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I

Dit deficiëntieprogramma bereidt studenten voor op een succesvolle afronding van de Master’s Beleid, Communicatie
en Organisatie (BCO). De premaster biedt kennis, inzicht en vaardigheden aan op gebied van organisatietheorie en
strategisch management. Daarnaast ontvangen studenten de vereiste kennis en oefening in sociaal-wetenschappelijk
(organisatie)onderzoek, en scholen zij zich in een academisch werk- en denkhouding. Een en ander komt tot
uitdrukking in een Premaster’s thesis waarin theoretische en methodologische kennis met elkaar worden verbonden in
een volgens geldende academische regels geschreven document.
Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster
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Premasterprogramma Beleid, communicatie en organisatie
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Kernthema's
organisatiewetenschappen

Periode 1

6.0

S_KO

Kwantitatieve methoden van Periode 2
organisatieonderzoek

6.0

S_KMOO

Premasterthesis Beleid,
communicatie en
organisatie kwalitatief

Periode 5+6

12.0

S_PMTbcokl

Premasterthesis Beleid,
communicatie en
organisatie kwantitatief

Periode 5+6

12.0

S_PMTbcokw

6.0

S_SB

Strategie en besluitvorming Periode 4

Kernthema's organisatiewetenschappen
Vakcode

S_KO ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. C.H. Roessingh

Examinator

dr. C.H. Roessingh

Docent(en)

dr. C.H. Roessingh, D.F. Passenier

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

100

Doel vak
- Kennis: de student verwerft kennis van en inzicht in theorieën,
begrippen en benaderingen op het terrein van het sociaalwetenschappelijk denken over organisaties.
- Vaardigheden: De student is in staat om de verschillende theorieën en
benaderingen te verwoorden, met elkaar te vergelijken en toe te passen
op een praktijksituatie.
- Attitude: De student ontwikkelt een kritische blik op de theorie en
praktijk van organisaties en organiseren.
Onderwijsvorm
Hoorcollege
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen

Kwantitatieve methoden van organisatieonderzoek
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Vakcode

S_KMOO ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

A.H. den Hamer MSc

Examinator

A.H. den Hamer MSc

Docent(en)

A.H. den Hamer MSc

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Practicum

Niveau

100

Doel vak
Na afloop van deze cursus kan de student:
- elementaire beschrijvende statistische technieken onderscheiden en de
juiste techniek toepassen gegeven de beschikbare data in SPSS;
- een elementaire tabelelaboratie uitvoeren;
- diverse statistische technieken om verschillen tussen groepen te
testen (i.c. t-toets) en samenhangen tussen variabelen te testen
(i.c.correlatie- en regressieanalyse) onderscheiden, en juiste toets
toepassen gegeven de geformuleerde hypothese;
- de genoemde toetsen toepassen in SPSS op beschikbare data;
- een tabel opstellen en een gegeven tabel met statistische gegevens
lezen.
Inhoud vak
Het vak biedt allereerst een overzicht van technieken om verzamelde
kwantitatieve gegevens te beschrijven. Onderwerpen die aan bod komen
zijn ondermeer gemiddelde en variantie, correlatie en regressie.
Daarnaast biedt het vak een overzicht van technieken om verzamelde
gegevens te analyseren en hypothesen te toetsen. Na afloop van dit vak
is een student in staat hypothesen op te stellen en te toetsen en van
daaruit de juiste conclusies te trekken, de relatie te leggen tussen
significantieniveaus, overschrijdingskansen en het
onderscheidingsvermogen, de juiste statistische toets in een gegeven
probleemsituatie toe te passen en verschillen tussen groepen te toetsen.
Er wordt gebruik gemaakt van MyStatLab, een online leeromgeving
waarbinnen al het genoemde geoefend kan worden en testjes kunnen worden
gemaakt. Tijdens practica SPSS worden de genoemde analysetechnieken
toegepast. Ook bij het opstellen van tabellen voorzien van de
gebruikelijke informatie en het kunnen ‘lezen’ van tabellen wordt kort
stilgestaan.
Onderwijsvorm
Hoorcollege en practica
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen (ongeveer 70%), online Statlab- opdrachten
(ongeveer 15%) en SPSS-opdracht(en) (ongeveer 15%). De opdrachten kunnen
niet worden herkanst. De herkansing is een tentamen en bevat onderdelen
(in de juiste verhouding) van het schriftelijk tentamen en de Statlaben SPSS-opdrachten.
Literatuur
Verplicht:
- Gerhard G. van de Bunt (compiler). Descriptive and Inferential
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Statistics in the Social Sciences (2012). Pearson Custom Publishing.
Aanbevolen:
- Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). Het is altijd mogelijk SPSS in de
practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt
vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken.
- Julie Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press. 4th
revised edition (2010).
- Grotenhuis & Matthijsen. Basiscursus SPSS. Koninklijke Van Gorcum.
- Grotenhuis & Visscher. SPSS met syntax. Koninklijke Van Gorcum.
Doelgroep
PMC BCO
Overige informatie
Het is noodzakelijk om ‘Descriptive and Inferential Statistics in the
Social Sciences’ aan te schaffen. Bij dit boek wordt een code geleverd,
die nodig is om de opdrachten en toetsen te maken en gebruik te maken
van de online leeromgeving MyStatLab, die gebruikt zal worden tijdens
deze cursus.
- ‘Descriptive and Inferential Statistics’ is alleen te verkrijgen via
de VU-boekhandel. Bij andere boekhandels is het boek niet te koop.
- Wanneer je ‘Descriptive and Inferential Statistics’ tweedehands koopt,
zorg dan dat je een bruikbare code erbij krijgt (deze codes zijn twee
jaar geldig). Wanneer er geen geldige code bij het tweedehands boek zit,
dan kun je bij de uitgever een losse code kopen. In de meeste gevallen
ben je dan echter duurder uit dan wanneer je het boek nieuw koopt.
- De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het
gebruik van SPSS.
- Het tentamen mag na afloop van afname NIET worden meegenomen.

Premasterthesis Beleid, communicatie en organisatie kwalitatief
Vakcode

S_PMTbcokl ()

Periode

Periode 5+6

Credits

12.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. Y.T.A. Taminiau

Examinator

dr. Y.T.A. Taminiau

Docent(en)

dr. ir. F.K. Boersma, dr. Y.T.A. Taminiau, dr. J. Schuster

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
De Premasterthesis BCO sluit het voorbereidingstraject op de Master’s
BCO af. Het vak is erop gericht om de onderzoeks- en andere academische
vaardigheden van studenten te versterken en te toetsen. Het vak leert
studenten om onder begeleiding en met adequate theoretische onderbouwing
een onderzoek uit te voeren aan de hand van empirische data, en daarover
te rapporteren.
De premasterthesis laat zien dat de student:
- Een probleem, verschijnsel of ontwikkeling op het terrein van de
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organisatiewetenschappen kan vertalen in relevante theoretische termen;
- Wetenschappelijke literatuur in samenhang en kritisch weet te
becommentariëren;
- De regels van wetenschappelijk schrijven kan toepassen in een
systematisch opgebouwde tekst.
- Kwalitatieve empirische data op basis van een vraagstelling kan
interpreteren en relateren aan bestaande theorieën.
- Methoden van data-analyse kan verbinden met de vraagstelling en kan
toepassen op de empirische data.
- Kan reflecteren op de bereikte resultaten.
- De kwaliteit van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op basis van
argumenten kan beoordelen;
- Constructief met kritiek op de eigen onderzoeksverrichtingen weet om
te gaan.
Inhoud vak
In de Premasterthesis BCO ligt de nadruk op het toepassen van vrijwel
alle academische vaardigheden opgedaan in de voorafgaande vakken. In het
vak wordt de empirische cyclus zo volledig mogelijk doorlopen. Gezien de
doorlooptijd van het vak wordt gewerkt met beschikbare empirische data.
Studenten werken gestructureerd aan de formulering van een vraagstelling
en doen vervolgens aan data-analyse. In een conclusie waarin theorie en
empirie worden verbonden. De nadruk in het vak ligt op kritisch
theoriegebruik.
Onderwijsvorm
Enkele hoorcolleges en verder werkgroepen. Separaat methodologieonderwijs in (kwalitatieve)) data-analyse behoort tot het programma,
evenals een door de VU bibliotheek ontworpen cursus
Informatievaardigheden
Toetsvorm
Een geschreven onderzoeksverslag.
Aanwezigheid en inbreng in de werkgroepbijeenkomsten wordt meegewogen.
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Vereiste voorkennis
- Kernthema’s Organisatietheorie (S_KO) is behaald.
- Deelname aan Kwantitatieve methoden van organisatie onderzoek
(S_KMOO).
Doelgroep
Studenten PMC BCO.
NB! Studenten die in de Master’s BCO kwantitatief onderzoek denken te
gaan doen, kiezen voor PMC thesis BCO kwantitatief; studenten die voor
kwalitatief onderzoek verwachten te kiezen, volgen de PMC thesis BCO
kwalitatief.

Premasterthesis Beleid, communicatie en organisatie kwantitatief
Vakcode

S_PMTbcokw ()

Periode

Periode 5+6

Credits

12.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen
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Coördinator

dr. E.P. Sleebos

Examinator

dr. E.P. Sleebos

Docent(en)

dr. E.P. Sleebos, dr. S. Arzlanian

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Practicum

Niveau

300

Doel vak
De Premasterthesis BCO sluit het voorbereidingstraject op de Master’s
BCO af. Het vak is erop gericht om de onderzoeks- en andere academische
vaardigheden van studenten te versterken en te toetsen. Het vak leert
studenten om onder begeleiding en met adequate theoretische onderbouwing
een onderzoek uit te voeren met gebruikmaking van empirische data, en
daarover te rapporteren.
De premasterthesis laat zien dat de student:
- Een probleem, verschijnsel of ontwikkeling op het terrein van de
organisatiewetenschappen kan vertalen in relevante theoretische termen;
- Wetenschappelijke literatuur in samenhang en kritisch weet te
becommentariëren;
- De regels van wetenschappelijk schrijven kan toepassen in een
systematisch opgebouwde tekst;
- Kwantitatieve empirische data op basis van een vraagstelling kan
interpreteren en relateren aan bestaande theorieën;
- Methoden van onderzoek en statistische data-analyse kan verbinden met
een vraagstelling en kan toepassen op empirische data;
- Kan reflecteren op de bereikte resultaten;
- De kwaliteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek op basis van
argumenten kan beoordelen;
- Constructief met kritiek op de eigen onderzoeksverrichtingen weet om
te gaan.
Inhoud vak
In de Premasterthesis BCO ligt de nadruk op het toepassen van vrijwel
alle academische vaardigheden opgedaan in de voorafgaande vakken. In het
vak wordt de empirische cyclus zo volledig mogelijk doorlopen. Studenten
werken gestructureerd aan de formulering van een vraagstelling,
verzamelen zelf data en analyseren deze vervolgens. In een conclusie
worden theorie en empirie verbonden en de resultaten geëvalueerd.
Onderwijsvorm
Enkele hoorcolleges en verder werkgroepen. Separaat methodologieonderwijs in (kwantitatieve) data-analyse behoort tot het programma,
evenals een door de VU bibliotheek ontworpen cursus
Informatievaardigheden
Toetsvorm
Een geschreven onderzoeksverslag en reflectieverslag.
Aanwezigheid en inbreng in de werkgroepbijeenkomsten wordt meegewogen.
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Vereiste voorkennis
- Kernthema’s Organisatietheorie (S_KO) is behaald.
- Deelname aan Kwantitatieve methoden van organisatie onderzoek (S_KMOO)
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Doelgroep
Studenten PMC BCO.
NB! Studenten die in de Master’s BCO kwantitatief onderzoek denken te
gaan doen, kiezen voor PMC thesis BCO kwantitatief; studenten die voor
kwalitatief onderzoek verwachten te kiezen, volgen de PMC thesis BCO
kwalitatief.

Strategie en besluitvorming
Vakcode

S_SB ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. ir. F.G.A. de Bakker

Examinator

dr. ir. F.G.A. de Bakker

Docent(en)

dr. ir. F.G.A. de Bakker

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

200

Doel vak
Na afloop van dit blok kunnen studenten de voornaamste theorieën in het
domein van strategisch management uitleggen, toepassen, met elkaar
vergelijken, en kritisch bespreken.
Inhoud vak
Strategie en Besluitvorming betreft een kennismaking met verschillende
theoretische benaderingen die gangbaar zijn binnen het vakgebied
Strategisch Management. In dit vak bestuderen studenten hoe de strategie
die een organisatie voert, kan bijdragen aan haar levensvatbaarheid of
succes op de langere termijn. Hierbij staan twee zaken centraal: de
aansluiting van de organisatie op haar omgeving en het vermogen van de
organisatie haar strategie daadwerkelijk te implementeren. Deze twee
centrale voorwaarden worden belicht vanuit een aantal theoretische
benaderingen.
Onderwijsvorm
Hoorcollege
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen
Literatuur
Wordt nog bekend gemaakt.
Doelgroep
Studenten die in de Bachelor B&O en de premaster BCO/ORG opleiding
volgen.
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