
 

 

Toekomstgericht organiseren 
Hieronder wordt verstaan: de organisatorische context van ICT-opdrachten 
verkennen, zakelijke, duurzame én ethische afwegingen maken en alle aspecten 
van de uitvoering van de opdracht managen. 
 

Eindniveau 

Deelgebied Toelichting eindniveau 

Organisatorische 
context 

Identificeert kenmerken en rollen van de omgeving van de opdracht 
en kent de zakelijke legitimering 

Ethiek 

Kent ethische standaarden, betrekt maatschappelijk ethische thema’s in 
de oordeelsvorming, herkent eigen en andermans grenzen en handelt 
daarnaar. 

Managen 

Inventariseert deeltaken, plant en bewaakt tijd, geld, kwaliteit en 
ethiek van de uitvoering van de werkzaamheden, herkent kansen en 
risico’s en zorgt voor een toekomstgerichte inbedding van de 
oplossing in de organisatie. 

 

Propedeuseniveau 

Deelgebied Toelichting propedeuseniveau 

Organisatorische 
context 

- Kan betrokken personen/partijen van het project benoemen. 
- Je begrijpt de aanleiding en doelen van het project en gebruikt dit 

in beslissingen. 

Ethiek 

- Je gaat in gesprek over actuele gevoelige aspecten van je 
project. 

- Je geeft aan wat je zelf prettig vindt en respecteert anderen 
daarin. 

Managen 

- Je faseert – onder begeleiding – een gegeven opdracht in tijd en 
deeltaken, waarin alle teamleden zich kunnen vinden. 

- Werkt volgens (gegeven) kwaliteitsnormen. 
- Je bespreekt risico’s en kansen van je project met je team en je 

begeleider en handelt daarnaar. 

 
  



 

 

Onderzoekend probleem oplossen 
ICT-opdrachten kritisch vanuit verschillende perspectieven beschouwen, problemen 
identificeren, vinden van een effectieve aanpak en komen tot passende oplossingen.  
 

Eindniveau 
Deelgebied Toelichting eindniveau 

Probleem-
aanpak 

Het identificeren van het probleem, richting van de oplossing bepalen en een 
passende aanpak kiezen. 

Onderzoeken 
Gedurende het hele oplosproces nieuwsgierig zijn en vragen stellen vanuit 
verschillende perspectieven, deze vragen met een passende aanpak pragmatisch, 
kritisch en gebaseerd op bronnen beantwoorden. 

Oplossen 
Het zowel methodisch als creatief problemen op kunnen lossen, het vinden van 
alternatieven en het kritisch de eigen en andermans redeneerketen kunnen 
doorlopen. 

 

Propedeuseniveau 

Deelgebied Toelichting propedeuseniveau 

Probleem-
aanpak 

- Je identificeert een probleem en werkt aan een oplossing volgens een 
gegeven aanpak. 

Onderzoeken 

- Je bent nieuwsgierig en stelt vragen. 
- Je zoekt bronnen om aan informatie te komen. 
- Je verwijst naar de bronnen van informatie die je gebruikt. 
- Je evalueert de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen. 

Oplossen 
- Je werkt volgens de gegeven methodiek. 
- Je overweegt alternatieve oplossingen en komt tot een keuze of aanbeveling. 

 
  



 

 

Persoonlijk leiderschap 
Ondernemend zijn rond ICT-opdrachten en persoonlijke ontwikkeling, daarbij 
aandacht hebbend voor het eigen leervermogen en voor ogen houdend wat voor 
ICT-professional en/of welk type functies men ambieert. 
 

Eindniveau 

 

Propedeuseniveau 

 

Doelgericht interacteren 
Bepalen welke partners een rol spelen bij de ICT-opdracht, constructief met hen 
samenwerken en passend communiceren gericht op de gewenste impact. 
 

Eindniveau 

Deelgebied Toelichting 

Partners 
Aandacht voor de diverse groepen samenwerkingspartners zoals stakeholders, 
belangengroepen, eigen teamleden. 

Communiceren 
Aandacht voor wat men wil communiceren met welke impact, de daarbij meest 
geschikte vorm en de daadwerkelijke uitvoering hiervan. 

Samenwerken 
Aandacht voor de eigen rol in de context van de ICT-opdracht, taken herkennen en 
oppakken, anderen aanspreken, verrijking zoeken en vertrouwen opbouwen in een 
interdisciplinaire en interculturele context. 

Deelgebied Toelichting 

 
Ondernemend zijn 

Attent zijn, kansen zien en deze grijpen, zichzelf en anderen kunnen 
motiveren, zichzelf dan wel een team kunnen profileren, anderen meenemen 
in de eigen ontwikkeling, leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen. 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Een overwogen studiekeuze maken, het eigen leervermogen versterken, een 
leerbehoefte bij zichzelf kunnen onderkennen en daarop passend acteren, 
reflecteren, evalueren, actief feedback vragen en geven. 

Persoonlijke 
profilering 

Onderzoeken wat voor type professional men op termijn zou willen zijn, welk 
beroepenveld en type functies je zou willen doen en hoe je je van anderen in het 
werkveld wil onderscheiden. 

Deelgebied Toelichting 

 
Ondernemend zijn 

- Je bespreekt je motivatie en ontwikkeling en onderneemt actie indien 
nodig. 

- Je neemt verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en studievoortgang. 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

- Je neemt verantwoordelijkheid voor je handelen 
- Je werkt resultaatgericht aan je opdracht of taak. 
- Je maakt overwogen keuzes in je studieprogramma op persoonlijk vlak 

en ICT-vlak. 
- Je kunt je eigen leerbehoeftes formuleren op persoonlijk vlak en ICT-vlak. 
- Je staat open voor feedback en reflecteert daarop. 

Persoonlijke 
profilering 

- Je oriënteert je op de arbeidsmarkt en vormt beeld van mogelijke 
toekomstige rollen in de ICT. 

- Je stemt je gedrag af op de omgeving waarin je opereert. 



 

 

 

Propedeuse niveau 
Deelgebied Toelichting 

Partners 
- Je geeft en vraagt hulp aan je teamleden. 
- Je gaat professioneel om met je opdrachtgevers. 

Communiceren 
- Je past je taalgebruik (Nederlands en Engels) aan aan de doelgroep zowel 

schriftelijk als mondeling. 
- Je schrijft gestructureerde en begrijpelijke documentatie. 
- Je maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en communiceert relevante 

informatie naar je publiek. 
- Je geeft een professionele presentatie. 

 
Samenwerken 

- Je herkent taken en pakt ze op 
- Je spreekt anderen aan op gedrag 
- Aandacht voor diversiteit binnen je team. 
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