieve eigenschappen beschikken. 

 

gesprekspartner van opdrachtgever 
- een professionele opstelling en ter zake kundig 

- oog hebben voor de grote lijnen 

- alternatieven kunnen aanreiken en de consequenties daarvan overzien 
- geven van adviezen. 

 

 
OTO en RIVIO: Rollen stafmedewerkers 

 

Directeur/cursusmanager (medewerker NTW) 
De directeur symboliseert de die doelstelling en visie van OTO. Zij/hij houdt het verloop van het 
virtueel bedrijf in de gaten en is in ruime zin verantwoordelijk voor het functioneren van het bedrijf als 
leeromgeving en indien nodig voor het doorvoeren van wijzigingen in het lopende bedrijf. Daaraan 
gekoppeld is zij/hij een adviseur naar toekomstige versies van het VB (in nauw overleg met de 
evaluatiemedewerkers en Virtueel Bedrijf medewerkers). In die zin zal de cursusmanager ook 
duidelijk in beeld komen bij de evaluatie van het huidige bedrijf OTO en moet zij/hij o.a. in het oog 
houden of de documentenvoorlichting naar cursisten voldoende is, of de inrichting van OTO kan 
verbeterd worden. De directeur is verantwoordelijk voor alle externe contacten van het bedrijf OTO, 
(zowel externe onderwijspartners als potentiële en actuele externe bedrijfsdomeinen 
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Projectmanager (medewerker NTW) 

De projectmanager stuurt binnen OTO de verschillende projectteams aan en is verantwoordelijk voor 
het globale management van alle Projectteams. Elk Projectteam (en met name de projectleider) is 
verantwoording verschuldigd aan de projectmanager 
 

Coach/competentieconsulent (medewerker NTW) 
Een belangrijke Rol in een volledig VB is weggelegd voor een Coach. Dit is een senior medewerker 
die collegiale ondersteuning aan medewerkers van elke Projectteaminstantie biedt (meestal passief, 
d.w.z. initiatief gaat uit van de projectleden). Deze stafmedewerker is verantwoordelijk voor het 
opleidingsdeel van de loopbaan van de student(e) in OTO. "Verantwoordelijk" betekent onder meer 
dat de coach de initiële afspraken over het te volgen leertraject bewaakt op vastgestelde momenten 
(en (mogelijk) interventie pleegt). De coach beoordeelt ook of de student(e) de gewenste kennis, 
competenties en vaardigheden daadwerkelijk heeft verworven. De coach houdt 
functioneringsgesprekkenen stelt daartoe eindbeoordelingen op. De opgestelde competentiekaart 
speelt daarbij een belangrijke structurerende rol. Contacten van projectteam met (externe of interne) 
experts vinden alleen met toestemming van de coach plaats 
 

Human Resource Manager (medewerker NTW)  
De HRM is door de coach te raadplegen. De HRM sluit het contract af tussen (toekomstige) 
projectteammedewerker van OTO en het bedrijf OTO. De HRM kan ook benaderd worden als 
escape uit het VB, b.v. wanneer de medewerker het niet eens is met de coach (denk b.v. aan het 
functioneringsgesprek). 
De HRM is dus verantwoordelijk voor de instroom en doorstroom van het personeelsbestand naar A-
Teams en P-Teams. 
 

Kenniscoördinator(medewerker NTW) 
De kenniscoördinator stimuleert, coördineert en beheert bijdragen aan de kennisbank, en het 
organisatiegeheugen. Zij/hij stimuleert een actieve kennishouding en bereidheid tot het delen van 
kennis en ervaringen binnen OTO. Alle actoren binnen OTO kunnen de kenniscoördinator 
attenderen op mogelijke nieuwe bijdragen. De kenniscoördinator beoordeelt situeert en filtert, na 
overleg met de coach de aangereikte informatie. Tevens draagt zij/hij zorg voor de operationele 
integriteit, consistentie en kwaliteit van alle geïmplanteerde kennismanagement componenten. 
Alleen zij/hij kan kennis aan de kennisbank toevoegen. In het begin kan de kenniscoördinator 
gecombineerde leerervaringen (uit de diverse portfolio's) tot een leergeschiedenis samensmelten 
 

Technische ondersteuning (Helpdesk) (medewerker VB/NTW) 

zorgt voor de technisch-infrastructurele ondersteuning (vragen op soft- en hardwaregebied van de 

technische infrastructuur van OTO) voor medewerkers. Deze Rol is een reële, bestaande functie, 
die vanuit de Ou wordt ingevuld. (medewerker ODI; TW of VB) Deze medewerker is 

verantwoordelijk voor het functioneren en het beheer van de technische middelen die voor OTO en 

al haar projectteams vanuit de Open universiteit beschikbaar zijn.  
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15 Bijlage 9: sturing leer en werkprocessen  

Begeleidingsscenario’s  
Monitoring van leer en werkprocessen 

Scriptontwikkeling tbv leerproces; 

Aandachtspunten integratie coördinatieaspecten leer-werkproces,. 
· Beschrijving checklist integrerend proces tussen werk- en leerproces. 

· Belang van  rol- en impuls en taakbeschrijvingen van leden actoren (bijvoorbeeld directeur, 

examinator, projectmanager, human resource manager,coach, kennismanager en beheerder ) 
Actiemomenten en rapportages integratie leerwerkresultaten en processen. 
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16 Bijlage 10: assesmentinstrumenten 

Assessment en beoordeling;  
Peer assessments 

Rivio 

Assessment 
Tijdens een assessment moet je aantonen dat je de competenties die in jouw portfolio beschreven 

staan, ook daadwerkelijk bezit.  

Onderdeel van het assessment is het uitvoeren van een assessment-opdracht. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn: het maken van een verslag over een gegeven onderwerp, het voorbereiden en uitvoeren van 

een presentatie, enz.  

Na de assessment-opdracht volgt een rondetafelgesprek waarin de assessoren de uitvoering van 
de opdracht met jou doornemen. Op basis van de inhoud van het portfolio, een gesprek over het 

portfolio, de assessment-opdracht en de evaluatie hiervan word getoetst of je bekwaam bent voor 

de volgende fase. 
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17 Bijlage 11: Aandachtpunten leer werkovereenkomst. 

 
In het portfolio van student en bedrijf zal een leerwerkovereenkomst opgeslagen worden. Een VB 

kan er voor keizen tot een contract te komen waarin  de overeenkomst uitgewerkt wordt van de 

student als werknemer van het VB en anderzijds de overeenkomst over diens werken en leren 
(loopbaan plan.  

Ongeacht of deze overeenkomst in een gezamenlijk contractgesloten wordt of in twee 

overeenkomsten zijn de volgende aandachtspunten van belang:  
Algemene studentinformatie  

Formele status en verplichtingen van de VB medewerker. 

Competentieplan en werkafspraken gedurende de diverse in de VB onderscheiden fases  
“Op grond van de ervaring en kennis van betrokkene is op basis van het (intake/functionerings -

)gesprek gevoerd. Naar aanleiding van dat gesprek en de intake./assessment op datum….is 

overeengekomen dat de tijdelijke medewerker/ student in het Vb de navolgende taken zal 
verrichten: 

Benoeming van de rol en taken die de student als VB medewerker gaat uitvoeren 

Uitwerking van de afspraken tussen met de medewerker en diens meerdere afhankelijk van de 
roldefinitie bijvoorbeeld projectleider/coach over diens persoonlijke leerwerkresultaten en het 

zichtbaar maken daarvan. En diens bijdrages aan de team, organisatie.  

Uitwerking van de afspraken zal VB specifiek zijn. Het is evenwel van belang ervoor te zorgen dat 
de resultaatverwachtingen SMART zijn,dat wil zeggen er wordt afgesproken wat van wie verwacht 

wordt en welke meetbare, zichtbare resultaten dit oplevert 

Bijvoorbeeld medewerker geeft aan dat hij de competentie van pro-actief handelen wil vergroten, hij 
stelt voor vaker het initiatief te nemen tijdens teambespreking en met voorstellen te komen om 

problemen op te lossen Dit zal vervolgens meetbaar zijn door feitelijke waarneming van de 

medewerkers interventies ,diens bijdrages aan discussie en verslagen 
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18 Bijlage 12: voorbeelden bedrijfsprofilering 

OTO 
Wie zijn wij? 

 

Wat 
OTO is een jong adviesbureau in de ICT sector dat bedrijven adviseert op het gebied van 

veranderingen in bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende (veranderingen in) 

informatiesystemen.  
Hoe 

OTO gelooft niet in universele oplossingen: alleen maatwerk kan uitkomst bieden. OTO wil zich 

profileren door daarvoor kwalitatief hoogwaardige oplossingen aan te bieden. OTO doet dit door 
multidisciplinaire projectteams in te zetten. 

OTO biedt het personeel een stimulerende werk- en leeromgeving aan. Hierdoor vindt er bij het 

personeel een voortdurende ontwikkeling van expertise en competenties plaats. Daarom staat OTO 
garant voor expertise, flexibiliteit, creativiteit en enthousiasme. 

Resultaat 

OTO betrekt de klant zeer nauw bij de uitvoering van de werkzaamheden. De klant wordt door OTO 
optimaal gefaciliteerd bij het vinden van oplossingen voor zijn problemen. OTO gaat ervan uit dat 

de klant beslist over mogelijke oplossingsrichtingen.  

OTO wil de klant optimaal betrekken bij het oplossen van zijn problemen. Daarbij probeert het 
projectteam van OTO de klant meerdere oplossingen voor te leggen en natuurlijk inzicht te geven in 

de gevolgen van elke oplossing. Uiteindelijk beslist de klant welke oplossing gekozen wordt. Op 

grond hiervan gaat het projectteam aan de slag om deze oplossing daadwerkelijk te realiseren.  
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RIVIO 
IT for SOCIETY 
 
 

 

 
 

 

 
 

Wie zijn wij? 

Wij zijn IT for Society (IT4S), het leerwerkbedrijf van het Rotterdams Instituut Voor Informatica-
Opleidingen dat zich als IT-dienstverlener opstelt. IT4S bestaat uit een managementteam van 

ervaren docenten en projectteams van 3e- en 4ejaars Informatica-studenten. Wij richten ons op 

organisaties in de regio met een maatschappelijk doel. 
Wat willen wij? 

Ons doel is non-profit-organisaties in de regio met IT-diensten te ondersteunen. Daarbij hanteren 

we als kernthema “People, Processes, Profit”: de mens staat centraal in zijn of haar werk en dat 
werk is gericht op persoonlijke en sociale winst. Dat willen wij bereiken door betrokkenheid, zorg en 

aandacht (“No Care, No Cure”). 

Wat bieden wij? 
Wij voeren in opdracht projecten in eigen beheer uit met een doorlooptijd variërend van 3 maanden 

tot 1 jaar. Wij zijn in staat onze opdrachtgevers op drie hoofdgebieden te ondersteunen, te weten 

bij: 
- beleid en innovatie:  

wij denken mee bij het ontwikkelen van een visie op de inzet van IT; 

- ontwikkeling en invoering: 
wij voeren oriëntatie, analyse, specificatie, ontwerp, realisatie, testen, installatie en in gebruik name 

van informatiesystemen uit; 

- exploitatie en beheer:  
wij helpen bij het operationeel houden, benutten en exploiteren van bestaande IT-toepassingen. 

Hoe werken wij? 

Wij hanteren in onze dienstverlening als basisprincipe “Denken en Doen”. Dat loopt als rode draad 
door onze aanpak en bedrijfscultuur. Onze wijze van werken is te kenmerken als: 

- innovatief en dynamisch:  

wij genereren steeds nieuwe producten en nieuwe kennis; 
- oplossingsgericht: 

wij werken aan direct in de praktijk bruikbare resultaten; 

- nuchter:  
wij hanteren een geschikte mix aan bewezen modellen en werkwijzen; 

- gericht op samenwerking: 

wij werken met gezamenlijke verantwoordelijkheid en aan een duurzame relatie; 
- sociaal en betrokken:  

wij hanteren idealisme als drijfveer en vragen geen financiële vergoedingen. 

Geïnteresseerd? 
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Werkt u bij een organisatie die het eigen gezicht in ons profiel herkent en waardeert? En u wilt uw 

ambities ondersteunen met behulp van IT? Maar u beschikt zelf niet over de mensen, de kennis, de 
tijd of het geld om dit alles zelf te realiseren?  

Maak dan gebruik van onze diensten!! Stuur ons een mailtje met uw concrete vraag of probleem en 

wij nemen persoonlijk contact op voor een kennismakingsgesprek (Carla Bombeld, directeur 
(C.A.Bombeld@hro.nl) of John Grobben, HRM-manager (J.Grobben@hro.nl)). 
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19 Bijlage 13: Aandachtspunten werkproces 

Voorlichting 
Beschrijving werkproces :Acquisitie > Projectuitvoering 

 

Elektronisch werkboek, sjablonen 
Projectrapportages  
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20 Bijlage 15: Kennisontwikkelings instrumentarium 

Ontwerpersgeheugen 
Pexpi’s 

Actie en reflectie activiteiten ,ontwikkeling leergeschiedenissen 

 
 

Kennisbank 
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21 Bijlage 10: Competentie intake en assessment  instrumenten. 

Doel i kaart brengen startsituatie, basis voor afspraken competentieontwikkeling,monitoren 
ontwikkeling vanuit perspectieven van de mede-actoren . Output van de assessment wordt door de 

student in zijn portfolio meegenomen 

Mome
nt 

Instrument waartoe  

Start 
fase x 

in VB 

Start beoordeling , 
zelf of door ander 

Intake basis voor 
ontwikkelplan voor rol en 

taakverdeling 

Reflect

iemom

ent x 
in  

fase x 

Reflectie 

competentieontwikkeling 

geeft beeld van actueel 
functioneren; 

Monitoring door betrokkenen 

met name student en coach 

Reflect

iemom

ent 
x+1 in  

fase x 

Feedbackinstrument voor 

competentieontwikkeling, 

Input door bijv 
groepsgenoten, 

coach en andere actoren 

voor een zo volledig 
mogelijk 

beeld van het actuele 

functioneren 

Ter bijstelling van 

ontwikkelplan, 

peerassessment,coach 
assessment, resulteert in 

feedback en 

ontwikkelsuggesties  
 

Reflect

iemom
ent 

x+2 in 

fase x 
uur 

Teamontwikkelingsreflectie 

en 
organisatieontwikkelingrefl

ectie 

Hulpmiddel voor reflectie en 

assistent op team er 
organisatieniveau kijkt naar 

functioneren van team 

binnen organisatie en ieders 
bijdrage. 

Evalua
tie 

Eindassessment 
beoordeling 

Als input voor 
eindgesprekken met 

coach,HRM-rol 
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22 Bijlage 11: leerproces student: 

In voegen veralgemeniseerd schema op basis van jouw A4-tje  Marjo 
Sollicitatie: > extranet > sollicitatieformulier ingevuld  

Bepaling of student bepaalt of een student voldoet aan de criteria voor toelating  

Mogelijkheid aangeven voorkeuren voor rol, onderwerpen, aandachtsgebieden,persoonlijke 
accenten inbreng in project. 

De student ontvangt van de Directie bericht van toelating. 

Welkomstbrief 
Inventarisatie huidige situatie mbt gedragscompetenties  

Kennismaking  met terminologie omgeving assessmentinstrumenten./portfolio 

Competentiestartbepaling functioneringsgesprek met coach kennismaking medewerker en coach, 
oriëntatie op de competenties. 

Verslagen student >portfolio 

Competentievoorkeur loopbaanplan gesprek met coach  
Vastleggen van afspraken voor taken in fase 1  

Wek leeractiviteiten impulsen volgens scrip/ resultaten/ rapportages/ zelfreflecties Elke x weken 

melden de studenten/team hun ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van taken, 
competenties, eigen bijdrage aan het project en de samenwerking binnen het team 

kennisproductiviteit voor organisatie 

Coach en projectmanager geven hierop hun reactie, tips en aanbevelingen. 
Feedback/ Omgevingsenquete Feedback uit de werkomgeving met betrekking tot competentie-

invulling d.m.v. waarneembaar gedrag / 360graden 

Functioneringsgesprek  Bespreken feedback resultaten ontwikkeltips bespreken, vastleggen 
definitieve keuze van competenties en taken voor eventuele volgende fases (rolwisselingen). 

Coachgesprekken tussenevaluaties competenties en gedrag, ervaringen teamfunctioneren en 

eigen plaats en bijdrage aan team.   
Performance indicatie: inventarisatie eindniveau competenties einde van het leer- traject door 

student en coach.° 

Functioneringsgesprek hierover 
Eind presentatie resultaten aan cliënt 

Eindbeoordeling op leren en werken Reactie student  op beoordelingsadvies aan Directeur 
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23 Bijlage 12:bij 3.5.) 

Verwijzingen naar sites met informatie en tests op het gebied van assessment, persoonlijkheid etc 
http://www.centacs.com/links.htm  

http://www.pimedia.nl/ 

http://users.castel.nl/~oschw/ 
http://www.123test.nl/index3.html 

http://www.jobnews.nl/jobnews/3_Loopbaan/displayArticle_3_a.html?ARTICLE_ID=836 

http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www.intermediair.nl/test/Enneagram/enneagram1.html 
http://www.schildwacht.com/rita/onderwijs/ 

http://www.thesis.nl/belbin/ 

http://www.werkplus.nl/tools/zelfbe/content.html 
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24 Bijlage: assessmentprocedure RIVIO 
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Bijlage: oproep sollicitanten 

 
IT for SOCIETY 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ZOEKT ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS 
 

 
Wie zijn wij? 

Wij zijn IT for Society (IT4S), het leerwerkbedrijf van het RIVIO dat zich als IT-dienstverlener 

opstelt. IT4S bestaat uit een managementteam van ervaren docenten en een aantal projectteams 
van 3e- en 4e-jaars Informatica-studenten BI, HIO en GMT. Wij richten ons op organisaties in de 

regio met een maatschappelijk doel. 

Wat willen wij? 
Ons doel is non-profit-organisaties in de regio met IT-diensten te ondersteunen. Daarbij hanteren 

we als kernthema “People, Processes, Profit”: de mens staat centraal in zijn of haar werk en dat 

werk is gericht op persoonlijke en sociale winst. Dat willen wij bereiken door betrokkenheid, zorg en 
aandacht (“No Care, No Cure”). 

Wat bieden wij de bedrijven? 

Wij voeren in opdracht projecten in eigen beheer uit met een doorlooptijd variërend van 3 maanden 
tot 1 jaar. Wij zijn in staat onze opdrachtgevers op drie hoofdgebieden te ondersteunen, te weten 

bij: 

beleid en innovatie:  
wij denken mee bij het ontwikkelen van een visie op de inzet van IT; 

ontwikkeling en invoering: 

wij voeren oriëntatie, analyse, specificatie, ontwerp, realisatie, testen, installatie en in gebruik name 
van informatiesystemen uit; 

exploitatie en beheer:  

wij helpen bij het operationeel houden, benutten en exploiteren van bestaande IT-toepassingen. 
Wie zoeken wij? 

Enthousiaste studenten BI, HIO of GMT, die net de stage afgerond hebben (of een vrijstelling voor 

de stage hebben) en in september 2002 beginnen aan het projectonderwijs. Meedoen aan ons 
bedrijf komt in de plaats van een vrij project van 10 studiepunten of van de verplichte projecten 

PRJB1 en 2. 

Wat bieden wij? 
Een leuke werksfeer met veel ruimte voor verdere ontwikkeling van kennis en talenten. Interessante 

opdrachten die een uitdaging zijn voor een ambitieuze HBO-er. Adequate informatie en 

documentatie t.b.v. de uitvoering van het project. 
Geïnteresseerd? 
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Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Carla Bombeld (C.A.Bombeld@hro.nl, kamer 

aK204, telefoon: 010-2414955) of John Grobben (J.Grobben@hro.nl, kamer aK112, telefoon 010-
2414919). 

Wil je werken bij IT4S?  Schrijf ons dan een sollicitatiebrief met uitgebreid CV. Wij nodigen je dan 

zo snel mogelijk uit voor een sollicitatiegesprek. 
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25 BIJlage functioneel ontwerp 

 
De hieronder getoonde mogelijke invullingen van de ICT-omgevingen voor Virtuele Projecten zijn 

voornamelijk gebaseerd op veel gebruikte componenten en pakketten. Uiteraard zijn ook andere 

invullingen met pakketten met vergelijkbare functionaliteit mogelijk.  
Deze invullingen volgen de scenario’s die in hoofdstuk 3 geschetst zijn voor  Virtuele Projecten. 

Per functie (creëren, communiceren, organiseren) zijn een aantal deelfuncties beschreven die 

mogelijke handelingen uitbreiden. 
Scenario 1 

Creëren  De minimale werkplek 

 

MicroSoft Office Suite  

Lotus SmartSuite  
Corel Perfect Office 

Communiceren  Asynchrone communicatie 

1. E-mail 

2. Nieuwsgroepen  
    

Synchrone communicatie 

1. 1 op 1  
2. n op n  

 

1. Hotmail ed. 

2. Clubs ed. 
 

 

1. Telefoon 
2. Chat boxes  

Organiseren Coördinatie  

1. Agenda- en 

vergaderplanning 
2. Groepsbeslissingen  

 

1. Web agenda, telefoon  

 
2. Newsgroups, telefoon 

Scenario 2 
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Creëren  De minimale werkplek 

 
 

 
Specifieke tools ter 
ondersteuning werk-
/leerproces  

-MicroSoft Office Suite 

-Lotus SmartSuite  
-Corel Perfect Office 

 

bijvoorbeeld cad/cam 
software, teken-

fotobewerkingspakket 

Communiceren  Asynchrone communicatie 

1. E-mail 
 

2. Document routing 

 
 

3. Nieuwsgroepen  

    
 

Synchrone communicatie 

1. 1 op 1  
2. n op n (tekst) 

 

 

1. Outlook webaccess, 
Notes web client 

2. Word met Outlook, Notes, 

webgebaseerde 
projectomgeving 

3. Outlook webaccess, 

Notes, Newsserver 
 

 

1. Net meeting, ICQ 
2. Conferencing server, 

Chatserver 

Organiseren Coördinatie  

1. Agenda- en 
vergaderplanning 

 

2. Groepsbeslissingen  
3. Relatiebeheersysteem  

 

1. Outlook web access, 
Notes, ander 

Agendapakket 

 
2. Newsgroups, telefoon 

3. Outlook web access, 

Notes  
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Scenario 3 

Creëren  De minimale werkplek 
 

 

 
Specifieke tools ter 
ondersteuning werk-
/leerproces  

-MicroSoft Office Suite  
-Lotus SmartSuite  

-Corel Perfect Office 

 
-bijvoorbeeld cad/cam 

software, teken-

fotobewerkingspakket 
 

Communiceren  Asynchrone communicatie 

1. E-mail 

 
2. Document routing 

 

 
3. Nieuwsgroepen  

 

4. Groupware, o.a. 
functionaliteit 1,2 en 3  

 

 
Synchrone communicatie 

1. 1 op 1  

2. n op n (audio en tekst) 
 

3. Aanwezigheidsindicator 

 

 

1. Outlook webaccess, 

Notes web client 
2. Word met Outlook, Notes, 

webgebaseerde 

projectomgeving 
3. Outlook webaccess, 

Notes, Newsserver 

4. Outlook web access, 
notes web client, web-

gebaseerde 

projectomgeving 
 

1. Netmeeting, ICQ 

2. Conferencing server, 
Chatserver 

3. msn messenger, Lotus 

sametime, ICQ, sommige 
webgebaseerde 

projectsoftware, 

Organiseren Coördinatie  

1. Agenda- en 
vergaderplanning 

 

 
2. Groepsbeslissingen  

3. Relatiebeheersysteem  

 
4. Versiecontrole tool  

 

1. Outlook web access, 
Notes, ander 

Agendapakket 

 
2. Newsgroups, telefoon 

3. Outlook web access, 

Notes  
4. Sommige webgebaseerde 

projectsoftware  

Kennismanage

ment 

1. Ontsluiten van kennis van 

formele en informele 
kennis met o.a.fact 

sheets, trainingen, 

overzicht experts, coach 
begeleiding  

2. Individueel portfolio, 

groepsportfolio  

1. Zoekmachines op 

Internet, zoekmachine 
(full-/free text search) 

voor intranet. CMS-

systeem  
 

2. Aansluiten bij DU-

portfolio 
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