4. COMPETENTIE BEHEREN | COÖRDINEREN
De Bachelor of Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet
aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie.

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

De student
toetst het werk aan de eisen van
verschillende beheersystemen.

De student
levert een bijdrage aan één of
meer beheersystemen binnen de
organisatie.

De student
implementeert en onderhoudt een
beheersysteem.

Ervaren beroepsbeoefenaar
(zie beschrijving competentie
hierboven).

Hij laat dat zien door:

Hij laat dat zien door:

Hij laat dat zien door:

Hij laat dat zien door:

a

Een (eventueel) probleem bij
uitvoering van een beheersysteem
op te merken en te benoemen.

Voorstellen te doen ter oplossing
van voorkomende problemen bij
uitvoering en onderhoud van een
beheersysteem.

Mogelijke problemen te voorzien
bij uitvoering en onderhoud van
een beheersysteem.

Eventuele problemen met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en onderhoud van een (data)
beheersysteem te analyseren.

b

Mogelijkheden tot verbetering
van de uitvoering van een beheersysteem te inventariseren.

Voorstellen te doen ter verbetering
van een beheersysteem.

Een verbeterplan voor een beheer
systeem op te stellen en uit te
(laten) voeren.

Een verbeterplan op te stellen, uit
te voeren en te evalueren waarmee
de problemen creatief, gestructureerd en economisch verantwoord
kunnen worden opgelost.

c

Er blijk van te geven op de hoogte
te zijn van relevante wet- en
regelgeving.

Elementen van wet- en regelgeving
te vertalen in aanpassing van een
beheersysteem.

Nieuwe wet- en regelgeving of
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te verwerken in een
bestaand beheersysteem.

Rekening te houden met weten regelgeving en (internationaal)
geldende normen en waarden, met
name met betrekking tot duurzaamheid en betrouwbaarheid.

d

De uitvoering van zijn werkzaam
heden in te passen in de op
zijn werkplek gehanteerde
beheersystemen.

Naleving van de richtlijnen van
algemeen geldende beheersystemen te controleren.

De op zijn werkplek gehanteerde
beheersystemen te onderhouden
(verbeteren) en desgewenst een
nieuw systeem te implementeren.

Activiteiten te coördineren met
betrekking tot de ontwikkeling,
implementatie en het onderhouden van het (data)beheersysteem
(of onderdelen daarvan).

e

Te rapporteren over (de naleving
van de richtlijnen) van de gehanteerde beheersystemen bij uitvoering van zijn werkzaamheden.

Te rapporteren over uitvoering van
één of meer beheersystemen op
zijn werkplek.

Te rapporteren over en presenteren
van veranderingen in één of meer
beheersystemen.

Informatie te rapporteren en
presenteren volgens de in het
werkveld geldende standaard.

f

Medewerkers desgevraagd
informatie te verschaffen over
uitvoering van de gehanteerde
beheersystemen.

Medewerkers adequaat te informe- Medewerkers te ondersteunen
ren over de inhoud van een beheer- in de toepassing van een
systeem en hen te attenderen op
beheersysteem.
eventuele wijzigingen.
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Medewerkers adequaat te informeren over de inhoud en toepassing
van het (data)beheersysteem en
over eventuele wijzigingen.

