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Situering
Dit opleidingsonderdeel wilt via de analyse van ontwikkelingen inzake management in
de social profit sector en via het zelfstandig toepassen van een analyse van het
management van een social profit organisatie de studenten in staat stellen om
complexe pedagogische vraagstukken en vraagstukken in het sociaal werk te
analyseren en te duiden.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verschillen tussen management in de social profit en de profit sector;
basisdimensies van organisatie-effectiviteit vanuit het concurrerend waardenmodel
van Quinn;
belang van de missie en strategie van organisaties om in te spelen op internationale
ontwikkelingen inzake globalisering, vermarkting en efficiëntiedenken;
de historiek, de mogelijkheden en valkuilen van kwaliteitszorg, zelfevaluatie,
performantie-indicatoren en cliëntgerichtheid;
veranderingsmanagement waarbij wordt ingegaan op aandachtspunten bij
veranderingsprocessen, dimensies en strategieën van veranderingsmanagement.

Begincompetenties
Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid
Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
1

Empirisch-analytische, interpretatieve en actiegerichte onderzoeksmethodes
adequaat toepassen.
Op een methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig een onderzoek opzetten met
betrekking tot een specifieke probleemstelling.
Belangrijke concepten in algemeen management, new public management en social
profit management kunnen duiden, zoals effectiviteit, efficiëntie, innovatie,
kwaliteitsmanagement, indicatoren, cliënttevredenheid, teamwerk, participatie en
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zelfevaluatie
Kritische analyse van monopolievorming, bureaucratisering en marktprocessen in de
social profit sector en van het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden
om management in de social profit sector te toetsen en te evalueren

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Recente pedagogische praktijken met betrekking tot “management van de social profit
sector” worden in samenwerking met studenten geanalyseerd. Tevens wordt recent
pedagogisch onderzoek geanalyseerd. De klemtoon ligt hierbij op een multidisciplinaire
invalshoek en op het hanteren en mede ontwikkelen van adequate
onderzoeksbenaderingen. Uiteindelijk wordt van de studenten verwacht dat zij een
gefundeerde persoonlijke inbreng in het pedagogisch wetenschappelijk debat kunnen
leveren.

Leermateriaal
Reader met wetenschappelijke artikels en hoofdstukken uit boeken.
Geraamde totaalprijs: 10 EUR.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
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De niet-periodegebonden evaluatie omvat het indienen en presenteren van
werkstukken.
Er is voor de niet-periodegebonden evaluatie een alternatieve tweede examenkans
voorzien. Omschrijving: het herwerken van de werkstukken.
Feedback bij de niet-periodegebonden evaluatie: in afspraak met de verantwoordelijke
lesgever.

Eindscoreberekening
Een combinatie van periodegebonden evaluatie (50%) en niet-periodegebonden
evaluatie (50%).
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer
teruggebracht tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger
ligt.
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