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Ontwikkelen van opleidingen/trainingen BCM Academy 

1. Ontwikkeling van opleidingen/trainingen BCM Academy (algemeen) 

2. Ontwerpen en ontwikkelen van leren (specifiek) 

3. Opleidings ontwikkeling Fundamentals 

4. Gehanteerde Leer & Opleidings modellen BCM Academy specifiek 

 

1. 1. Ontwikkeling van opleidingen/trainingen 

BCM Academy (algemeen) 

Leerbehoefte vanuit de specifieke BCM praktijk 

roepen ook vervolgvragen op voor groeps, 

individueel en organisatieleren. BCM Academy 

ontwikkelt alle opleidingen/trainingen middels een 

modulaire systeem opbouw  

Bij elke ontwikkeling, aanpassing of afgeleide van 

een leermodule staat het doel centraal. Wat is het 

doel, voor wie of welke doelgroep is het bestemd, 

welk resultaat wordt verwacht, welke inhoud is 

gewenst en in welke vorm(en) zijn het meest 

effectief. 

Alle specifieke modules binnen ‘opleidingen’ 

worden vormgegeven volgens strakke 

ontwikkelprincipes met, en door didactisch 

ontwerpers, inhoudelijk deskundigen en 

vormgevers. Altijd zal een duidelijke model 

gehanteerd worden welke richting bepalend is en 

wat er nodig is om de leervraag/behoefte te 

beantwoorden. Van belang is ook de behoefte in  

actualiteit, relevantie, ‘proof of Quality’ of 

problem, Issue solving. 

Alle ontwikkelde modules passen Structureel als 

onderdeel binnen het ‘opleidingsportfolio’. Ligt de 

nadruk op organisatieverandering, dan zal 

strategisch opleiden centraal staan. Bij ‘blijven 

leren’ zal de complexiteit in niveau en kwalificatie 

de factor zijn en binnen korte (tracks) de relevante 

actualiteit en thema’s. In alle gevallen vormt de 

analyse van de behoefte en het moment de basis. 

Blended learning, een combinatie van opleiden in 

contact met docent trainer of begeleider, en  

 

vormen van opdrachten, (e-learning), worden 

binnen leergangen met een langere doorlooptijd 

ontwikkeld. (plaats en tijdonafhankelijk) voor 

verschillende leerstijlen en niveaus. 

Binnen delen van het BCM Academy portfolio zal 

ook de kennisoverdracht ingezet worden voor 

assessments, Updates, ‘inhouse’ programma’, 

distance learning en praktijkopdrachten. Het 

individueel tempo van leren, herhalen waar nodig, 

regelmatige feedbackmomenten, concrete 

situaties door middel van afgepast materiaal, kan 

binnen modules stimuleren tot effectievere inzet 

en toepasbaarheid. BCM Academy hanteert 

daarbinnen de expert aanpak.  

Essentieel is een didactische opbouw en duidelijke 

structuur, heldere doelen, praktijkvoorbeelden en 

cases, tekst (gesproken/geschreven). Altijd zal de 

kwaliteit van de toepassing relevant dienen te zijn.  

Een helder didactisch kader vormt in alle modules 

de verbindingsschakel binnen het leerproces, doel, 

leerinhoud, werkvorm en de lerende. 

Alle BCM Academy modules zijn gericht op de visie 

van strategisch leren en opleiden, daarna de 

technologie en vormgeving en de combinatie van 

verschillende leervormen.  - blended learning –   

vormt daarbij  mede een basis ontwikkelprincipe. 

De door BCM Academy ontwikkelde modules 

kennen een passend evaluatiesysteem en zijn 

gekoppeld  aan de te ontwikkelen opleiding.  Ook 

de transfer en implementatie in de werksituatie 

van het geleerde word al voor en tijdens de 

ontwikkeling van een opleiding getoetst en 

gewaardeerd. 
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2. 2. Ontwerpen en ontwikkelen van leren   

BCM Academy (specifiek) 

Het ontwikkelen van opleidingen, van 

trainingsmateriaal, modules en van complete 

curricula, de zogenaamde “toegepaste” 

opleidingskunde, behoort tot een 

wetenschappelijk vakgebied dat raakvlakken heeft 

met tal van wetenschappen, zoals de cognitieve 

psychologie, sociologie, informatica, statistiek en 

ergonomie. BCM Academy hanteert daarbij een 

vast stelsel van modellen. 

Op basis van deze wetenschappelijke basis en op 

basis van praktijkervaring bij het ontwikkelen van 

onderwijskundige oplossingen, worden een vaste 

set van modellen en methoden voor ontwikkeling 

toegepast. De succesvolle methodieken 

kenmerken zich door een iteratief proces met een 

hoog pragmatisch gehalte.  

Bij alle ontwikkeltrajecten die herkennen we een 

bepaalde fasering. De activiteiten binnen elke fase 

worden ondersteund door gebruik te maken van 

een aantal hulpmiddelen en richtlijnen. Elke fase 

resulteert in een product. BCM Academy evalueert 

vanaf het initiatie moment tot tussenproduct en 

definitief product op basis van model criteria  

 

 

teneinde aan het eind van het ‘project’ een 

optimale ‘oplossing’ op te kunnen leveren. 

In de praktijk verschilt het gebruik van de 

methodiek van module tot module naar 

leergangen. Voor kortere ontwikkelingstrajecten 

worden enkel de meest relevante elementen en 

aspecten uit de methodieken toegepast. 

Bij de samenstelling van leer en trainings 

Modules/trajecten wordt het model pragmatisch 

toegepast om efficiënt en effectief te ontwikkelen 

waarbij de beschikbare ‘best practices’ binnen het 

Academy model als basis dienen.                       

Tevens vormen eerdere ervaringen bij het 

organiseren en presteren van 

leertrajecten/modules en trainingen een grote 

waarde evenals het gebruik van de BCM Academy 

internationale ‘library’. 

Alle ontwerpen en ontwikkelingen binnen BCM 

Academy zijn gericht op internationale 

standaarden en ‘guide lines’ (specifiek en 

generiek).   

BCM Academy hanteert voor onderwijskundige module & leergangontwikkeling de volgende aanpak: 

 

Fig. 1 – Model voor -ontwikkeling 

http://www.bcmacademy.nl
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3. 3. Opleidings ontwikkeling Fundamentals 

BCM Academy 

Op het niveau van het curriculum, maar ook op het 

niveau van de trainings en opleidingsactiviteiten, 

worden in alle gevallen de volgende fundamentele 

vragen beantwoord: 

I. Wat zijn de te bereiken doelstellingen 

voor de opleidings/trainingsactiviteit 

II. Wat zijn de kenmerken van de doelgroep 

voor de opleidingsactiviteit 

III. Wat wordt de inhoud van de 

opleiding/training 

IV. Welke werkvormen worden toegepast 

binnen deze opleiding/training 

V. Wat is, en binnen welke context is de 

opleidingsactiviteit geplaatst 

VI. Welke randvoorwaarden zijn van 

toepassing op de activiteit 

VII. Het ontwikkel of ambitie model staat 

altijd centraal 

VIII. Vervolgens zal op basis van een 

inventarisatie van de discrepantie tussen 

de huidige en gewenste situatie het 

ontwikkel plan worden opgesteld. 

Op basis van bovenstaande analyse wordt een 

ontwerp voor de opleiding/module/training 

samengesteld. Een prototype wordt gebouwd en 

uitvoerig geëvalueerd. Na eventuele revisies in het 

ontwerp vindt de daadwerkelijke ontwikkeling van 

de training plaats. Veel aandacht gaat vervolgens 

uit naar de implementatie.  

De planning van de implementatie  zal direct 

binnen het ontwikkelproces opgenomen worden. 

De ‘start’ planning is reeds binnen de ontwerpfase 

opgenomen (go live). 

Opleidingsontwikkeling is binnen BCM Academy 

een primair proces en behoort tot de basis kennis 

& skills set van iedere senior professional  

BCM Academy ontwikkeld voortdurend op zowel  

vakinhoudelijke en domein specifieke Business 

Continuity Management  vraagstukken, thema’s en 

ontwikkelingen alsmede proces development 

binnen het vakgebied en daarbuiten echter altijd 

getoetst op relevantie en toepasbaarheid.  

 

Naast de voortdurende ontwikkeling binnen het 

vakgebied worden ook ‘Demand for Need’ 

modules en ‘topicality’ insights en tracks 

vormgegeven.  

Doelstellingen daarbij vormen:  

a. bepaalde behoefte voor verandering 

binnen organisatie en mensen en waarbij 

een specifieke trainings behoefte 

noodzakelijk is. 

b. Medewerkers/afdelingen opleiden of 

trainen op gebieden waarvoor geen 

standaard trainingen (binnen het 

vakgebied) voorhanden zijn. Sector, 

functie specifiek of niche gericht. 

c. Zogenoemde ‘Inhouse’ varianten gericht 

op specifieke organisaties 

d. Medewerkers/afdelingen opleiden op het 

gebied van procedures en richtlijnen. 

Normenkaders en/of wet, en regelgeving 

e. Medewerkers wil opleiden op een wijze 

die volledig aansluit op de dagelijkse gang 

zaken in het bedrijf of de organisatie. 

Het ontwikkelen en implementeren van 

opleidingen vereist aandacht, betrokkenheid en 

kennis. BCM Academy beschikt daarover.  

Een selectie van valkuilen: Personen zonder 

onderwijskundige achtergrond welke trainingen 

ontwikkelen zonder vooraf de juiste inzet te 

presenteren en te inventariseren wat precies 

verwacht wordt van de opleiding (expectation 

management) . Er worden geen alternatieve 

oplossingen bezien (alternate selection) , er is geen 

variatie in werkvormen, trainingsmateriaal voldoet 

niet aan didactische normen: een training is dan 

niet succesvol. Vaak worden doelstellingen niet 

gespecificeerd, maar wordt direct de nadruk gelegd 

op de gewenste inhoud. Gevolg van dit alles is dat 

niet het maximale leereffect met een opleiding of 

training bewerkstelligd wordt. 

BCM Academy koppelt de organisatiedoelstelling 

aan concrete opleidingsbehoeften op het gebied 

van trainen, opleiden, leren en ontwikkelen.   



 
 
 

 BCM Academy ©  Proprietary  2017 

Page 4 
 

  

4 4.1. Gehanteerde Leer & opleidings modellen 

BCM Academy specifiek 

BCM Academy ontwikkeld voortdurend op basis 

van bewezen en recursief toepasbare modellen, 

sjablonen, methoden en technieken.  

Naast bestaande normenkaders, wet, en 

regelgeving binnen, en buiten het vakgebied 

worden ook projecties uitgevoerd op actuele en 

toekomstige ontwikkelingen. Trendanalyse en 

adoptie vormen tevens een basis van voortgaande 

verrijking van de ‘knowledge base’ en wordt 

structureel aangewend en toegepast binnen zowel 

het bestaande als het ontwikkelingspotentieel.  

Binnen de discipline K&I (Knowledge & 

Development) worden ook de brede 

beschouwingen van markt en sectorrelevantie in 

perspectief geplaatst en op relevantie beoordeeld. 

Deze worden selectief ontwikkeld binnen het BCM 

vakgebied.  

BCM Academy hanteert de volgende modellen: 

I. Kolb. (ervaringsleren) 

II. Skinner (gedrag binnen organisaties) 

III. Bandura (cognitief leren) 

IV. Gibbs (Evaluatie & reflectie) 

V. Miller (beroepsbekwaamheid) 

VI. Ofman (Kernkwadrant) 

VII. Dilts (Reflectie & Logic) 

VIII. INK Model (Maturiteit en Evaluatie) 

IX. DMAIC Model (Continue Verbeteren) 

X. Kaizen (Verbeteren) 

XI. Vroemen (Groepsdynamica) 

XII. Lean & Agile (waarde verhoging) 

XIII. ISO (generiek & specifiek) 

XIV. GPG (good practice guidelines) 

Fig. 1 INK  model & BSC

 

 

 

Fig. 2 Ervaringsleren Kolb 

 

   Fig. 3 DMAIC Cyclus

 

Fig. 4 Gedragsmodel van Skinner

 

  

Fig. 5 Cognitiemodel van Bandura

 

http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
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4 4.2. Gehanteerde Leer & opleidings modellen 

BCM Academy specifiek 

Fig. 6 Didactiek & Leer/werkvorm van Miller 

 

Fig. 7 Reflectie & Logic  model van Dilts 

 

 

Fig. 8 Reflectie & Evaluatie model van Gibbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Kernkwadrant  van Ofman 

 

Fig.10 Kaizen Cycle  (continue verbeteren)  

 

Fig. 11 Agile & Lean (Value Drivers) 

 

Fig. 12 Groepsdynamica Model van Vroemen

 

http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
http://www.bcmacademy.nl
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4 4.3. Gehanteerde Leer & opleidings modellen 

BCM Academy specifiek (Miller) 

 

 

Fig. 13 Uitgewerkt Model van Miller Competentie gericht 

opleiden (doelstellingen, leer vormen & evaluatie methodes)

BCM Academy richt zich sterk en primair op 

competentiegericht leren & opleiden en hanteert 

actief de piramide van Miller als basis. Ook de 

ontwikkelvormen van materialen, componenten en 

modules worden binnen de context van de 

piramide geplaatst.  

Het niveau ‘weten’ wordt gevormd door basis 

kennis om geprojecteerde/geplande toekomstige 

taken/functies te kunnen uitvoeren. Het niveau 

‘tonen’ omvat de toepassing en verdere 

ontwikkeling van kennis gebruik bij uitvoering van 

taken en oplossingen. 

Het niveau ‘tonen’ betreft het handelen in 

afgebakende omgevingen op basis van kennis en 

vaardigheden. Cause & Effect op 

uitvoeringsniveau. 

‘Doen, en zijn’ omvat zelfstandig handelen in de 

vaak complexe praktijk vanuit het geïntegreerde 

geheel van kennis, vaardigheden, attitude, en 

persoonskarakteristieken. De praktijkcontext 

wordt daarbij altijd centraal geplaatst. Naast de 

basisopleidings aspecten vormen ‘tonen en doen’ 

de basis van ‘leven lang leren’. (BCM Academy/Miller 

Syllabus beschikbaar) 

BCM Academy definieert drie dimensies voor verdere 

competentie ontwikkeling. Specificiteit, (toepassen & verder 

ontwikkelen binnen vakcontext. Integrativiteit, (samenhang & 

de mix van handelen). Duurzaamheid, (prioriteit van 

ontwikkelen binnen veranderende vak, ondernemings, 

samenlevings specifieke eisensets. Ook de eerder genoemde 

expirimental learning cycle van Kolb (wisselwerking tussen 

theorie, handelen en reflectie is geïntegreerd.   

Alle genoemde modellen binnen dit document 

worden door BCM Academy relevant toegepast 

http://www.bcmacademy.nl

