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De Leergang Perspectief in Ontwikkeling (PiO) 
 

Dit programma is ontwikkeld door de Stichting BOSNO in samenwerking met de  
deelnemende organisaties.  
 
 
Doelstelling  

Het programma is gericht op analyse van een managementvraagstuk, het initiëren van 
processen rondom dat vraagstuk en het in teamverband werken aan de voorwaarden voor 
een veranderingsproces. De rol van inhoudelijk adviseur, resultaatverantwoordelijke en 
organisator spelen afwisselend een rol.  
 

De leergang verbindt conceptuele, theoretische kennis met praktisch handelen. Het is niet 
een “cursus” maar een leerperiode van ruim acht maanden. De bedoeling is in die periode 
verbinding te maken tussen leergang, werk en persoonlijke groei.  
 
In de opleidingsprogramma's wordt voortgebouwd op de ervaring van de deelnemers die 
deze ter bespreking inbrengen en daarmee zelf mede sturing geven aan het leerproces. Op 
deze wijze kan een vruchtbare integratie plaatsvinden van het leren in de cursussituatie met 
het leren in de werksituatie. Deze integratie van leer- en werksituatie wordt versterkt door 
praktijkopdrachten en advisering/ begeleiding van deelnemers door leercoaches.  
 
De leergang draagt bij aan de bekwaamheid in:  

 het onderkennen van de kenmerken en uitdagingen die horen bij integraal 
management.  

 het onderkennen van processen tussen personen en in en tussen groepen 

 het maken van een analyse van een organisatieprobleem en het aangeven welke 
slag de organisatie (of het organisatieonderdeel) moet maken.  

 het meedenken over een implementatiestrategie en succesvol meedoen in 
(project)groepen die organisatie brede veranderingen initiëren en begeleiden.  

 
 
Doelgroep 
De Bosno-leergang Perspectief in Ontwikkeling (PiO) richt zich op managers en 
staffunctionarissen die groeien naar algemene of integrale managementposities. Ze 
opereren in het grensgebied tussen de operationele en het bestuurlijke domeinen van de 
organisatie. Kenmerkend is dat ze steeds vaker actief worden betrokken bij 
organisatieveranderingen.  
 
Elk bedrijf uit het samenwerkingsverband zendt jaarlijks een groepje deelnemers naar de 
leergang. De deelnemers hebben een aantal jaren ervaring in een managementfunctie en 
zijn in staat om op academisch niveau te leren. 
 
Tijdsbesteding 
 

De leergang bestaat uit 5 blokken verspreid over 8 maanden. In deze periode zijn de 
deelnemers intensief bezig met nieuwe onderwerpen en krijgen ze de tijd om vanuit andere 
perspectieven te kijken naar het eigen bedrijf en het eigen werken en denken.  

De ervaring leert dat daarnaast 15 dagen nodig zijn voor onderzoek, teamoverleg en 
contacten met belanghebbenden.  
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Programma en docenten 
 

Inhoudelijk worden in de leergang verschillende dimensies van een veranderingsproces 
diepgaand behandeld: een inhoudelijke dimensie (waarom, wat en waar), de 
ontwikkelingsdimensie (hoe/aanpak) en een gedragsdimensie (implementatie/borging). 
Integraal komen verschillende andere bedrijfskundige onderwerpen aan de orde.  
 
Aan de programmaonderdelen werken de volgende docenten mee: 
Dr. Arend Ardon, organisatieadviseur; Prof. dr. Geert de Jong, hoogleraar bedrijfskunde;  
drs. Hanke Lange zelfstandig adviseur voor organisatieverandering; Prof.dr. Thijs Homan, 
hoogleraar Implemantation and Change aan de Open Universiteit Nederland; drs. Jaap 
Peters "organisatie-activist" en eigenaar/partner van DeLimes;  Prof. dr.ir. Mathieu 
Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde. 
 
Programmamanager 
F.J. (Frans) Kuipers. (m) 06-10924867 (e) frans@kuipersmd.nl 
 
 
Planning 2014-2015 
 

PIO-1 PIO-2 

 
1-3 oktober 2014 (Hindeloopen) 
19-21 november 2014 (Zeist) 
14-16 januari 2015 
18-20 maart 2015 
27-29 mei 2015 
29 oktober 2015 (terugkomdag) 
 

 
5-7 november 2014 (Hindeloopen) 
10-12 december 2014 (Zeist) 
  4-6 februari 2015 
  8-10 april 2015 
10-12 juni 2015 
12 november 2015 (terugkomdag) 

 

Om praktische en organisatorische reden wordt de leergang residentieel georganiseerd. Dit 
betekent dat van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich engageren alle opleidingsdagen 
bij te wonen en gebruik te maken van de aangeboden overnachting in het conferentieoord. 
De kosten voor overnachting en maaltijden zijn ten laste van de deelnemers.  
 
 
Na afloop van de leergang ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. 

 
 


