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Toegepaste Informatica

ICT & Organisatie 1 – BP – Week 1

Business Processen 1 – TI

Overzicht – Inleiding
Business Model Canvas

hans.vandenbogaerde@gmail.com 

mailto:hans.vandenbogaerde@gmail.com


 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Waar zijn wij toe in staat?



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Waar zijn wij toe in staat?



 
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Q8lK5FbM7ls
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Waar zijn wij toe in staat? – Pitch
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Inleiding
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Doelstellingen
● Leer werken als ICT-er in een organisatie

● Begrijp waar “de business” of “de organisatie” mee bezig is

● Leer denken zoals medewerkers in de business of organisatie denken

● Vat de kern van een bestaande business/organisatie visueel samen

● Krijg een gevoel voor de waarde die een business/organisatie creëert

● Beschrijf visueel hoe een business/organisatie werkt om waarde te creëren

● Begrijp hoe ICT de business/organisatie bij dit alles ondersteunt en faciliteert

● Werk in team en beoordeel geregeld uw collega's
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Te ontwikkelen competenties – Niveau 1
Competentie

1 De professionele bachelor TI analyseert een probleem, vertaalt dit naar een ITcontext en 
geeft de informatiebehoeften van een organisatie gestructureerd weer door gebruik te maken 
van analyse- en modelleringstechnieken

1.1 De bedrijfsprobleemstelling in kaart brengen m.b.v. een diagnose
1.2 Businessprocessen analyseren en modelleren

2 De professionele bachelor TI verzamelt en verwerkt proces- en datagegevens, slaat ze op 
en stelt ze ter beschikking, zodanig dat deze op een correcte en efficiënte manier kunnen 
worden opgevraagd 

2.1 De aangewezen techniek hanteren om de gewenste gegevens efficiënt te verzamelen.

3 De professionele bachelor TI geeft advies over IT-oplossingen, -producten, -diensten en –
technologieën voor verschillende domeinen en/of sectoren

3.1 Inzicht verwerven in de behoeften van verschillende stakeholders.
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Te ontwikkelen competenties – Niveau 1
Competentie

8 De professionele bachelor TI kan zelfstandig en in een multidisciplinair en/of multicultureel 
team een opdracht op projectmatige wijze aanpakken. De professionele bachelor TI kan 
eenvoudig leidinggevende taken uitvoeren en een projectplan ontwerpen, interpreteren, 
uitvoeren, aanpassen en toelichten

8.2 Deadlines en afspraken kunnen respecteren
8.3 Kritisch kunnen reflecteren over het functioneren van het team, de leden en zichzelf
8.4 Verantwoordelijkheden of leiderschap opnemen in een team en waken over het 
welbevinden van de teamleden

9 De professionele bachelor TI communiceert minstens in het Nederlands en het Engels, 
mondeling en schriftelijk aangepast aan het doelpubliek

9.1 Boodschappen helder en gestructureerd overbrengen, ook aan niet-IT-specialisten.
9.2 De verschillende rollen in een vergadering kennen en kunnen toepassen.
9.4 Kan voor een breed publiek presenteren.
9.5 Kan kwaliteitsvol documenteren en rapporteren

11 De professionele bachelor TI is ondernemend, neemt initiatief en reageert op nieuwe 
ontwikkelingen en toepassingsdomeinen

11.1 Een opportuniteit omzetten in een project.
11.2 Delen van een business plan schrijven, presenteren en verdedigen.



 
Bron - Alexander Osterwalder - Flickr
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Visualiseer
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Inhoud en opdrachten

1. Business Model Canvas ==> Opdracht 1, Deadline: wo = 8/10, do = 9/10, vr = 10/10
BMC van HUB/Odisee + studenten in CS
Vorm een team + eenvoudig BMC voorbeeld + uitgebreider totaalconcept BMC

2. Value Proposition Canvas  ==> Opdracht 2, Deadline: wo = 5/11, do = 6/11, vr = 7/11
Ondernemerspitch => werken met BMC, focus op VPC + eenvoudige oefening VPC
Werk in team de VPC van een eigen ondernemingsidee uit 
Vervolledig uw VPC tot een BMC

3. Business Processen en BPMN ==> Opdracht 3, Deadline: wo = 17/12, do = 18/12, vr = 19/12
Eenvoudige procesmodellering
Procesmodellering uit totaalconcept BMC (zie opdracht 1) 
Procesmodellering uit eigen BMC (zie opdracht 2)

4. ICT en Organisatie ==> Hierna, in januari komt het examen (over het gehele vak)
IT als volger, enabler en leider in de business

Teams van 6 à 7 personen worden definitief vastgelegd in de 2de les – Be there !!



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Hackaton – Ideation 



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Hackaton – Ideation 



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer

13

Hackaton – deel van VPC 
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Hackaton – VPC 
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Hackaton – BMC 
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Hackaton – BMC invullen 



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer

17

Hackaton – BMC invullen 
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Hackaton – BMC invullen 
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Hackaton – BMC en verder 



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Hackaton – BMC en verder 



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Hackaton – BMC en verder 



 
Bron: Internet of Everything Hackathon - 2016 - Foto's Yvan Rooseleer
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Hackaton – MVP 
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Planning 2019-2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Evaluatie en puntenverdeling EP2

Voorbereiding: kleine toetsen in begin van de les
Opdrachten: paper en presentatie
Examen: schriftelijk openboek, meerkeuzevragen
Totaal:  gemiddelde PE (60%) - Examen (40%)

Opdrachten evaluatie
20% proces,
40% werkproduct, 
20% documentatie,
20% presentatie,
Plus: “peer” evaluatie
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Peer Evaluatie

Evaluatie door [uw naam]

Volgens mij heeft/is sinds vorige les [naam geëvalueerde]
● [score] de afgesproken taken uitgevoerd
● [score] bijgedragen tot ideeën en planning voor het werk
● [score] bereikbaar/aanspreekbaar geweest voor overleg
● [score] bijgedragen tot het succes van het project
● [score] 1 = niet / nauwelijks, 

[score] 2 = af en toe / soms
[score] 3 = meestal / altijd

Op te nemen in het verslag als feedback voor deze persoon
[uw feedback van maximum 1 regel]

Dit deel is vertrouwelijk



 
Bron: http://www.businessmodelgeneration.com/
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Studiemateriaal – Aanbevolen boeken



 
Bron: http://www.amazon.co.uk/
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Studiemateriaal – Aanbevolen boeken
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Studiemateriaal: Daarnaast

Slides
Screencasts

Websites
Artikels



 
Copyright © 2014 - Green10

29

Opdracht
Teamwork

Kickoff



 
Copyright © 2009-2019 - Green10 30

Organiseer uw team
● Vorm teams … 

● sluit aan bij de aangeduide studenten
● minimum 6, maximum 7 studenten per team

● Elk teamlid wordt verondersteld bij te dragen alle aspecten van de opdracht
● Elk team kiest:

● teamleider: leidt de vergaderingen en verdeelt de taken
● secretaris: stuurt de dag na elke les verslag naar team en docent (1ste = samenstelling)
● eindredacteur: brengt het dossier / de documentatie bijeen 
● Als er géén of meerdere kandidaten zijn, mogen deze rollen na (geheime) stemming 

toegewezen worden

● Voor elke rol moet er ook een vervanger zijn

● Eenzelfde persoon mag nooit tegelijk én teamleider én eindredacteur kunnen zijn

● Kies een topic uit de 8 mogelijke topics. Zie meer info op Toledo
De secretaris stuurt de top 3 naar de docent – wie eerst komt, eerst krijgt
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Indeling teams en topics – 1TI1/2 – BP – BP woensdag

Team 1TI12.1 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI12.3 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI12.5 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI12.2 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI12.4 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI12.6 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)



 
Copyright © 2010-2019 - Green10

32

Indeling teams en topics – 1TI3/4 – BP – BP donderdag

Team 1TI34.1 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI34.3 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI34.5 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI34.2 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI34.4 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI34.6 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
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Indeling teams en topics – 1TI5/6 – BP – BP vrijdag

Team 1TI56.1 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI56.3 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI56.5 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI56.2 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI56.4 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)

Team 1TI56.6 – xxx
Student 1 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 2 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 3 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 4 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 5 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 6 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
Student 7 (ja/nee, ja/nee, ja/nee)
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Beschikbare Topics – 1TI – Woensdag

Beschrijving zie Toledo – Kies – in overleg met de docent – het onderwerp voor uw team. 
De secretaris stuurt dit – vandaag – naar de docent (+ de teamsamenstelling)
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Beschikbare Topics – 1TI – Donderdag

Beschrijving zie Toledo – Kies – in overleg met de docent – het onderwerp voor uw team. 
De secretaris stuurt dit – vandaag – naar de docent (+ de teamsamenstelling)
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Beschikbare Topics – 1TI – Vrijdag

Beschrijving zie Toledo – Kies – in overleg met de docent – het onderwerp voor uw team. 
De secretaris stuurt dit – vandaag – naar de docent (+ de teamsamenstelling)
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Organiseer uw team

Gebruik de link en 
vul de namen van uw team en 
uw Top 3 topics in aub

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fShYcGxAs20lJT
Lu_tqF99vZVemtMe8VO5nqtP11KTA/edit?usp=sharing
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fShYcGxAs20lJTLu_tqF99vZVemtMe8VO5nqtP11KTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fShYcGxAs20lJTLu_tqF99vZVemtMe8VO5nqtP11KTA/edit?usp=sharing
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Achtergrond
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Te lezen tijdens de pauze – als u dat nog niet deed

Lees deze artikelen (zie Toledo) 
en beantwoord volgende vragen voor elk van de twee teksten

● Artikel 1: Het internet begint pas | De Tijd

● Artikel 2: Ondernemingszin is belangrijker dan schoolrapport. | De Tijd

• Vanuit welke invalshoek komt dit idee of overtuiging?

• Wat is het belangrijkste idee of overtuiging dat uit de tekst naar voor komt?

• Hoe moeten we de titel juist begrijpen?

• Wat is volgens u een betere titel voor deze tekst?

• Wat is het/de belangrijkste woord/zin/paragraaf uit de tekst?

• Hoe denkt u zelf over dit onderwerp?
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Business Model Canvas



 
Bron: Business Model Generation - Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
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Business Model Canvas (BMC)



 
Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf

42

Business Model Canvas (BMC)



 
Bron: http://sunidee.com/blog/business-model-canvas-in-het-nederlands.html
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Bron: http://sunidee.com/blog/business-model-canvas-in-het-nederlands.html
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Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
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Business Model Canvas (BMC)



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com

46

ODISEE – BMC – CS

U behoort dus tot het belangrijkste klantensegment van Odisee
Hoe denkt u hierover? 

Als klant denkt u “outside-in”
De docent denkt “inside-out”



 
Bron: http://sunidee.com/blog/business-model-canvas-in-het-nederlands.html
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Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
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Business Model Canvas (BMC)



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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ODISEE – BMC – VP



 
Bron: http://sunidee.com/blog/business-model-canvas-in-het-nederlands.html
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Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf

51

Business Model Canvas (BMC)



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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ODISEE – BMC – CR en CH



 
Bron: http://sunidee.com/blog/business-model-canvas-in-het-nederlands.html
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Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
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Business Model Canvas (BMC)



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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ODISEE – BMC – KP, KA en KR



 
Bron: http://sunidee.com/blog/business-model-canvas-in-het-nederlands.html

56



 
Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
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Business Model Canvas (BMC)



 
Bron: http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
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Business Model Canvas (BMC)



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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ODISEE – BMC – C$ en R$



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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ODISEE – BMC



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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BMC als werkinstrument

Bron: Startup Weekend
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Huiswerk



 
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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Voorbereiding volgende les

1. Bekijk deze YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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Opdracht 1 – Deel 1 – Werk een eenvoudig BMC uit

● Er is voor elk topic een artikel op Toledo
● Lees het artikel van uw team
● Maak het BMC zo volledig mogelijk op basis van de 

informatie in het artikel



 
Gebruikte tool: https://canvanizer.com
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ODISEE – BMC
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BMC – Materiaal voor teamoefening
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Nog voorbereiding volgende les
● Breng het BMC-tussenresultaat over in een BMC-tool
● Deel het BMC en werk er “off line” aan verder
● Breng voor de les het nieuwe tussenresultaat over op 

papier
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