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Performance & Process Management: De relevantie

In de huidige en toekomstige organisaties draait het om het relevant blijven binnen de
branche en het excelleren in aanpassingsvermogen op externe en interne ontwikkelingen.
Om wendbaar te blijven in een dynamische omgeving is een degelijke afstemming tussen
interne procesvoering en kwaliteit van levensbelang. Betekenisvol blijven in de toekomst
staat voorop. In de praktijk betekent dat het aangaan van verbinding tussen het
systeemtechnische perspectief en het sociaal-dynamische perspectief (o.a. Pijl et al.,
2013) en dit geldt voor elk bedrijfskundig domein. Versterken van de eigen kwaliteit wordt
steeds meer een van de kernactiviteiten van organisaties. Tevens is het tonen van lerend
vermogen als organisatie essentieel om continuïteit van de kwaliteitscyclus te
waarborgen.
Tijdens de cursus “performance en procesmanagement” doe je kennis op om een bijdrage
te leveren aan het borgen van kwaliteit en het versterken van het lerend vermogen
daarin. In de rol van kwaliteitsverbeteraar ondersteun je het (afdelings) management bij
het optimaliseren van operationele processen, vanuit de invalshoeken ‘borging van
kwaliteit’ en ‘het versterken van het lerend vermogen’, zonder de strategische doelen van
de organisatie uit het oog te verliezen.
In de CAV-module heb je kennis gemaakt met een manier voor een organisatie waarop
die betekenisvol kan blijven in de toekomst. In deze module krijg je inzicht in de
instrumenten en methoden om dit te kunnen borgen en er lering uit te trekken voor de
toekomst.
De cursus “performance en procesmanagement” valt onder het generieke domein en
hierbij worden alle bedrijfskundige deeltijdopleidingen bij betrokken. De cursus levert bij
voldoende afronding 30 ECTS op.
Joris van Haagen, Ben Brandenburg, Marije Grift-Groot, Paul Cornelisse, Arend Keemink,
Kevin Groen, Hans Luksenburg
Docenten

DOEL
De cursus heeft als doel om je een
inzicht te verschaffen in de
relevantie van kwaliteit in
organisaties en je handvaten te
geven hoe je het operationele
proces blijvend kunt aanpassen
aan de veranderende wereld om je
heen, zonder de strategische
doelen van de organisatie uit het
oog te verliezen.

Organisatieresultaat
Je adviseert een procesverbetering
voor de kwaliteit en daarbij
stimuleer/activeer je tevens het
lerend vermogen. De doelgroep is
de directie, dan wel (afdelings)
management van de/het
organisatie(onderdeel) waar je
werkzaam bent.

“Quality means doing everything right, when no one is
looking” (Henry Ford)
Leeruitkomst
Binnen deze onderwijseenheid wordt gewerkt aan de volgende leeruitkomst:
“Je bent in staat om voor jouw organisatie bij te dragen aan het borgen van kwaliteit en het versterken van het lerend
vermogen van de organisatie.”
Daarnaast vormend algemene leerdoelen het inhoudelijke kader van de cursus. Ze zijn een beschrijving van wat je
moet kennen en kunnen en vormen het uitgangspunt van de uiteindelijke toetsing op het assessment. Voor deze
cursus zijn de volgende doelen opgesteld; hierbij is de Plan, Do, Check, Act, (PDCA)-cyclus als werkend kader van
kwaliteitsborging als uitgangspunt genomen.
Binnen deze onderwijseenheid leer je om:
•
•
•
•
•
•
•

doelen te stellen en succes te definiëren (KSF, KPI, normen);
kwaliteit/verspilling te structureren a.d.h.v. o.a. PDCA, DMAIC, INK, Lean, Brown paper, Engage;
processen in te richten en de organisatie van activiteiten in te plannen: (implementeren: wie doet wat
wanneer, waar, met wat en met wie);
Processen te visualiseren a.d.h.v. gangbare procesvisualisatietools (denk aan Engage, Bhizagi, MS-Visio)
te monitoren of de doelen bereikt worden (gebeurt het ook en gebeurt het zoals we hadden afgesproken en
hebben de activiteiten ook het beoogde effect (de bedoeling van de activiteit);
processen bij te sturen indien de resultaten achterblijven bij de plannen;
processen te herontwerpen zodat ze beter voldoen aan criteria van effectiviteit of efficiency.

INHOUD PROGRAMMA
De cursus “performance en procesmanagement” beslaat 15
weken + een assessmentperiode. Tijdens de collegereeks
gaan we in op de volgende onderwerpen/vragen:
Week 1: Waar staan we en wat gaan we doen? De
cursusintroductie. Hoe definiëren we toegevoegde waarde?
Week 2: Wie zijn mijn belangrijkste belanghebbenden?
Stakeholderanalyse.
Vaststellen
belangrijkste
belanghebbenden en presentaties Stakeholderanalyse
afronden (Formatieve test 1).
Definiërende fase introductie: project charter. VOB/VOC.
SIPOC
Week 3: Waarom is sturing belangrijk? Hoe geven we sturing
aan de organisatie? Presentaties project charter. VOB/VOC.
SIPOC afronden (formatieve test 2).
Week 4: Hoe merken we dat we goed bezig zijn? Meetfase
introductie: Meetplan huidige situatie
Week 5: Hoe werken we aan kwaliteit? Presentaties
meetplan (formatieve test 3).
Week 6: Feedbackbijeenkomsten
Week 7: Hoe leren we van fouten?Analysefase introductie
Weken 8-9: Presentaties analysefase (formatieve test 4)
Week 10: Hoe geven we richting aan procesverandering en
verbeteren we continu?Verbeterfase introductie
Week 11: Presentaties verbeterfase (formatieve test 5)
Week 12: Controlefase introductie
Week 13: Presentaties controlefase (formatieve test 6)
Week 14: Intervisie per leerwerkgroep en individuele
consulten
Week 15: Zelfreflectie a.d.h.v. rubric, uitloop en afsluiting

TOETSING/BEOORDELINGSCRITERIA
We toetsen binnen deze module op de onderstaande
aspecten:
1. Kwaliteitsborging: Je bent in staat is om een
kwaliteitsprobleem
binnen
een
organisatie(onderdeel) te benoemen en om dit
probleem om te zetten in een opdracht en een
werkend(e)
structuur/
systeem
van
kwaliteitsborging aan te tonen;
2. Onderzoekend vermogen: Je bent in staat een
zekere mate van diepgang en detaillering te
tonen, waarin je laat zien op welke wijze
activiteiten, informatie en besluiten met elkaar
samenhangen en leiden tot een resultaat;
3. Professioneel vakmanschap: Je bent in staat
verschillende invalshoeken te gebruiken om tot je
advies te komen, rekening houdend met
kwaliteitscriteria
van
de/het
organisatie
(onderdeel);
4. Verantwoord handelen: Je bent in staat om het
potentieel voor acceptatie, besluitvorming en
agenderend vermogen van verbetervoorstellen bij
het management aan te tonen;
5. Communicatieve vaardigheden mondeling en
schriftelijk: Je bent in staat om de boodschap
zowel mondeling als schriftelijk op een
professionele manier over het voetlicht te
brengen
Het eindresultaat bestaat uit:
Een beschrijving en analyse van het
kwaliteitsprobleem
en
bijbehorende
gevisualiseerde proces(sen), plaats in de
organisatie.
Een beschrijving en analyse van de samenhang van
activiteiten, informatie en besluiten t.b.v. proces
en kwaliteitscriteria en hoe deze leiden tot een
resultaatsverbetering
Een advies met verschillende invalshoeken,
waaruit duidelijk wordt op welke manier het
advies
bijdraagt
aan
operationele
resultaatsverbetering, zowel kwantitatief als
kwalitatief
Een voorstel waarin een heldere definitie van
succes benoemd wordt en deze ook meetbaar
wordt gemaakt
Een
voorstel
tot
het
borgen
van
lerend/verandervermogen en de manier waarop
mensen
binnen
de
organisatie
hierin
geactiveerd/gestimuleerd worden

LITERATUUR
De begeleidend docenten binnen deze
cursus gebruiken o.a. het volgende
naslagwerk ter structurering van het
collegeprogramma:
Pijl, O., van Schijndel, B., de Vaal, K.,
“Kwaliteitsmanagement in de praktijk”
(2013). Concept uitgeverij, ISBN978-94917-430-2-3

VOORBEREIDING
Per week worden er opdrachten meegegeven
vanuit de plenaire avondsessies. Hierbij
wordt
tevens
vermeld
welke
hoofdstukken/paragrafen
uit
de
bijbehorende literatuur bruikbaar kunnen
zijn. Je wordt geacht literatuur zelfstandig te
bestuderen. We moedigen je aan om ook
overige literatuur m.b.t. de besproken
onderwerpen te gebruiken, omwille van de
kwaliteit van het te geven advies. Je bent vrij
in de keuze hiervan.

FORMATIEVE TOETSING
Om de kans van slagen op het
eindassessment te vergroten, word je in
staat gesteld 2 wekelijkse opdrachten in te
leveren op Brightspace. Hoewel de docenten
daar feedback op kunnen geven, dienen de
opdrachten meer als de uitvoering van jouw
eigen spoorboekje. Het maken van de
opdrachten binnen de gestelde tijd, geeft je
meer zekerheid op voldoende afronding van
de cursus. Docenten kunnen ter evaluatie
van jouw leerpad, controle uitoefenen op
het inleveren van deze opdrachten.

Relevantie module per opleiding
Opleiding Bedrijfskunde:
“De BKM-professional is in staat veranderingen of verbeteringen aan te bevelen, waarmee de
opdrachtgever en de overige stakeholders geholpen zijn, gericht op de effectiviteit van de
organisatie”
Opleiding Human Resource Management:
“Stakeholders verwachten dat organisaties kwaliteit leveren. Deze kwaliteit beperkt zich niet tot
proces‐ en productkwaliteit of kwaliteit van de dienstverlening in de directe relatie met klanten.
Kwaliteit wordt ook gevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie
en het handelen met oog voor belangen van maatschappij en milieu.. “
Opleiding Commerciële Economie:
Studenten kunnen de onderzoeksvraag vertalen in concrete kennisbehoefte en deze beantwoorden
met praktische, haalbare adviezen of ontwerpen (bv. product, proces, model), gericht op
besluitvorming die leidt tot verbetering of vernieuwing van praktijksituaties.
Opleiding Finance & Control:
“Adviseren over de optimale inrichting van informatievoorziening en bedrijfsprocessen, gericht op
de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie.”
Opleiding Business Information Management:
“De student is in staat om bedrijfsprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau te
beschrijven, te analyseren, te (her)ontwerpen, te verbeteren en te implementeren. De student kan
bij deze activiteiten een beargumenteerde afweging voor de inzet van ICT-middelen maken en een
toegevoegde waarde zijn voor de business processen.”

Leergroepen
Ook dit jaar wordt er weer gewerkt met de opzet van leergroepen per klas. Deze worden
samengesteld door de studenten zelf. Uitgangspunt is dat in de leergroep bij voorkeur 4 of 6
studenten in plaatsnemen (dit i.v.m. het buddy systeem).

Feedback gedurende de module
Gedurende de looptijd van de module wordt er van de buddies binnen de leergroepen verwacht dat
ze elkaar op de inhoud van de stukken feedback geven. Dit is opmaat tot het vormgeven van een
persoonlijk learning log. Deze feedback dient tevens als bewijslast in het portfolio.

Randvoorwaarden leergroepen
Gedurende de looptijd van de module word je geacht aanwezig te zijn gedurende de tijd die staat
ingeroosterd voor de leergroepen. Afwezigheid bij de leergroepbijeenkomsten kan een negatieve
impact hebben op de beoordeling tijdens het assessment. De consequentie daaruit kan een
negatieve beoordeling zijn.

TOETSING EN BEOORDELING
De leeruitkomsten worden getoetst op een relatief hoog abstractieniveau. Daarom is er voor
gekozen om met de beoordeling aan te sluiten bij de complexiteit van het beoordelen van
beroepsbekwaamheid in de beroepspraktijk. Wij hanteren drie beoordelingsniveaus:
- expert (XP),
- competent (CO)
- nog niet competent (NC).

Leveringsvoorwaarden tijdens de cursus:
Assessmentperiode:
Gedurende collegejaar 2020-2021 heb je 2 kansen om de module PPM af te ronden. Dit is conform
afspraken die vermeld staan in de Hogeschoolgids 2020-2021. De reguliere assessments vinden
plaats in juni 2021. De herkansing van de assessments is uiterlijk half juli 2021. Wanneer er na 2
kansen voor hetzelfde onderwerp geen competent (of hoger) resultaat is bereikt, zal je het
daaropvolgende collegejaar met een nieuw onderwerp moeten starten. Hiermee wordt de
actualiteitswaarde van het advies geborgd.

Inleverdeadlines:
Een portfolio dient minimaal 1 week voorafgaand aan het assessment te worden aangeleverd via
Brightspace ter beoordeling (of voorafgaand aan de algemeen geldende deadline, gecommuniceerd
door de cursushouder in Brightspace). Portfolio’s die later worden aangeleverd, worden automatisch
naar de herkansingsronde doorgeschoven en krijgen voor de eerste kans een “ Niet Deelgenomen”
genoteerd in Osiris.

Beoordelingscriteria individueel assessment + rubric
In de rubric wordt aangegeven op welke criteria je beoordeeld wordt en wat de richtlijnen zijn om te
komen tot een competente beoordeling (of hoger). Let op; deze beoordelingssystematiek is een richtlijn.
De rubric wordt voorafgaand aan de start van de cursus gepubliceerd in Brightspace.

