Hbo Bedrijfskunde met specialisatie
Informatievoorziening
Deeltijdopleiding Bedrijfskunde met Specialisatie
Informatievoorziening voor een carrière als functioneel
beheerder/informatiemanager.
De 'BISL Bachelor", Demand management en regievoering in theorie en praktijk.

Algemeen
De hbo Bedrijfskunde opleiding met specialisatie Informatievoorziening (IV), is bedoeld om
studenten op te leiden op het gebied van Business Information Management (de ASL BiSL
Foundation heeft de naam BIMA ingevoerd om de activiteiten aan te duiden die vallen onder
Functioneel Beheer en Informatiemanagement).
Omdat trainingen BiSL Foundation en BIMA de basiskennis leggen is er veel belangstelling
voor deze opleiding hbo Bedrijfskunde opleiding met specialisatie Informatievoorziening die op
inzichtniveau helpt het gedrag te ontwikkelen.
De inhoud hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
De eigenaren van bedrijfsprocessen en de medewerkers die actief zijn in die processen
hebben te maken met informatievoorziening:
Als vragende partij voeren zij het demand management;
Inhoudelijk doen zij aan regievoering door user requirements te specificeren en door het
accepteren van gewijzigde systemen;
Bestuurlijk zijn ze als opdrachtgever verantwoordelijk voor de regievoering. Zij verstrekken
opdrachten en bewaken de uitvoering.
Deze medewerkers kennen hun deel van het bedrijfsproces door en door. Ze hebben ook
kennis van managementaspecten die te maken hebben met financiën, personeel etc.
De medewerkers bekleden een senior positie als:
Functioneel manager;
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Hiërarchisch manager.
Steeds meer is er het besef dat zij ook kennis moeten hebben van het gebruik van informatie
en informatievoorziening en dat ze grip moeten hebben op het reilen en zeilen aan de
ICT-kant: demand management.
Tot de demand management kant behoren onder meer de volgende taken:
Het beheersen van het wijziging- en ontwikkeltraject;
Het testen van toepassingen;
Het inrichten van functioneel beheer;
Het afwegen van keuzes op het gebied van (out-)sourcing.
Dit zijn allemaal onderwerpen die direct ingrijpen op de werking van de bedrijfsprocessen. Je
zult als ‘business representative’ moeten begrijpen waarover de ICT’er het heeft tijdens
bijvoorbeeld het Demand overleg. Dat hoort bij goed opdrachtgeverschap, wat van
grootbelang is bij het demand management traject.
Opzet hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
De hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening bestaat uit 14 vakken en heeft een doorlooptijd
van 12 maanden. Alle vakken die gegeven worden bij de hbo- opleiding Bedrijfskunde
Informatie Voorziening bestaan uit 6 leseenheden, waarbij tijdens de laatste les kennis en
inzichten worden getoetst middels een tentamen of “paper”. In totaal volg je dus 84 dagdelen
les. Lesgeven doen wij bij Hogeschool NOVI op basis van Action Learning. Voor sommige
vakken zal getoetst worden middels één of meerdere opdrachten.
Je kunt in principe iedere zes tot acht weken starten met de opleiding. Tijdens het traject wordt
rekening gehouden met de schoolvakanties. Hogeschool NOVI biedt zowel
hbo-middagopleidingen als hbo-avondopleidingen aan. Raadpleeg voor het eerstvolgende
startmoment het rooster hbo opleidingen.

Doelgroepen & Toelating
Doelgroep hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
De hbo- opleiding Bedrijfskunde Informatievoorziening is voor studenten die in
bedrijfsprocessen actief zijn en belangstelling hebben en/of verantwoordelijkheid dragen voor
aspecten van de ICT of Informatievoorziening. In andere woorden: ze zijn actief in processen
uit het BiSL model. Het betreft:
- Teammanager met businessverantwoordelijkheid;
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- Lijnmanager;
- Beleidsmedewerker;
- Verandermanager;
- Regievoerder;
- Functioneel Beheerder;
- Business analist;
- Informatiemanager;
- Business Architect.
Zij beschikken over kennis en ervaring op uiteenlopende gebieden: van schade-expert tot
financieel manager. Ze hebben algemene management en organisatie kennis door een
opleiding Middle Management of een substituut (waaronder praktijkervaring).
Geïnteresseerden met een ICT-achtergrond kunnen deze opleiding volgen om "de andere
kant" van de tafel te leren kennen en zo het leertraject richting ingenieur of bachelor ICT af te
ronden.
Toelating hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Iedereen die over voldoende kennis en ervaring beschikt kan deze opleiding hbo Bedrijfskunde
opleiding met specialisatie Informatievoorziening in één jaar afronden.
Als basis geldt dat de aspirant-student aan de volgende eisen voldoet:
Je hebt minimaal gedurende drie jaar op hbo-niveau gefunctioneerd in het werkgebied van
(bedrijfs)informatiemanagement (functioneel beheer of Informatiemanagement), als onderdeel
van een rol als bijvoorbeeld teamleider; dat kan vrijstelling geven voor stages;
Je hebt een opleiding Middle Management 1 en 2 met goed resultaat afgerond; of je hebt door
ervaring vergelijkbare kennis opgedaan;
Voor ICT professionals geldt dat zij kunnen deelnemen als zij met betrekking tot functioneel
beheer en/of Informatiemanagement een vergelijkbare hoeveelheid kennis hebben. Zij kunnen
dan afstuderen in de richting ICT.
Afhankelijk van het instroomniveau kun je in iets meer dan één jaar de hbo opleiding
Bedrijfskunde Informatie Voorziening afronden en daarmee de bachelortitel behalen. Het
instroomniveau van de hbo- opleiding wordt tijdens de intakeprocedure vastgesteld op basis
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van het cv, de leerresultaten uit het verleden en de opgedane werkervaring. Deze toetsing
voldoet aan de eisen die door de accreditatiecommissie van de NVAO zijn goedgekeurd.
Het kan voorkomen dat tijdens de intakeprocedure blijkt, dat een aspirant-student niet aan het
ervaringsniveau voldoet van de hbo Bedrijfskunde opleiding met specialisatie
Informatievoorziening. In dit geval wordt een studieadvies gegeven, op basis waarvan je toch
kunt instromen.
Bijvoorbeeld door extra vakken te volgen, zodat de aspirant-student over voldoende kennis
beschikt om alsnog aan de opleiding deel te nemen.
Tijdens de intakeprocedure wordt ook vastgesteld of er vrijstellingen kunnen worden verleend
op basis van de vooropleiding en de EVC en/of EVK.

Vakkenpakket

Vakkenpakket hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Projectmanagement
Niet op ICT-gericht, algemene projectaanpak, eventueel aandacht voor PRINCE2® als
referentiemode;
Personeelsmanagement
Algemeen opgezet, aandacht voor competentiemanagement en coaching;
Organisaties in verandering
Ontwerpen, beschrijven en implementeren van bedrijfsprocessen, vanuit integrale aanpak voor
mens;
Procesgericht besturen en Prestatiemanagement
Procesgericht werken versus hiërarchische lijnen, prestatienormering, -meting en –sturing;
simulatie Procesgericht werken;
Demandmanagement
Governance, besluitvorming en samenwerking, sturing van stafmedewerkers, outsourcing,
opdrachtgeverschap, probleemanalyse, onderzoekskunde, voorstellen schrijven voor
alignment en innovatie, business cases, voorbereiding op afstudeeronderzoek;
Werken onder Businessarchitectuur
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Bedrijfsprocessen, producten en diensten en ICT-voorzieningen onder de noemer
‘architectuur’, geïntegreerd werken en flexibiliteit tegenover klanten, onzekerheid over
toekomst als gegeven voor alignment, integratie van processen, procesmanagement en
-eigenaarschap;
Financieel management
Begrip van en inzicht in jaarrekening, balans en winst-verliesrekening, staat van herkomst en
besteding middelen, kostensoorten en -plaatsen, Direct costing, budgettering, uitvoeren van
winstanalyses en break-even-analyses;
Bestuurlijke informatievoorziening
Besluitvorming informatiseringsprocessen, eisen aan informatiesystemen, infrastructuur van
systemen en processen;
Risicomanagement en EDP-auditing
Aanvaardbare risico’s als onderdeel van procesbeheersing –en sturing, EDP-auditing,
compliancy;
Integrale kwaliteitszorg
Kwaliteitsmodellen zoals INK, EFQM, inbedding in organisatiebeleid, kwaliteitseisen
ICT-voorzieningen en afstemming met algemeen beleid;
Gebruikers vereisten (user requirements)
Uitvoeren van probleemanalyse incl. toepassen van methoden, samenstellen van business
en/of user requirements;
Acceptatietesten en testmanagement
Opstellen acceptatietestplan, gebaseerd op risicobenadering, opstellen van acceptatiecriteria,
identificeren van acceptatietestgevallen, regievoering acceptatietest;
Beheer van bedrijfsinformatie
Het managen en realiseren van het beheer van de informatie- en kennisresources van een
organisatie;
Onderzoekskunde
Ontwerpen voor onderzoek als onderdeel van (advies over) business cases, voorstellen voor
alignment en/of innovatie beargumenteren, evalueren van outsourcing, voorbereiding op
afstudeeropdracht.
Intervisie
Optioneel is er de mogelijkheid van intervisie. Samen met de andere studenten uit je
studiegroep maak je een begin met het afstudeeronderzoek en de scriptie. Je houdt elkaar
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scherp, helpt elkaar als dat nodig is en je hebt een nog intensiever contact met je
scriptiebegeleider.
Studenten ervaren deze intervisie als zeer effectief, veelal een stok achter de deur en een
stimulans om de scriptie snel af te ronden. Intervisie wordt in de vorm van een workshop
gegeven en wordt in de periode van ongeveer vier maanden na de laatste les gepland.

Kosten

Kosten hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
De kosten voor de opleiding hbo Bedrijfskunde met specialisatie Informatie Voorziening
bedragen € 9.815,- vrijgesteld van BTW.
De literatuur dient door de student zelf aangeschaft te worden. Deze studie wordt ondersteund
door Leerplein, onze digitale leeromgeving. De kosten voor het gebruik hiervan bedragen €
75,00. De kosten voor de intervisie bedragen € 490 vrijgesteld van BTW (optioneel na het
volgen van de studie).
Subsidies en belastingaftrek hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Voor zowel werkgevers als voor particulieren zijn er diverse mogelijkheden voor belastingaftrek
en subsidies voor scholing. Dit kan een flinke korting op een opleiding opleveren.
Deze korting kan oplopen tot ruim 50 % van de opleidingskosten!
Hogeschool NOVI wil je graag helpen om in aanmerking te komen voor deze subsidies en
aftrekposten. Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs op
030-7115615.

Meer informatie

Studiewijze en -belasting hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Hogeschool NOVI biedt zowel hbo middagopleidingen als hbo avondopleidingen aan.
Tijdens deze middag of avondopleiding volg je twee vakken. De studie hbo Bedrijfskunde met
specialisatie Informatie Voorziening wordt op een vaste dag in de week gegeven. Het
middagvak van 14.00-17.00 uur en het avondvak van 18.00-21.00 uur. Naast de contacturen
besteed je per vak gemiddeld nog 5 uur aan huiswerk (= 10 uur per week). Afhankelijk van de
onderwerpen in een bepaalde week en de capaciteit zal dit uiteraard kunnen variëren.
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Action Learning wordt gehanteerd als lesmethode.
Contacturen en leermiddelen hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Na inschrijving aan de opleiding hbo Bedrijfskunde met specialisatie Informatie Voorziening
krijg je toegang tot het Leerplein van NOVI. In deze online leeromgeving vind je de
documenten en readers die je thuis kunt bestuderen en je vindt er opdrachten om thuis uit te
werken en voor te bereiden. Voor aanvang van de opleiding wordt de literatuurlijst met
verplicht te lezen en aanbevolen boeken toegezonden. Je dient zelf voor de aanschaf van de
boeken te zorgen.
Locatie hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
De opleiding wordt hbo Bedrijfskunde met specialisatie Informatie Voorziening(onder
voorbehoud van voldoende deelname) gepland in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Assen, Apeldoorn en Eindhoven.
Docenten hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Het is heel goed mogelijk dat een collega van jou ook docent is bij Hogeschool NOVI. Net als
werken vanuit de praktijk betrekt NOVI ook haar onderwijspersoneel bij voorkeur uit dezelfde
praktijk als waar haar studenten werkzaam zijn. Zo zijn er docenten die een universitaire
opleiding hebben gedaan, verscheidene hebben hun MBA behaald, veel docenten hebben een
AMBI-opleiding of hbo-Informatica-opleiding gevolgd. In ieder geval hebben alle docenten
naast hun lesuren voor NOVI ook een andere baan. Hierdoor blijft hun praktijkkennis op niveau
en kunnen zij ook met nieuwe inzichten uit de praktijk van hun studenten aan de slag.
Om de kwaliteit van de docenten en hun vakkennis optimaal te houden heeft Hogeschool
NOVI een Raad van Advies ingesteld, waaronder ook een Beroepenveldcommissie valt. Dit
orgaan borgt het kennisniveau van de opleidingen en past zonodig nieuwe inzichten en
ervaringen toe om de opleiding up-to-date te houden.
Lees enkele ervaringen van onze studenten
Informatiesessies hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
Regelmatig organiseert de Hogeschool NOVI informatiesessies over de verschillende studies
en leergangen voor belangstellenden.
Aanmelden daarvoor kan door het formulier Aanmelden infosessie in te vullen. Ook bestaat
de mogelijkheid om een gratis proefles bij te wonen.

Aanmelden
Aanmelden hbo Bedrijfskunde Informatievoorziening
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Bij aanmelding word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek met één van onze adviseurs.
In dat gesprek wordt vastgesteld in welke mate je voldoet aan de vereiste vooropleiding en
werkervaring. In dat gesprek is ook ruime gelegenheid om vragen over de opleiding te stellen.
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Je kunt ook direct een intakegesprek aanvragen.
Aanmelden voor de opleiding Bedrijfskunde Informatievoorziening kan via het
inschrijfformulier. Ook als je een afspraak wilt maken over een maatwerktraject kun je
terecht bij NOVI. Alle informatie is verkrijgbaar door contact op te nemen met NOVI via het
algemene e-mailadres info@novi.nl of te bellen met telefoonnummer 030-711 5615.
De Algemene Voorwaarden van NOVI zijn van toepassing voor het volgen van alle
opleidingsroutes.

Prince2® and ITIL® are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce in the
United Kingdom and other countries
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