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Voorwoord
Dit modulewerkboek is ontwikkeld voor alle eerstejaars studenten van de major
Natuur,Economie & Leefomgeving aan de CAH Almere. In deze module ga je onderzoeken
welke organisaties, in Flevoland, betrokken zijn (op welke manier dan ook) bij de groene
ruimte in en om de stad. Je onderzoekt de maatschappelijke en zakelijke omgeving van deze
organisaties. Een van deze organisaties onderzoek je wat dieper: je kijkt naar de interne
processen en naar de interne organisatie en tenslotte breng je de functie in beeld van iemand
die bij deze organisatie werkt.
De kennisgebieden die van belang zijn voor organisaties in de natuur zijn onder meer
Organisatiekunde, Bedrijfsadministratie en Wetten en Regels. Je krijgt trainingen in
presenteren, interviewtechnieken, creativiteit en in het maken van een krachtenveldanalyse.
De competenties die je gaat ontwikkelen zijn organiseren, presenteren en leiding geven.
Door het uitvoeren van de leertaken en door het onderwijs in de cursussen en trainingen krijg
je ook inzicht in organisaties waar je later misschien komt te werken of waarmee je in je latere
beroep mee te maken gaat krijgen. Het gefilmde beroepsportret helpt je om inzicht te krijgen in
een van je mogelijke latere beroepen.
Het moduleteam hoopt dat deze module goed, uitdagend en inspirerend is; wij doen ons best!
CAH Almere, augustus 2011
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1.

Inleiding
1.1

1.2

Karakteristiek beroepstaak
In je rol als junior medewerker ga je onderzoeken welke organisaties actief zijn bij de
ontwikkeling en het beheer van de groene omgeving in en rond de stad. Daarna ga je
in kaart brengen hoe de bedrijfsprocessen verlopen in één van deze organisaties.
Tenslotte maak je een korte film van een specifieke functie binnen deze organisatie.
Moduleonderdelen

Tabel 1. Overzicht van module onderdelen en bijbehorende studiepunten.
Code
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8

Integrale leerlijn (leertaken)
Cursus Organisatiekunde
Cursus Wetten en Regels
Cursus Bedrijfsadministratie
Training Presenteren
Training Interviewtechnieken
Training Creativiteit
Training Krachtenveldanalyse
Totaal
1.3

Studiepunten
(ECTS)
3
2
2
2
1
1
1
1
13

De leerlijnen

De integrale leerlijn is gericht op het verwerven van competenties. Dat gebeurt door het
uitvoeren van leertaken. Deze leerlijn wordt afgerond met een beoordeling, het zogeheten
‘assessment’.
Competenties zijn samengesteld uit kennis, vaardigheden en beroepshouding, en de
vaardigheid om in de juiste situatie de juiste kennis en vaardigheden toe te passen. Kennis
wordt geleerd in de cursussen; vaardigheden worden geoefend in de trainingen. De kennis en
vaardigheden in de cursussen en trainingen zijn doorgaans ruimer dan wat nodig is voor de
specifieke leertaken van de betreffende module. Voor je latere beroep heb je namelijk meer
kennis en vaardigheden nodig. De verzameling kennis en vaardigheden waarover je moet
beschikken aan het eind van de opleiding noemen we de ‘Body of Knowledge and Skills’
(BOKS). De cursussen en trainingen dragen bij aan het verwerven van deze ‘BOKS’. De
cursussen noemen we de ‘kennisleerlijn’.
De ‘individuele leerlijn’ is je eigen studievoortgang en competentieontwikkeling, zoals je die
zelf bijhoudt en bespreekt met je mentor. Deze leerlijn is beschreven in een apart moduleboek.

4

1.4

Tijdschema
Wk
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Wk
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Wk
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Wk
41

Wk
42

Wk
43

Wk
44

Wk
45

Wk
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Wk
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Wk
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Wk
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Wk
50

Wk
51

Wkn
52 &
1
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2
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1
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1

1
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1

1
1

1

1

1

1

3

2

3

2

1

1

1
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2

2
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2. Competenties
In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van de competenties die in deze module aan de orde
komen en het niveau waarop je deze competenties dient te beheersen. In de tweede
paragraaf wordt de manier waarop je de ontwikkeling van je competenties kunt bijhouden
beschreven.
2.1 Modulecompetenties
In deze module worden de volgende competenties getraind2:
 Leidinggeven
 Presenteren
 Organiseren
In de tabel hieronder op welk niveau de student competent zou moeten zijn, welke indicatoren
daarvoor gelden en hoe de competenties worden verworven en getoetst.
Tabel 2. De competenties waaraan deze module bijdraagt
Nr

Competentie

Niveau

Omschrijving en beheersindicatoren

Plaats in de module

1

Leiding geven

1

Laat zien verantwoordelijkheid te nemen
voor een goed resultaat.

Deze competenties
worden geoefend en
getoetst tijdens het
proces, op basis van de
manier waarop de
leertaken worden
uitgevoerd; zie voor de
ontwikkeling par. 2.2 en
voor de toetsing tabel 5
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Organiseren

1

3

Presenteren

1

verantwoordelijkheid nemen

Plant en voert activiteiten uit, maakt goed
gebruik van de beschikbare tijd, draagt bij
aan een goede samenwerking, bewaakt de
voortgang, stuurt zonodig bij, draagt
aantoonbaar bij aan het beoogde resultaat.
 Planning,
 samenwerking,
 voortgang,
 bijsturing
Kan aan een kritische doelgroep een
boodschap over een complex onderwerp
begrijpelijk en overtuigend overbrengen en
kiest daarvoor bewust de meest
doeltreffende vorm.





kritische doelgroep,
complex onderwerp,
begrijpelijk en overtuigend,
de meest doeltreffende vorm.

Deze competentie wordt
geoefend tijdens de
uitvoering van de
leertaken, en getoetst
door middel van de
beoordeling van het
eindproduct van de
leertaken; zie voor de
ontwikkeling par. 2.2 en
voor de toetsing tabel 4

2

Zie de curriculumtabel, versie 15 juli 2011 (en eerdere versies), en de Studiehandleiding 2011-2012,
versie 15 juli 2011
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2.2

Competentieontwikkeling

Je kunt de competenties ontwikkelen door het uitvoeren van de leertaken en door het
verwerken van de feedback van de coach. De informatie die je vindt, verzamel je in een
portfolio. Dit portfolio3 vormt uiteindelijk de basis voor het verslag4 aan de opdrachtgever en
voor de presentatie. Verslag, presentatie en gefilmd portret van een beroepsbeoefenaar
worden aan het eind van de module beoordeeld. In Hoofdstuk 3 staat op welke manier dat
gebeurt.
Iedere leertaak moet met een voldoende worden afgesloten, dit ter beoordeling van de coach.
De coach beoordeelt daartoe de omvang en kwaliteit van het portfolio en hij/zij beoordeelt het
proces.
Voor wat betreft je ontwikkeling in ‘samenwerking’ en ‘leidinggeven’ houd je zelf je
ontwikkeling bij door middel van de ‘STARR’ methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat,
Reflectie). Als werkgroep bespreken jullie het proces met de coach. Het is belangrijk dat de
coach zich een goed beeld kan vormen van het proces en van de ontwikkeling van de
competenties ‘organiseren’ en ‘leidinggeven’.
Aan het einde van de module reflecteer je individueel op je competentieontwikkeling. Je legt
dit vast in je competentiedossier. Je competentieontwikkeling wordt vervolgens (half)jaarlijks
besproken met je mentor binnen het CMP (competentiemanagement en persoonlijke
ontwikkeling).

3

In het algemeen geldt dat een portfolio een ‘verzameling stukken’ is. Beleggers spreken van een
‘portfolio van aandelen en obligaties’, een kunstenaar heeft een’portfolio’ met tekeningen en grafiek. In
dit geval gaat het om de verzamelding informatie, ofwel de ‘berg aan informatie’ die je in de loop van de
module verzamelt. Het gaat om informatie die JIJ nodig hebt of interessant vindt, het omvat in elk geval
de informatie die je nodig hebt om het verslag te kunnen schrijven. Het portfolio is van JOU, je hoeft het
NIET in te leveren (wel moet je het laten inzien), en je houdt het zelf onder je beheer.
4
Een verslag schrijf je altijd voor een doelgroep. Daarom moet een verslag voldoen aan bepaalde
‘technische’ eisen voor wat betreft indeling, taalgebruik en uiterlijke verzorging. Uiteraard moet ook de
inhoud juist zijn. In dit geval is het verslag het document dat uiteindelijk wordt overhandigd aan de
opdrachtgever. Het moet de informatie bevatten die de OPDRACHTGEVER nodig heeft.
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2.3

BOKS (Body of Knowledge and Skills)

Deze module draagt bij aan de eindtermen 1, 4 en 5 van de Major Natuur, Economie en
Leefomgeving 5. De tabel hieronder geeft de omschrijving van deze eindtermen, met daarbij
de elementen van de Body of Knowledge and Skills. Vetgedrukt zijn die elementen, die in de
cursussen ‘Organisatiekunde’ en ‘Bedrijfsadministratie’ van deze module aan de orde komen.
Eindterm 1
Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen
van relaties, netwerken en ketens.
Deskundigheidsgebieden
Theorieën van
organisatiewetenschappen
Methoden van
informatieverzameling
Juridische- en economische
ontwikkelingen

Knowledge & Skills (Theorieën, modellen & concepten)
Methoden en technieken kwalitatief en kwantitatief onderzoek;
Statistische analyse; Strategiemodellen; Omgevingsanalyse;
DESTEP analyse; SWOT-analyse; Branche en
concurrentieanalyse; Onderzoek afnemersbehoeften;
Stakeholderanalyse; Branding; Marktanalyse, consumentengedrag,
marketingmix, segmentering, bedrijfskolom, benchmarking, imago
en identiteit, klachtenmanagement; Product-levenscyclus

Eindterm 4
Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen
Deskundigheidsgebieden
Organisatiekunde
Relatiemanagement
Financieel Management
Informatiesystemen
Zorgsystemen

Knowledge & Skills (Theorieën, modellen & concepten)
Procesmanagement, Kwaliteitszorgsystemen- en modellen, Interne
auditing, Kwaliteitsonderzoek (statische technieken, pareto, visgraat,
ed.) Organisatieontwerpen, Besluitvormingsmodellen,
Informatieprocessen, Administratieve organisatie,
Ketenbenaderingen, Projectmanagement, Teamrollen ,
Netwerkplanning, Balanced score card,
Managementinformatiesystemen, kengetallen,
klanttevredenheid, Pareto-analyse.

Verandermanagement

5

Zie de curriculumtabel, versie 15 juli 2011 en Studiehandleiding 2011-2012, versie 15 juli 2011
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Eindterm 5
Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of
organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.
Deskundigheidsgebieden
Bedrijfseconomie

Knowledge & Skills (Theorieën, modellen & concepten)

Privaatrecht

Bedrijfseconomisch: beoordelen financiële situatie en
ontwikkelingen van de organisatie m.b.v. gegevens als
jaarverslag en kengetallen, ontwikkelingen, financiële
analyse en planning, jaarverslaglegging, kosten baten analyse.

Publiekrecht

Juridisch: overeenkomsten, schadevergoeding, aansprakelijkheid,
arbeidsrecht, vergunningen en inspectie.

Administratieve organisatie

Managementcontrol

De beoordeling van de integrale leerlijn omvat impliciet ook een beoordeling van (een deel
van) de kennis en vaardigheden. Echter, niet alle kennis die nodig is om uiteindelijk te voldoen
aan de eindtermen, kan op deze wijze worden getoetst. Daarom wordt het grootste deel van
de kennis getoetst door middel van schriftelijke tentamens. Vaardigheden worden deels
getoetst binnen de beoordeling van de opdracht, en deels binnen de training.

9

3. Integrale leerlijn: de beoordeling
In dit hoofdstuk vind je de beschrijving van de beoordeling van de integrale leerlijn van de
module. Deze integrale leerlijn bestaat uit de opvolgende leertaken. Door middel van het
opgeleverde product, door de manier van presenteren, maar ook door je handelingen tijdens
de uitvoering van de leertaken, laat je zien in welke mate je competent bent. Dit ter
beoordeling van de ‘assessoren’.
Het hoofdstuk bevat een beschrijving van de wijze van beoordeling, de organisatie van de
presentatie, het beslismodel en van de toelatingsvoorwaarden.
3.1

Beschrijving

Tabel 3 hieronder geeft een beschrijving van de manier waarop de integrale leerlijn zal worden
beoordeeld.
Tabel 3: Beoordeling van de integrale leerlijn
Beroepssituatie
(junior) medewerker
Competenties en De competenties ‘leidinggeven’ en ‘organiseren’ worden getoetst tijdens
het proces van uitvoering van de leertaken; de competentie
wijze van
‘presenteren’ worden getoetst aan de hand van de mondelinge
beoordeling
presentatie EN aan de hand van de producten (verslag en gefilmd
portret).
Context

Je rol is die van junior medewerker; je hebt een onderzoek verricht in
opdracht van een organisatie die actief is in de groene ruimte in en om de
stad.

Opdracht

Je hebt onderzocht welke organisaties in Flevoland actief betrokken zijn
bij het groen in en om de stad. Je hebt de maatschappelijke omgeving
van de opdrachtgevende organisatie beschreven, de interne processen
van de opdrachtgevende organisatie onderzocht en het krachtenveld in
beeld gebracht.
Je gaat je bevindingen presenteren aan de opdrachtgever. Ook
presenteer je een gefilmd portret van een iemand die bij een van deze
organisaties werkt, zodat de functie van deze persoon duidelijk wordt.

3.2 Beoordelingscriteria voor de producten en voor het proces
In de tabellen 4 en 5 is te vinden op welke criteria de beoordeling van de integrale leerlijn
plaatsvindt. Dit gebeurt op 2 manieren: een beoordeling van de producten (verslag,
presentatie, gefilmd functieportret), zie tabel 4, en een beoordeling van het proces (de manier
waarop de leertaken zijn uitgevoerd, je eigen acties en verbeteringen daarin), zie tabel 5.
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Tabel 4. De criteria voor de beoordeling van de producten
Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

Beheersindicatoren

Compe
-tentie

Beoordeling

Mondelinge presentatie:





Is in de uitleg rustig en zeker
Brengt een heldere en logische structuur aan
in de informatie, to-the-point, wijdt niet
onnodig uit
Gebruikt taal die aansluit bij de boodschap
van de doelgroep
Gaat in op de vragen van de toehoorders

O -- V -- G

De vorm en verzorging van het
onderzoeksverslag:





Uiterlijke verzorging van het verslag
Lay-out
Structuur en opbouw
Taal en spelling
De inhoud van het onderzoeksverslag:






Inhoud juist, volledig, ter zake doend
Juiste bronnen gebruikt EN vermeld
Informatie op een goede manier verwerkt
afweging inzichtelijk gemaakt

Presenteren

kritische doelgroep,
complex onderwerp,
begrijpelijk en
overtuigend,
de meest
doeltreffende vorm.

O -- V -- G

O -- V -- G

Gefilmd portret beroepsbeoefenaar:



filmpje voldoet aan technische eisen (lengte,
kwaliteit beeld en geluid, medium)
filmpje geeft een goed beeld van de taken
van een beroepsbeoefenaar uit het relevante
werkveld

O -- V -- G
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Tabel 5. De criteria voor de beoordeling van het proces
Beheersindicatoren

De student laat zien
verantwoordelijkheid te nemen voor
een goed resultaat.

Planning,
samenwerking,
voortgang,
bijsturing.

3.3

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
 De student (h)erkent prestaties van
groepsgenoten
 Geeft op de juiste wijze feedback aan
groepsgenoten.
 Vraagt feedback van groepsgenoten.
 De student laat verbetering zien op basis van
ontvangen feedback
 Toont voorbeeldgedrag
 Neemt initiatief
 Draagt bij aan een goede planning
 Draagt bij aan de goede uitvoering van de
planning
 Komt afspraken na
 Deelt informatie en ervaringen met anderen
 Geeft mening en vraagt mening van
medestudenten en houdt hier rekening mee

Competentie

Leiding
geven

Organiseren

Beoordeling

O -- V -- G

O -- V -- G

Beslismodel voor de beoordeling van de integrale leerlijn

De student krijgt de 3 studiepunten voor de integrale leerlijn indien alle indicatoren (zie
tabellen 4 en 5, laatste kolom) met voldoende resultaat zijn afgesloten (V of G). In de laatste
kolom van tabel 4 en 5 mag dus geen enkele ‘O’ staan.
NB: de student is geslaagd voor de module als is voldaan aan de betreffende regels van het
Onderwijs- en Examenregelement. Dit komt neer op een ‘voldoende’ voor alle moduleonderdelen, met een beperkte mogelijkheid van compensatie.
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3.4 Organisatie van de presentatie
In tabel 6 is te vinden hoe de presentatie georganiseerd is wat je ervoor moet doen.
Tabel 6. Organisatie en structuur van de presentatie van de producten
Wat?
Hoe?
Duur
In totaal wordt 90 minuten uitgetrokken. Hiervan zijn 45 minuten
voor de eigenlijke presentatie. De presentatie bestaat uit 3
onderdelen: de bevindingen van het onderzoek, het gefilmd
portret van een beroepsbeoefenaar en het beantwoorden van
vragen. De overige 45 minuten is bestemd voor onderling overleg
van de assessoren ter bepaling van het oordeel, en voor het
geven van het oordeel en de toelichting daarop aan de studenten
Plaats van handeling

Bij de opdrachtgever of op de CAH Almere (nader te bepalen)

Assessoren

Vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever en evt van andere
betrokken organisaties, en docent(en) CAH (maar niet de coach!;
de coach geeft wel een oordeel over het proces, maar niet over
de producten).

Assessorinstructie

Geen bijzondere instructie nodig

Faciliteiten

Zoals reeds aanwezig in de leslokalen van de CAH Almere

Voorbereiding student

Presentatie voorbereiden

3.5

Toelatingsvoorwaarde voor de presentatie

Je mag deelnemen aan de presentatie als:
 je alle leertaken met een voldoende hebt afgesloten (zie verder de omschrijving van de
leertaken) en als
 je een voldoende hebt voor de beoordeling van het proces (zie tabel 5) en als
 je de definitieve versie van het rapport op tijd hebt ingeleverd bij zowel de
begeleidende docent als bij de opdrachtgever (zie het overzicht van de deadlines)
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4. Integrale leerlijn: de inhoud van de leertaken
4.1

Algemeen

Door het uitvoeren van leertaken wordt er gewerkt aan de competenties EN wordt stapsgewijs
gewerkt aan het eindproduct. Het geheel van de leertaken noemen de ‘integrale leerlijn’,
omdat hierin de integratie van kennis, vaardigheden en houding plaats vindt. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd wat de leertaken inhouden en hoe de begeleiding e.d. is georganiseerd.
We beginnen met de organisatie van de begeleiding:
Aan het begin van de module vindt er een startbijeenkomst plaats waarbij de volgende
onderdelen aan bod komen:
1. De moduulcoördinator legt de rolverdeling binnen deze module uit: de rol van de
mentor, modulecoach, (gast)docenten en (evt)moduleassistenten, en de rol van
externen.
2. De te verwerven competenties van de leertaken worden besproken.
3. De coach of moduulcoördinator legt het proces van de leertaken uit. De competenties
‘organiseren’ en ‘leidinggeven’ worden getoetst aan de hand van het proces. Belangrijk
is vooral hoe groepsleden zich gedragen als het proces (of hun eigen aandeel daarin)
tijdelijk niet goed loopt.
4. Het proces moet goed worden gedocumenteerd, door middel van notulen,
reflectieverslagen, actieplannen, enz. Deze documentatie is essentieel voor het
kunnen beoordelen van het proces. (Zie ook 3.4)
5. De coach of moduulcoördinator legt uit welke (tussen)producten aan het eind van
iedere leertaken moeten worden opgeleverd. Hij/zij benadrukt daarbij de belangrijkste
kritische succesfactoren en de deadlines.
6. De coach of moduulcoördinator legt uit op welke wijze de integrale leerlijn, de
cursussen en trainingen zullen worden beoordeeld.
Aan het begin van iedere leertaak:
7. Legt de coach uit wat er bij deze leertaak van de studenten wordt verwacht (ten
aanzien van organiseren, presenteren en leidinggeven), om goed te kunnen
voortbouwen op hetgeen in de vorige taken reeds is bereikt.
8. Worden de data vastgelegd voor de voortgangsgesprekken die (minstens) elke 2
weken gehouden worden.
9. Geven de studenten aan de coach aan:
a. Wat de onderzoeksvragen zijn
b. Hoe ze deze vragen gaan aanpakken (onderzoeksmethode)
c. Hoe ze hun bevindingen gaan verwerken.
d. Welke bevindingen van belang zijn voor de opdrachtgever.
Aan het eind van iedere leertaak vindt de beoordeling plaats van deze leertaak, zowel op het
product als op het proces. De studenten krijgen deze beoordeling met daarbij de toelichting.
Zij krijgen 1 keer de gelegenheid om de leertaak te verbeteren (dus ook om van een
‘voldoende’ een ‘goed’ te maken). Voor wat betreft het proces wordt een verbeteractie
afgesproken met de coach, in overleg met de mentor. De deadline voor het inleveren van de
verbeterde leertaak wordt afgesproken met de coach. Deze deadline is uiteraard bindend.
10. De moduulcoördinator geeft op tijd aan wie voldoet aan de eisen om te mogen
presenteren en wanneer en waar deze presentatie aan de opdrachtgever zal
plaatsvinden.
.
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Voordat de leertaken afzonderlijk worden beschreven, is in onderstaande tabel een overzicht
gegeven van de gehele integrale leerlijn. Hierin staat per leertaak aangegeven welke
activiteiten uitgevoerd moeten worden, welke eindproducten ingeleverd moeten worden en wat
er aan de orde komt in de coachgesprekken. Tevens is aangegeven welke producten als
voorwaarde gelden voor het assessment.
Tabel 7: Overzicht integrale leerlijn (3 studiepunten) – individueel
Activiteiten

Product

Coaching
Beoordeling
door
Studielast
(sbu)

Leertaak 1
In kaart brengen
van het werkveld,
van ontwikkelingen
en van de wettelijke
kaders

Leertaak 2
In kaart brengen
van de organisatiestructuur, de
cultuur, het
coördinatiemechani
sme en het
kwaliteitsbeheer
van de organisatie

Overzicht van het
werkveld; overzicht
van de omgeving
van de
opdrachtgever
Coach en
opdrachtgever
Coach en
opdrachtgever
24 uur

Beeld van de
interne organisatie
van de
opdrachtgever
Coach en
opdrachtgever
Coach en
opdrachtgever
25 uur

Leertaak 3
In kaart brengen
van de werkvelden
van de organisatie;
achterhalen wat de
positie is van de
organisatie; in kaart
brengen van het
krachtenveld rond
een project
Een variant op het
GE model en een
beeld van het
krachtenveld rond
een project
Coach en
opdrachtgever
Coach en
opdrachtgever
15 uur

Leertaak 4
Korte film maken
die een goed beeld
geeft van de taken
van een
beroepsbeoefenaar.

Gefilmd portret van
een
beroepsbeoefenaar

Coach en
opdrachtgever
Coach en
opdrachtgever
20 uur
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4.2

Leertaak 1: Verkenning van ‘organisaties in de natuur’ en hun omgeving

Activiteiten van de student
1) Samenstellen van het portfolio
 Maak een compleet overzicht van ALLE organisaties die actief zijn in de ‘groene
omgeving in en om de stad’, in de provincie Flevoland. Hierbij horen de landelijke
organisaties die actief zijn in Flevoland, de plaatselijke organisaties die zich richten op
een specifiek gebied, de overheidsorganisaties en semi-overheid, de maatschappelijke
organisaties en de profit-organisaties.
 Maak van iedere organisatie, dus ook van de opdrachtgever, een korte beschrijving,
die bestaat uit:
o Rechtsvorm (Stichting, Vereniging, BV, NV, eenmanszaak, maatschap etc)
o Omvang (in personeel, in omzet, balanstotaal, evt hectares, aantal vrijwilligers
etc.)
o Missie/visie en doelstellingen
o Aard van de voornaamste activiteiten
o De belangrijkste producten
o Voornaamste doelgroepen
o Gebied(en) in Flevoland waar de organisatie actief is
 Onderzoek wat de belangrijkste wettelijke kaders zijn, en beschrijf wat deze kaders in
grote lijnen inhouden.
 Omschrijf enkele trends en ontwikkelingen (‘DESTEP’) die voor het hele werkveld van
belang zijn.
2) Prioriteiten stellen, in overleg met de opdrachtgever
 Overleg met de opdrachtgever welke organisaties het meest belangrijk zijn, vanuit het
gezichtspunt van de opdrachtgever.
 Verbeter, als dat nodig is, de beschrijving van deze organisaties.
3) Maak een externe analyse van de opdrachtgever:
 vanuit de ‘what business are we in?’ benadering van de omgeving;
 door het in beeld brengen van de interne en externe belanghebbenden, met hun
belangen.
4) Schrijven van het concept van het eerste hoofdstuk van het verslag
Werkvormen: individueel werk, uitwisseling klassikaal, bijeenkomst in werkgroep
Begeleiding: voornamelijk door vakdocent/ coach, 1 bijeenkomst bij opdrachtgever.
Organisatie: voornamelijk binnen de CAH, 1 bijeenkomst bij opdrachtgever, aanwezigheid
verplicht.
Ondersteuning: cursus ‘Organisatiekunde’, in totaal 2 punten; cursus ‘Wetten en Regels’,
in totaal 2 punten, training ‘Interviewtechnieken, 1 punt.
Beoordeling: zie tabel 8
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Tabel 8. Criteria beoordeling leertaak 1

Beheersindicatoren/
proces

De student laat zien
verantwoordelijkheid te nemen voor
een goed resultaat

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

Competentie

De student (h)erkent prestaties van
groepsgenoten.

O -- V -- G

Geeft op de juiste wijze feedback aan
groepsgenoten.

O -- V -- G

Vraagt feedback van groepsgenoten

Leiding
geven

De student laat verbetering zien op basis van
ontvangen feedback

O -- V -- G

Neemt initiatief

O -- V -- G

Draagt bij aan een goede planning
Draagt bij aan de goede uitvoering van de
planning
Komt afspraken na

O -- V -- G
O -- V -- G
Organiseren

Deelt informatie en ervaringen met anderen

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

O -- V -- G
Compe
-tentie

Compleet overzicht van de organisaties

Beoordeling
O -- V -- G

De beschrijvingen zijn compleet, en juist
De resultaten van
de activiteiten

O -- V -- G
O -- V -- G

Geeft mening en vraagt mening van
medestudenten en houdt hier rekening mee
Beheersindicatoren/
producten

O -- V -- G
O -- V -- G

Toont voorbeeldgedrag

Planning,
samenwerking,
voortgang,
bijsturing.

Beoordeling

O -- V -- G
O -- V -- G

Trends en ontwikkelingen zijn beschreven

O -- V -- G

Externe analyse van de opdrachtgever, op twee
manieren

O -- V -- G

Opzet besproken met coach en met
opdrachtgever; inhoud juist, volledig (voor de
opdrachtgever); ter zake doend
Taal, spelling en uiterlijke verzorging
De inhoud en vorm
van het concept van
Juiste bronnen gebruikt EN vermeld
hoofdstuk 1
Informatie op een goede manier verwerkt
Afweging inzichtelijk gemaakt

Presenteren

Wettelijke kaders zijn beschreven

O -- V -- G

O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
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4.3

Leertaak 2: De interne organisatie van de opdrachtgever

Activiteiten van de student
1)
a)
b)
c)

Samenstellen van het portfolio
Stel het organogram (organisatieschema) samen, van de opdrachtgever.
Omschrijf de voornaamste functies binnen het organisatieschema.
Omschrijf het belangrijkste coördinatiemechanisme:
o Volgens de terminologie van Mintzberg
o Volgens de meer algemene coördinatietechnieken
d) Beschrijf de organisatiecultuur
o De organisatiecultuur in lagen
o Volgens de typologie van Handy
e) Beschrijf de voornaamste kwaliteitseisen waaraan de producten moeten voldoen.
f) Beschrijf de wijze van kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeheersing.
2) Afstemmen met de opdrachtgever
a) Is de informatie juist?
b) Welke informatie is van belang voor de opdrachtgever?
3) Schrijven van het concept van het tweede hoofdstuk van het verslag.
Werkvormen: individueel werk, uitwisseling klassikaal, bijeenkomst in werkgroep
Begeleiding: voornamelijk door vakdocent/ coach, 2 bijeenkomsten bij opdrachtgever.
Organisatie: voornamelijk binnen de CAH, 2 bijeenkomsten bij opdrachtgever,
aanwezigheid verplicht.
Ondersteuning: cursus ‘Organisatiekunde’, in totaal 2 punten; cursus Bedrijfsadministratie,
in totaal 2 punten, training ‘Interviewtechnieken, 1 punt.
Beoordeling: zie tabel 9
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Tabel 9. Criteria beoordeling leertaak 2
Beheersindicatoren/
proces

De student laat zien
verantwoordelijkheid te nemen voor
een goed resultaat

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

Competentie

De student (h)erkent prestaties van
groepsgenoten.

O -- V -- G

Geeft op de juiste wijze feedback aan
groepsgenoten.

O -- V -- G

Vraagt feedback van groepsgenoten

Leiding
geven

De student laat verbetering zien op basis van
ontvangen feedback

O -- V -- G

Neemt initiatief

Beheersindicatoren/
producten

De resultaten van
de activiteiten

O -- V -- G



Draagt bij aan een goede planning




Draagt bij aan de goede uitvoering van de
planning
Komt afspraken na



Deelt informatie en ervaringen met anderen

O -- V -- G



Geeft mening en vraagt mening van
medestudenten en houdt hier rekening mee

O -- V -- G

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

O -- V -- G
O -- V -- G
Organiseren

Compe
-tentie

O -- V -- G

Beoordeling

Organisatieschema

O -- V -- G

Omschrijving van de voornaamste functies

O -- V -- G

Beschrijvingen van het coördinatiemechanisme,
op 2 manieren

O -- V -- G

Beschrijving van de organisatiecultuur op 2
manieren

O -- V -- G

Opzet besproken met coach en met
opdrachtgever; inhoud juist, volledig (voor de
opdrachtgever); ter zake doend

Presenteren

Beschrijving van de kwaliteitseisen, de
kwaliteitscontrole en de kwaliteitsbeheersing

De inhoud en vorm
van het concept van
hoofdstuk 2

O -- V -- G
O -- V -- G

Toont voorbeeldgedrag

Planning,
samenwerking,
voortgang,
bijsturing.

Beoordeling

O -- V -- G

O -- V -- G

Taal, spelling en uiterlijke verzorging

O -- V -- G

Juiste bronnen gebruikt EN vermeld

O -- V -- G

Informatie op een goede manier verwerkt
Afweging inzichtelijk gemaakt

O -- V -- G
O -- V -- G
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4.4

Leertaak 3: Beschrijving van het krachtenveld

Activiteiten van de student
1) Samenstellen van werkveldkaarten.
a) Omschrijf samen met de opdrachtgever de belangrijkste werkvelden van de
opdrachtgever. Een ‘werkveld’ is een combinatie van activiteiten, producten en
doelgroepen.
b) Ga voor ieder werkveld na welke andere organisaties ook actief zijn op dit
werkveld.
c) Maak voor ieder werkveld een variant op het GE model
2) In beeld brengen van het krachtenveld
a) Selecteer met de opdrachtgever een belangrijk project (van de opdrachtgever)
b) Ga na welke belanghebbenden er zijn, wat hun belang is bij de uitkomsten van het
project, of zij voor- of tegenstander zijn en hoe sterk zij voor hun belang zullen
opkomen
c) Breng het krachtenveld in beeld
3) Schrijven van het concept van het derde hoofdstuk van het verslag
Werkvormen: individueel werk, uitwisseling klassikaal, bijeenkomst in werkgroep
Begeleiding: voornamelijk door vakdocent/ coach, 2 bijeenkomsten bij opdrachtgever.
Organisatie: voornamelijk binnen de CAH, 2 bijeenkomsten bij opdrachtgever,
aanwezigheid verplicht.
Ondersteuning: cursus ‘Organisatiekunde’, in totaal 2 punten; cursus Bedrijfsadministratie,
in totaal 2 punten, training ‘krachtenveldanalyse’, 1 punt.
Beoordeling: zie tabel 10
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Tabel 10. Criteria beoordeling leertaak 3

Beheersindicatoren/
proces

De student laat zien
verantwoordelijkheid te nemen voor
een goed resultaat

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

Competentie

De student (h)erkent prestaties van
groepsgenoten.

O -- V -- G

Geeft op de juiste wijze feedback aan
groepsgenoten.

O -- V -- G

Vraagt feedback van groepsgenoten

Leiding
geven

De student laat verbetering zien op basis van
ontvangen feedback

O -- V -- G

Neemt initiatief

O -- V -- G

Draagt bij aan een goede planning
Draagt bij aan de goede uitvoering van de
planning
Komt afspraken na

O -- V -- G
O -- V -- G
Organiseren

Deelt informatie en ervaringen met anderen

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

O -- V -- G
Compe
-tentie

Werkvelden omschreven

De resultaten van
de activiteiten

O -- V -- G
O -- V -- G

Geeft mening en vraagt mening van
medestudenten en houdt hier rekening mee
Beheersindicatoren/
producten

O -- V -- G
O -- V -- G

Toont voorbeeldgedrag

Planning,
samenwerking,
voortgang,
bijsturing.

Beoordeling

Beoordeling
O -- V -- G

Aangeduid welke organisaties actief zijn, per
werkveld
Werkveldkaarten als variant op GE model
Belanghebbenden van een project omschreven,
met standpunten en actiebereidheid.
Krachtenveld in beeld gebracht

O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G

Taal, spelling en uiterlijke verzorging
De inhoud en vorm
van het concept van
Juiste bronnen gebruikt EN vermeld
hoofdstuk 3
Informatie op een goede manier verwerkt
afweging inzichtelijk gemaakt

Presenteren

Opzet besproken met coach en met
opdrachtgever; Inhoud juist, volledig (voor de
opdrachtgever); ter zake doend

O -- V -- G

O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
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4.5

Leertaak 4: Gefilmd portret van een beroepsbeoefenaar.

Activiteiten van de student
1) Breng door middel van een filmpje één van de beroepsprofielen in beeld die
uitgeoefend worden binnen één van de organisaties die actief zijn in het
werkgebied van de ‘groene leefomgeving’. De bedoeling is dat door dit filmpje
duidelijk naar voren komt hoe de beroepsfunctie eruit ziet:
o wat zijn de beroepstaken?
o welke handelingen vinden er plaats?
o waar is men verantwoordelijk voor?
o welke rol heeft men?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oriëntatie op de verschillende beroepsprofielen.
Keuze maken uit één van de beroepsprofielen.
Overleggen met de te filmen persoon.
Draaiboek maken en opnamedag(en) plannen.
Filmopnames maken.
Monteren van het gefilmde materiaal tot overzichtelijk geheel.

2) Schrijven van het gehele concept verslag, inclusief voorwoord, inleiding,
inhoudsopgave en slotbeschouwing.
Werkvormen: individueel werk, uitwisseling klassikaal, bijeenkomst in werkgroep
Begeleiding: voornamelijk door vakdocent/ coach, verder door de te filmen medewerker
van de opdrachtgever.
Organisatie: voornamelijk buiten de CAH, op lokatie (werkomgeving van de te filmen
medewerker)
Ondersteuning: training ‘presenteren’, 1 punt; training ‘creativiteit’ 1 punt

Beoordeling: zie tabel 11
.
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Tabel 11. Criteria beoordeling leertaak 4

Beheersindicatoren/
proces

De student laat zien
verantwoordelijkheid te nemen voor
een goed resultaat

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

Competentie

De student (h)erkent prestaties van
groepsgenoten.

O -- V -- G

Geeft op de juiste wijze feedback aan
groepsgenoten.

O -- V -- G

Vraagt feedback van groepsgenoten

Leiding
geven

De student laat verbetering zien op basis van
ontvangen feedback

O -- V -- G

Neemt initiatief

Beheersindicatoren/
producten

De resultaten van
de activiteiten

O -- V -- G



Draagt bij aan een goede planning




Draagt bij aan de goede uitvoering van de
planning
Komt afspraken na



Deelt informatie en ervaringen met anderen

O -- V -- G



Geeft mening en vraagt mening van
medestudenten en houdt hier rekening mee

O -- V -- G

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

O -- V -- G
O -- V -- G
Organiseren

Compe
-tentie

O -- V -- G

Beoordeling

filmpje voldoet aan technische eisen (lengte,
kwaliteit beeld en geluid, medium).

O -- V -- G

de gefilmde persoon is tevreden over het
resultaat

O -- V -- G

Er is een redelijke verwachting dat het definitieve
rapport op tijd af EN van voldoende kwaliteit zal
zijn.
Inhoud juist, volledig, ter zake doend
Juiste bronnen gebruikt EN vermeld
Informatie op een goede manier verwerkt
Het verslag is afgerond met een goede
slotbeschouwing

O -- V -- G

Presenteren

filmpje geeft een goed beeld van de taken van
een beroepsbeoefenaar uit het relevante
werkveld
Het verslag is compleet; alle onderdelen kunnen
worden beoordeeld.

De inhoud en vorm
van het totale
concept-verslag

O -- V -- G
O -- V -- G

Toont voorbeeldgedrag

Planning,
samenwerking,
voortgang,
bijsturing.

Beoordeling

O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
O -- V -- G
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5. Kennis leerlijn – cursussen
5.1

Cursus 1: Organisatiekunde ( 2 ECTS)

Plaats van deze cursus binnen de beroepstaak en
De ondersteunende cursussen binnen het competentiegericht onderwijs zijn gericht op het
‘leren denken als een beroepsbeoefenaar’. Daarvoor is kennis van begrippen en hun
onderlinge samenhang onontbeerlijk. Men moet de ‘taal’ van het beroep leren.
Bedrijfskunde is, net als andere ‘kundes’ als milieukunde, verpleegkunde etc, het
interdisciplinair toepassen van kennis uit verschillende wetenschappen of vakgebieden. Een
van deze vakgebieden is Organisatie en Management.
Specifieke leerdoelen van deze cursus
In deze ondersteunende cursus gaat het daarom om het op de juiste wijze kunnen toepassen
van een aantal begrippen uit Organisatie en Management. Hieronder, in de concrete
beschrijving van de inhoud wordt weergegeven om welke begrippen het gaat.
Inhoud
Strategiemodellen; Omgevingsanalyse; DESTEP analyse; SWOT-analyse; Branche en
concurrentieanalyse; Stakeholderanalyse; segmentering, imago en identiteit, Productlevenscyclus; Organisatieontwerpen, Besluitvormingsmodellen, Ketenbenaderingen,
Projectmanagement (Zie ook paragraaf 2.3, met de betreffende eindtermen en de Body of
Knowledge)
Leermiddelen: Peter Thuis ‘Toegepaste Organisatiekunde’, Noordhoff Uitgevers, 5e druk
Opzet en organisatie: Werkcolleges
Beoordeling : Schriftelijk tentamen
Tabel 12. Criteria productbeoordeling Cursus 1:
Resultaat- en
productindicatoren
Schriftelijk tentamen

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf

Compet
entie

De student is geslaagd als het tentamencijfer
5,5 of hoger is

BOKS

Beoordeling
Cijfer 1-10
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5.2

Cursus 2: Wetten en Regels ( 2 ECTS)

Plaats van deze cursus binnen de beroepstaak
Het overheidsbeleid is belangrijk voor organisaties in de natuur, omdat deze organisaties
projecten uitvoeren die bijdragen aan de realisatie van het overheidsbeleid. Wetten en regels,
op verschillende overheidsniveaus beïnvloeden de speelruimte die organisaties hebben in de
buitenruimte.
Specifieke leerdoelen van deze cursus
De student moet op hoofdlijnen weten wat de inhoud is van
het overheidsbeleid en van de relevante wet- en regelgeving, op Europees, nationaal,
provinciaal en gemeentelijk niveau.
Inhoud
Hoofdlijnen van Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid
Hoofdlijnen van Europese regels en nationale wetten; belangrijkste regels op provinciaal en
gemeentelijk niveau.
Leermiddelen
Power Point presentaties met verwijzing naar de actuele informatie op internet
Opzet en organisatie
Werkcolleges door gastdocent
Beoordeling
Schriftelijk tentamen
Tabel 13. Criteria productbeoordeling Cursus 2:
Resultaat- en
productindicatoren
Schriftelijk tentamen

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
De student is geslaagd als het tentamencijfer
5,5 of hoger is

Compet
entie

Beoordeling

BOKS

Cijfer 1-10

25

5.3

Cursus 3: Bedrijfsadministratie (2 ECTS)

Plaats van deze cursus binnen de beroepstaak
Organisaties in de Natuur werken vaak met ‘geld van anderen’: subsidies (belastinggeld),
donateurs etc. Dit vergroot de noodzaak om goed en zorgvuldig om te gaan met deze
middelen. Een goede administratie is daarbij absoluut noodzakelijk.
Specifieke leerdoelen van deze cursus
Begrijpen wat het systeem is van het boekhouden; een eenvoudige jaarrekening kunnen lezen
en begrijpen.
Inhoud
Kennismaking met de wijze waarop een bedrijfsadministratie is ingericht, handmatig
administreren van financiële feiten, inzicht in de beginselen van het boekhouden.
Leermiddelen
C.A.M. Klerks-van de Nouland “Introductie Bedrijfsadministratie” Noordhoff Uitgevers, 4e druk
Opzet en organisatie
Werkcolleges met veel oefeningen.
Beoordeling
Schriftelijk tentamen.
Tabel 14. Criteria productbeoordeling Cursus 3:
Resultaat- en
productindicatoren
Schriftelijk tentamen

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
De student is geslaagd als het tentamencijfer
5,5 of hoger is

Compet
entie

Beoordeling

BOKS

Cijfer 1-10
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6. Vaardigheden leerlijn – trainingen
6.1

Training 1: Interviewtechnieken (1 ECTS)

Specifieke leerdoelen van deze training
Het voorbereiden en uitvoeren van een interviewgesprek met als doel het verzamelen van
informatie. De student kent de verschillende factoren die bepalend zijn in een gesprek en
gebruikt basistechnieken die ondersteunend zijn voor de uitvoering van het interviewgesprek.
Inhoud en organisatie
Werkcolleges waarbij de student werkt aan gesprekstechnieken en het opzetten van een
interviewdraaiboek. Literatuur: Marian Hulshof: “Leren Interviewen” ISBN 9789001 41702 4
Beoordeling van deze training (summatief)
Wanneer op actieve wijze is deelgenomen aan de oefeningen en opdrachten kan de training
met een voldoende worden afgesloten
Tabel 15. Criteria productbeoordeling Training 1:
Resultaat- en
productindicatoren
Actieve deelname
aan oefeningen en
opdrachten

6.2

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
Het voorbereiden en uitvoeren van een
interviewgesprek
gesprekstechnieken
interviewdraaiboek

Compet
entie
Presenteren,
organiseren

Beoordeling
O-V-G

Training 2: Presenteren (1 ECTS)

Specifieke leerdoelen van deze cursus
Op overtuigende wijze mondeling presenteren van de resultaten van het project/ onderzoek,
waarbij professioneel gebruikt wordt gemaakt van ondersteunende hulpmiddelen.
Inhoud en organisatie
Werkcolleges, met oefeningen in presentatietechnieken en het gebruik van ondersteunende
hulpmiddelen. Literatuur: Braas C.W.P., J.S. Kat, I. Ville, “Taaltopics presenteren” ISBN
9789001 774431
Beoordeling deze training (summatief)
Wanneer op actieve wijze is deelgenomen aan de oefeningen en opdrachten kan de training
met een voldoende worden afgesloten
Tabel 16. Criteria productbeoordeling Training 2:
Resultaat- en
productindicatoren
Actieve deelname
aan oefeningen en
opdrachten

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
Overtuigingskracht
Presentatietechnieken (stem, houding, taal,
voorkomen etc)
Gebruik van hulpmiddelen

Compet
entie
Presenteren,
organiseren

Beoordeling
O-V-G
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6.3

Training 3: Creativiteit (1 ECTS)

Specifieke leerdoelen van deze training
Veranderingen in de omgeving van organisaties vragen om nieuwe vormen van
ondernemerschap, ondernemend denken en vooral ook: een creatieve instelling.
Inhoud en organisatie
Actieve workshops
Beoordeling (summatief)
Wanneer op actieve wijze is deelgenomen aan de oefeningen en opdrachten kan de training
met een voldoende worden afgesloten
Tabel 17. Criteria productbeoordeling Training 3:
Resultaat- en
productindicatoren
Actieve deelname
aan de workshops

6.4

Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
Nieuw, verrassend, lost het ‘probleem’ op
zonder nieuwe problemen te veroorzaken

Compet
entie
Innoveren;
ondernemen

Beoordeling
O-V-G

Training 4: Krachtenveldanalyse (1 ECTS)

Specifieke leerdoelen van deze training
De krachtenveldanalyse is een variant op de stakeholderanalyse. De stakeholderanalyse komt
te beknopt aan de orde in de cursus ‘Organisatiekunde’. Gezien het belang van de
stakeholderanalyse (en meer specifiek: de krachtenveldanalyse) voor maatschappelijke
organisaties, is een aparte training gewenst. De student leert een krachtenveldanalyse uit te
voeren.
Inhoud en organisatie
Werkcolleges
Beoordeling (Formatief)
Tabel 18. Criteria productbeoordeling Training 4:
Resultaat- en
Compet
Kwaliteitseis / criterium / maatstaf
Beoordeling
productindicatoren
entie
De krachtenveldanalyse wordt geoefend in deze training en getoetst binnen leertaak 3.
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C.A.M. Klerks-van de Nouland: “Introductie Bedrijfsadministratie” Noordhoff Uitgevers, 4e druk
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Braas C.W.P., J.S. Kat, I. Ville, “Taaltopics presenteren” ISBN 9789001 774431

Bijlage 2 Deadlines 2011-2012
TOT de deadline kunnen de studenten werken aan de leertaak; de taak van de coach is
BEGELEIDEN.
NA de deadline zal de coach de leertaak BEOORDELEN. De studenten krijgen daarna nog
1 keer de gelegenheid om de leertaak te VERBETEREN.
Wat?
Leertaak 1
Leertaak 2
Leertaak 3
Leertaak 4
Definitief verslag

Deadline
14 oktober
16 december
13 januari
20 januari
27 januari

Overschrijding van de deadline voor de leertaken = ‘onvoldoende’ voor de conceptversie van
de leertaak, de leertaak wordt dan beschouwd als zijnde de ‘definitieve versie’. De kans om de
leertaak te ‘verbeteren’ is dan dus al gebruikt.
Overschrijden van de deadine voor het definitieve verslag = niet voldaan aan een van de
voorwaarden voor de presentatie, dus geen presentatie, geen 3 studiepunten.
Kortom: hou je aan de deadlines, wacht niet op het laatste moment, houd rekening met zaken
die op het laatste moment mis kunnen gaan (Murphy’s Law zegt dat deze zaken dan ook mis
zullen gaan), zoals verstoorde email verbinding, BlackBoard plat etc.
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