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Better change for the good 
Organizational development and change 
 
Verandermanagement is een vak, organisatieontwikkeling ook. Ondernemingen en instellingen hebben 
behoefte aan de hiermee verbonden kennis, kunde en vaardigheden. Daarom richt Verandermanagement aan 
de Vrije Universiteit zich met haar vier opleidingen op practitioners die zich op academisch niveau 
professioneel willen ontwikkelen. Centraal staat de combinatie van de belangrijkste kennis en inzichten, 
‘evidence’, reflectie en praktijkervaring, eigen cases en ontwikkelvragen en actuele thema’s zoals digitalisering 
en de energietransitie. Onze opleidingen worden gegeven door hoogleraren en andere docenten met als 
uitgangspunt: ‘voor practitioners door practitioners’. We werken evidence based, wat betekent dat we steeds 
de vraag stellen hoe de beste kennis en inzichten omgezet kunnen worden in oplossingen en antwoorden voor 
de praktijk. We hebben vier opleidingen op het gebied van verandermanagement en organisatieontwikkeling: 
 

⎯ De Basisopleiding Verandermanagement  (‘Change agent’) 

⎯ Het Advanced programma (‘Practitioner’) 

⎯ Het Interventionist programma (‘Professional’) 

⎯ Het Master of Science programma (‘Master’) 
 
De opleidingen kunnen in principe modulair, los van elkaar gevolgd worden (zie hieronder instroomeisen en 
voorwaarden voor deelname). Gecombineerd kunnen ze leiden tot een Master of Science (MSc.) titel.   
 
   

Wat kenmerkt onze opleidingen? 
Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk 
Doel van de opleiding is mensen uit de praktijk te leren hoe zij professioneel en dus verantwoord, betrouwbaar 

en zorgvuldig succesvol een verandering kunnen realiseren. Het verbinden van theorie en praktijk is voor ons 

een norm, die ons eigen werk maar ook ons opleidingsaanbod en onze manier van begeleiden kleurt. Naast het 

leren werken op basis van wetenschappelijke onderbouwing en geijkte praktijkervaring (evidence based) wordt 

er veel aandacht besteed aan veranderkundige vraagstukken uit de praktijk van de deelnemers zelf. Deze 

combinatie geeft een brede en uitgebalanceerde  basis voor de deelnemers om een waardevolle bijdrage te 

leveren aan de complexe verandertrajecten van de eigen organisatie of van een opdrachtgever. Dit met inzet 

van multidisciplinaire wetenschappelijke kennis, duidelijke methodologieën en een professioneel en ethisch 

afwegingskader .  

 

Better Change for the Good: Transforming Our World 
Wij willen in en met ons onderwijs en onderzoek, onze opleiding, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de 
samenleving. Dit geven we vorm onder de naam: ‘Better Change for the Good’. Met dit thema brengen we 
NGO’s, instellingen, bedrijven en mensen die het ‘goede werk’ willen verrichten, bij elkaar en verder. We 
richten ons op nationale en internationale vraagstukken rondom, onder andere, gezondheidszorg (denk aan 
het personeelstekort of de vraagstukken rondom zelfsturing), duurzaamheid (denk aan de energie transitie), 
vluchtelingenstromen en onderwijs. Door middel van onderwijs en onderzoek op het gebied van 
verandermanagement willen we de betrokken organisaties beter laten doen waar zij goed in en voor zijn. Om 
zo een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn en welvaren in deze wereld en een steentje bij te 
dragen aan wat de VN omschrijft als ‘Transforming Our World’. 
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Dat betekent dat we in onze opleidingen zoeken naar manieren om samen te werken en leren rondom 
maatschappelijke vraagstukken. In onze opleidingen brengen we (wetenschappelijke) theorie en praktijk samen 
onder andere door inbreng van ons eigen onderzoek en deze te verbinden aan de vraagstukken van onze 
deelnemers. Daarnaast maken we vanuit de kennis en ervaring van docenten en deelnemers de verbinding 
naar maatschappelijke vraagstukken. Wij noemen dit Better Change for the Good. In onze opleidingen werken 
we ook, waar mogelijk met maatschappelijke organisatie aan hun vraagstukken. Deelnemers kunnen de 
opgedane kennis toepassen op echte casuïstiek en maatschappelijk organisaties profiteren van onze unieke 
combinatie van theoretische en praktische kennis (van zowel deelnemers als docenten). Daarmee willen we 
een bijdrage leveren aan het oplossen van de vraagstukken binnen deze organisaties en daarmee aan het beter 
realiseren van hun (goede) doelen. 
 

Een multidisciplinaire benadering  
Verandermanagement en organisatieontwikkeling werkt (beter) als dit gebeurt op multi- en transdisciplinaire 

wijze. De opleiding is verbonden met disciplines en vakgebieden als de psychologie, sociologie, bedrijfs-, en 

bestuurskunde, communicatiewetenschappen, economie, ethiek, organisatiekunde en ethiek. De hiermee 

verbonden perspectieven komen in samenhang aan bod binnen de opleiding, zodat deelnemers meervoudig en 

integraal leren kijken naar verandervraagstukken en zo tot betere oplossingen en interventies komen. 
 

Mogelijkheid ‘Master of Science’ titel 
Wij bieden verschillende opleidingen aan, korter en langer, van ‘basis’ tot masterniveau. Binnen de School of 

Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat de post graduate opleiding 

Verandermanagement sinds 2000. De tweejarige opleiding is sinds 2016 geaccrediteerd en daarmee de eerste 

parttime opleiding Verandermanagement die een (internationaal erkende) Master of Science (MSc) titel mag 

verstrekken.  

Overzicht van opleidingen 
Er zijn allerlei verschillende redenen om een opleiding te volgen. Dat kan zijn doordat je in de praktijk steeds 

meer verandervraagstukken tegenkomt, een rol hebt gekregen om daarmee om te gaan en daar een stevigere 

basis onder wilt leggen. Het kan ook zijn dat je je veranderkundige aanpak aan wetenschappelijke inzichten wilt 

toetsen om meer stevigheid te krijgen in je werk. Het accent kan ook liggen op het beter willen leren 

interveniëren of je ontwikkelen tot een veranderkundig master. Om deze diversiteit aan aanleidingen recht te 

doen, hebben wij ervoor gekozen onze MSc zo aan te bieden dat je hem integraal kunt volgen, maar ook een 

onderdeel kunt kiezen dat aansluit bij je behoefte. Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden.  

 

Basisopleiding (Change agent)  

Organizational development and change  
Aard: Basisopleiding. Fundament leggen voor veranderaanpakken  
Gericht op change agents, mensen die in hun werk in een leidende, adviserende of bijvoorbeeld projectmatige 
rol bezig zijn met verandering en organisatieontwikkeling, op zoek naar uitbreiding van kennis en inzichten 
aangaande verandermanagement en organisatieontwikkeling vanuit enige ervaring in de praktijk. Deze change 
agents willen met hun eigen praktijk en ervaring als startpunt beter begrijpen hoe veranderen werkt, het eigen 
handelen kunnen onderbouwen en inzichten kunnen toepassen in de eigen praktijk. 
Doorlooptijd: 4 maanden 
Vooropleiding/instroomeis: minimaal HBO (denk- en werkniveau) 
Belasting: 9 EC oftewel 252 uur (voorbereiding, 3x 3 dagen opleiding en examen) 
Kosten: € 6.800,- (exclusief € 675,- arrangementskosten)  
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Advanced program (Practitioner) 

Organizational development and change  
Aard: Verdiepen en verbreden van inzicht en repertoire 
Gericht op de practitioner die op zoek is naar meer diepgang en verbreding van inzichten in veranderen en 
organisatieontwikkeling vanuit ervaring in de praktijk. Eigen overtuigingen onderzoeken en vanuit breed 
repertoire leren kiezen voor een passende veranderaanpak. 
Doorlooptijd: 1 jaar (februari – januari) 
Belasting: 20 EC oftewel 560 uur (voorbereiding, 30 dagen opleiding (overwegend in blokken van 2 dagen en 
examen) 
Vooropleiding/instroomeis: minimaal HBO (denk- en werkniveau)  
Kosten: € 12.500,- (exclusief arrangementskosten) 
 

Interventionist program (Professional) 

Organizational development and change  
Aard: Gericht ontwerpen en interveniëren in verandering 
Gericht op de veranderkundige professional die op zoek is naar verdieping op het ontwerpen en inzetten van 
veranderkundige interventies. Eigen repertoire onder de loep leggen, verdiepen en uitbreiden met inzichten uit 
de interventiekunde. 
Doorlooptijd: 6 maanden (februari – juli) 
Vooropleiding/instroomeis: minimaal HBO (denk- en werkniveau) plus kennis op niveau van tenminste 
Basisopleiding en bij voorkeur Advanced program 
Belasting: 20 EC oftewel 560 uur (afwisseling tussen theorie en practicum met 5x 2 dagen opleiding) 
Kosten: € 9.500,- (exclusief arrangementskosten) 
 

Master of Science program (Master) 

Organizational development and change master program  
Aard: Thesistraject 
Gericht op de professional die master wil worden en voor wie naast alle eerdergenoemde doelen het de wens 
is om binnen het vak een plek te vinden en ook voor de buitenwereld als stevige, academisch geschoolde 
veranderkundige te boek te staan. 

Doorlooptijd: 6 maanden (september – februari)  
Vooropleiding/instroomeis: WO of HBO plus premaster plus Advanced program en Interventionist program 

Belasting module 1, 2 en 3: 60 EC oftewel 1.680 uur (optelsom van advanced program, interventionist program 

en thesistraject – 3 dagen research lab, 10 dagdelen collectieve begeleiding en persoonlijke begeleiding) met 

een doorlooptijd van 2 jaar (24 maanden) 
Kosten: € 7.500 ,- (exclusief arrangementskosten) 
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Focus Aard van de 

opleiding 

Naam Waar gaat het om? 

Change agent Basisopleiding 

Fundament leggen 

  

Basisopleiding 

Verandermanagement 

  

Uitbreiden van inzichten in 

veranderen en 

organisatieontwikkeling, willen 

begrijpen hoe veranderen werkt en 

onderbouwen van eigen handelen 

(vanuit wetenschap en praktijk). 

Practitioner Verdiepen en 

verbreden van inzicht 

en repertoire 

  

  

Advanced program 

Organizational 

development and 

change  

  

Diepgang ontwikkelen en inzichten 

verbreden in veranderkunde en 

organisatieontwikkeling. Eigen 

overtuigingen onderzoeken en 

vanuit breed repertoire leren 

kiezen voor een passende 

veranderaanpak. 

Professional Ontwerpen en 

interveniëren 

Interventionist 

program 

organizational 

development and 

change  

Diepgang ontwikkelen in het 

ontwerpen en inzetten van 

veranderkundige interventies. 

Eigen repertoire onder de loep 

leggen, verdiepen en uitbreiden 

met inzichten uit de 

interventiekunde. 

Master Thesistraject Master of Science 

program 

organizational 

development and 

change  

Een plek vinden in het vak. Ook 

voor de buitenwereld als stevige, 

academisch geschoolde 

veranderkundige te boek staan.  

Doctor PhD   Toevoegen aan wetenschap 

 

Deelnemen? 
Deelnemers in onze opleidingen zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en werkzaam in zeer diverse branches, 
zowel profit als non-profit. Onze opleidingen richten zich op mensen die verandermanagement of 
organisatieontwikkeling als eerste of tweede ‘beroep’ hebben en op gedreven professionals die werkzaam zijn 
als manager, in de staf, of als interne/externe adviseur. We focussen ons op professionals die zich verder willen 
bekwamen en hun kennis willen aanscherpen, en dat bij voorkeur doen met de best beschikbare kennis, 
materialen en gereedschappen en in het gezelschap van andere gedreven professionals.  

Vooropleiding en werkervaring  
Om deel te nemen aan onze opleidingen dien je minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een voor het 
vakgebied relevante functie en een academisch werk- en denkniveau te hebben. De werkervaring is 
noodzakelijk om voldoende profijt te hebben van de aangeboden inhoud en om een goede gesprekspartner te 
kunnen zijn voor andere deelnemers.  
Voor het integraal volgen van het Master of Science traject dien je te beschikken over een voltooide WO-
masteropleiding bij voorkeur in een economische, bedrijfskundige, technische of sociaalwetenschappelijke 
discipline. Beschik je hier niet over, dan zijn er verschillende mogelijkheden en oplossingen. Afhankelijk van je 
vooropleiding kun je deelnemen aan een premaster. Heb je bijvoorbeeld een HBO-bachelor graad in 
economische, bedrijfskundige, technische of sociale discipline dan ben je toelaatbaar na het voltooien van het 
premasterprogramma. In een aantal andere gevallen kan volstaan worden met het voltooien van een deel van 
het premasterprogramma, bijvoorbeeld het deel dat betrekking heeft op onderzoeksmethoden.  
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Dit kan het geval zijn als iemand een universitaire vooropleiding heeft gedaan waarin (vrijwel) geen 
onderzoeksmethoden en -technieken aan de orde zijn geweest.  

Aanmeldingsprocedure   
De aanmelding voor onze opleidingen doe je middels het aanmeldingsformulier en wordt afgerond met een 
intakegesprek met een van de kerndocenten. Tijdens dit gesprek bespreken we je leergeschiedenis en je 
wensen en gewoonten in relatie tot het aanbod van de opleiding, om van beide kanten goed op elkaar in te 
kunnen spelen.  

Meer informatie 
In het aprilnummer 2015 van Management en Consulting tref je een interview aan met prof. dr. mr. Steven ten 
Have, programmadirecteur, en Wim Kouwenhoven, oud-deelnemer van zowel de Basisopleiding 
Verandermanagement als de parttime MSc Verandermanagement.  Spreek je graag eens een oud-deelnemers 
om je eigen vragen voor te leggen? Laat het ons dan weten, dan leggen wij het contact. Voor nadere informatie 
over de premaster of het inplannen van een intake kun je contact opnemen met het opleidingssecretariaat: 
pdo.vm.sbe@vu.nl  of 06-23519129. 

 

Kerndocenten en gastsprekers 
Vrijwel alle docenten zijn naast wetenschapper ook werkzaam in de praktijk van verandering en 
organisatieontwikkeling. Dit stelt hen in staat theoretische ontwikkelingen en onderbouwingen te vertalen naar 
en te verbinden met de beroepspraktijk en vice versa. Alle docenten hebben een ruime onderwijs- en 
opleidingservaring in velerlei contexten. Het kernteam bestaat uit: Steven ten Have, Wouter ten Have, Manon 
Ruijters, Theo Huibers   
 
Steven ten Have (Prof. dr. mr. Steven ten Have) (eindverantwoordelijke voor de opleiding) is 
organisatieadviseur en heeft Strategie en Verandering als leerstoel. Hij adviseert ondernemingen en 
instellingen over over verandermanagement, strategie, governance en leiderschap. Daarnaast is hij 
toezichthouder en heeft hij ervaring als bestuurder en manager.  
 
Wouter ten Have (Prof. dr. Wouter ten Have) is gedreven om organisaties en de mensen die daar werken te 
begrijpen. Wat werkt en waarom is dat zo, wat is er nodig om een organisatie te veranderen en waarom lukt 
dat soms heel goed en soms helemaal niet zijn vragen waar hij in zijn onderzoek en in zijn werk als adviseur een 
antwoord op probeert te vinden. Als practitioner is hij zelf organisatieadviseur voor directies en raden van 
bestuur van profit- en non-profitorganisaties met als specialisatie vraagstukken op het gebied van 
organisatieverandering, organisatie-ontwerp- en besturing. Hij werkt, naast zijn hoogleraarschap op de VU bij 
het mede door hem opgerichte TEN HAVE Change Management. Daarvoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij 
Berenschot, als laatste als lid van de groepsdirectie. Hij heeft ruime ervaring als manager, directeur, 
ondernemer en toezichthouder.  
 
Manon Ruijters (Prof. dr. Manon C.P. Ruijters) is geboeid door professionals en leren, en daardoor ook door de 
lerende organisatie, collectief leren, het toegenomen belang van ethiek, identity-work (stevig in je schoenen 
staan) en de spanning tussen manager en professional. Naast haar hoogleraarschap aan de VU met 
expertisegebied leren, ontwikkelen en gedragsverandering, is zij lector bij Aeres Hogeschool Wageningen en 
mede-eigenaar van Good Work Company, een zelfstandig organisatieadviesbureau. Daarvoor was Manon 
jarenlang werkzaam bij Twynstra Gudde.   
  
Prof.dr. Theo Huibers MMC richt zich op Technologie en Verandering. Hij onderzoekt nieuwe concepten, 
spelers en technologie en de impact op het huidig speelveld van markt, overheid en consument. Tevens is hij 
founder van strategisch adviesbedrijf Thaesis en adviseert hij al meer dan twintig jaar op het gebied van 
strategie, media, innovatie en organisatie.  
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Ernst Graamans (drs. Ernst P. Graamans) is als onderzoeker en docent verbonden aan onze faculteit. Hij doet 

onderzoek naar en geeft les over cultuurverandering, zowel binnen organisaties als daarbuiten. Zo leidde hij 

een veldonderzoek naar interventie- en preventiestrategieën tegen meisjesbesnijdenis in Afrika. Hij is tevens 

auteur van verschillende artikelen en boekhoofdstukken over verandermanagement. 

 
 
Alle docenten publiceren regelmatig over hun vakgebied. 
 

Tot onze gastdocenten rekenen we:  
Jon van de Rooij 

Meindert Flikkema 

Marc Wesselink 

Maarten Otto 

Ingelien Veldkamp 

Eric Barends 

Prof. dr. Ard-Pieter de Man  

Prof. dr. ir. Kees Ahaus 

Leon Heuts 

Ben Tiggelaar 

Prof. J.F.D.B. Wempe 

Karin Derksen 

Max Wildschut 
Jos Rovers 
 

Bijzonderheden: 
- Nederlandse taal 
- Deeltijd 
- Gemiddelde studielast: 15 uur per week 
- Ontmoetingen midden van het land 
- Basisvorm: tweedaagse op donderdag en vrijdag 
- Toetsing: divers examen, manifest, CAT-walk, presentatie en verdediging 
- Maatwerk mogelijk 
- NVAO geaccrediteerd 
- Ontstaan 2002 


