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Stichting de Muzieknoot 

Stichting de Muzieknoot is een organisatie die sinds 1980 muziekonderwijs aanbiedt vanuit 

12 vestigingen in het oosten van het land. De vestigingsruimtes zijn niet in eigendom van de 

stichting maar worden gehuurd van gemeentes. Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt 

zich in Ede. De oprichter van de organisatie, Desiree ten Have, ontwikkelde als begenadigd 

muziekpedagoog een succesvolle methode om kinderen en volwassenen in een kort 

tijdsbestek muziek te laten maken. De Muzieknoot biedt onderwijs aan op drie niveaus 

(beginner, gevorderd en ver gevorderd). De missie van de organisatie is “Muziek is voor 

iedereen te leren”. Van de docenten wordt verwacht dat zij niet alleen deskundig zijn maar 

ook enthousiast en daarmee cursisten helpen om hindernissen te overwinnen. 

De organisatie heeft voor 2017 de volgende doelstellingen gesteld: 

•  Groei van het aantal cursisten dat ouder is dan 60 jaar met 20 procent. 

•  Het er voor zorgen dat de uitgaven niet meer bedragen dan 90 procent van de inkomsten. 

•  Het verhogen van de participatie bij de jeugd op de basisscholen door het project Muziek 

op Schoot. 

•  Het vernieuwen van 10 procent van het cursusmateriaal. 

• Het verzorgen van muziekonderwijs aan 80 kansarme jongeren. 

• Het verjongen van het docentencorps waardoor de gemiddelde leeftijd 50 jaar of lager 

wordt. 

• Het handhaven van de medewerkerstevredenheid op 90 procent. 

• Het verbreden van de kennis en vaardigheden bij het personeel door een actieve stimulatie 

van scholing. Hiervoor is dit jaar een budget van 60.000 euro beschikbaar gesteld. 

 

De directie van de Muzieknoot bestaat uit drie leden die samen het Bestuur vormen. Harm 

van de Burg is algemeen directeur en heeft veel ervaring in de culturele sector. Francien 

Jansen is financieel directeur en Wim de Groot is directeur personeel en organisatie. Ook is 

er een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de directie. De directieleden bezoeken 

regelmatig de vestigingen om te horen wat er speelt.  Het Bestuur onderschrijft de 

Governance Code Cultuur. Deze code kent onder andere de volgende principes: 

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur. 

2. Het Bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust. 

3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk 

over de taken, bevoegdheden en werkwijze. 

4. De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast 

en is hierover zo open mogelijk. 

5. De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt 

daarnaar. 

6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt 

deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

7. De Raad van Toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en 

welke eventuele vergoeding daar tegenover staat. 

8. Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De 

raad van toezicht ziet hier op toe. 

9. Het Bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende 

interne procedures en externe controle. 
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Op de hoofdvestiging ressorteren onder de directie de volgende afdelingen: 

- Cursusontwikkeling (2 medewerkers) 

- Planning en secretariaat (5 medewerkers) 

- Muziekonderwijs ( 120 muziekdocenten) 

- Inkoop (1 medewerker) 

- Magazijn (1 medewerker) 

- Personeelszaken (3 medewerkers) 

- Administratie (3 medewerkers) 

 

Elk vestiging wordt geleid door een vestigingsleider die functioneel leiding geeft aan de 

muziekdocenten die daar aldaar op dat moment het muziekonderwijs verzorgen. De 

vestigingsleiders komen zes keer per jaar samen in Ede om met de directie te praten over de 

laatste ontwikkelingen. 

 

Cursusontwikkeling 

De afdeling cursusontwikkeling ontwikkelt lesmateriaal. Het materiaal bestaat uit zowel 

populaire als klassieke stukken. Door gesprekken te houden met cursisten blijven de 

medewerkers van deze afdeling op de hoogte van de vraag. Het cursusaanbod is 

opgenomen in een fraaie brochure en staat ook op de website. Op dit moment biedt de 

Muzieknoot 80 verschillende soorten cursussen aan. Deze cursussen zijn voor verschillende 

instrumenten, genres, niveaus en leeftijdsgroepen.  

Behalve met de ontwikkeling van cursussen begeleidt deze afdeling ook de vestigingen 

inhoudelijk bij het uitvoeren van andere activiteiten zoals muziekfestivals en open avonden. 

 

Inschrijving 

Cursisten kunnen zich via de website en het secretariaat op het hoofdkantoor opgeven voor 

een cursus. De cursussen worden in groepen gegeven met tussen de 10 en 20 cursisten. De 

cursisten krijgen 1 uur per week les. De cursussen duren 18 weken. 

Het is mogelijk om in augustus en januari in te stromen. Het cursusgeld bedraagt tussen de 

300 en 600 euro afhankelijk van de leeftijd van de cursist en het niveau van de cursus. Het 

cursusgeld dient twee weken voor start van de cursus te zijn betaald. Indien het wegens 

overmacht voor een cursist niet mogelijk is om de cursus verder voort te zetten, vindt 

evenredige restitutie van het cursusgeld plaats tot een maximum van 75%. In overleg met 

cursist en rekening houdend met de capaciteit aan docenten, wordt een vestiging gekozen. 

Meestal heeft de cursist voordat de definitieve inschrijving plaatsvindt een gesprek met de 

vestigingsleider en één van de docenten. Ook is het mogelijk om een gratis proefles te 

volgen. 

 

Muziekonderwijs 

Docenten worden geworven op basis van hun muzikaliteit en hun didactisch talent. Onder 

het hoofd van de afdeling muziekonderwijs vallen vier vakgroepen. Dit zijn uit de volgende 

vakgroepen: 

 

• Blaasinstrumenten 

• Snaarinstrumenten 

• Piano en Orgel 

• Zang 
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Deze vakgroepen worden geleid door een coördinator. De coördinatoren worden betrokken 

bij de cursusontwikkeling en de samenstelling van de programma’s. Ook houden zij 

regelmatig gesprekken met de onder hen vallende docenten op basis van onder andere de 

evaluaties die leerlingen hebben gegeven. Binnen de muzieknoot wordt de individuele 

inbreng van docenten door de coördinatoren en de directie sterk op prijs gesteld. Deze 

professionals zijn sterk intrinsiek gemotiveerd en hebben een grote betrokkenheid bij de 

organisatie en de cursisten. 

Van de 120 muziekdocenten zijn er 60 in vaste dienst. Deze docenten ontvangen een vast 

salaris op basis van de omvang van hun dienstverband, ervaring en opleiding. Naast dit 

vaste salaris ontvangen zij ook een kilometervergoeding indien de cursusplaats verder dan 

20 kilometer van hun woonplaats is verwijderd. De andere docenten zijn freelancers en 

worden via een uitzendbureau ingehuurd. Naast de vergoeding voor het geven van de les 

ontvangen de docenten ook een kilometervergoeding op basis van het aantal gereden 

kilometers tussen woonplaats en cursusplaats. 

De docenten verzorgen de lessen vaak bij meerdere vestigingen. Docenten zijn verplicht om 

zich te houden aan het personeelsregelement. Dit bepaalt onder meer dat het verboden is 

om aan cursisten voor eigen rekening les te geven buiten de officiële lessen om. Verder 

dienen de docenten zich te houden aan de gangbare omgangsvormen. 

 

Inkoop en Magazijn 

Eén medewerker is belast met de inkoop van huishoudelijke artikelen, bladmuziek en 

instrumenten in overleg met het hoofd Muziekonderwijs. Met enkele muziekwinkels zijn 

contracten afgesloten die onder meer voorzien in kwantumkortingen. De medewerkers die in 

vaste dienst zijn kunnen instrumenten en bladmuziek die ze nodig hebben bij de uitvoering 

van hun werk, bestellen bij deze medewerker. Indien zij gebruik maken van eigen 

instrumenten dan ontvangen zij daarvoor jaarlijks een vergoeding. 

Het is mogelijk voor cursisten om instrumenten en bladmuziek op deze wijze te bestellen. Zij 

dienen daarvoor een bestelformulier te downloaden via de website en vooraf door middel 

van iDEAL te betalen. 

De instrumenten en bladmuziek worden bewaard in een afgesloten magazijn op het 

hoofdkantoor. Voor het beheer van dit magazijn is één medewerker verantwoordelijk. Hij 

combineert deze functie met andere facilitaire diensten. De vestigingsleider bestelt bij de 

start van de cursus de voor de lessen benodigde instrumenten en bladmuziek.  

 

Planning 

De afdeling planning stelt voor de vestigingen een activiteitenrooster samen waarbij rekening 

gehouden wordt met de wensen van docenten, leerlingen en de beschikbare ruimtes. De 

afdeling beschikt daarvoor over een recent aangeschaft roosterprogramma. De 

groepsgrootte ligt tussen de 10 en 20 cursisten. Wanneer voor een cursus op een bepaalde 

locatie zich minder dan 10 cursisten hebben aangemeld, wordt in overleg met de 

vestigingsleiders en cursisten gezocht naar een mogelijkheid om door groepen te 

combineren toch op het vereiste minimum aantal van 10 cursisten te kunnen komen. 

Bovendien verzorgt de afdeling planning ook het plannen van de andere activiteiten die op 

de vestigingen plaats vinden in samenwerking met de vestigingsleiders en de afdeling 

cursusontwikkeling. 
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Gang van zaken op de vestigingen 

De vestigingsleider is het eerste aanspreekpunt voor cursisten en docenten. De 

vestigingsleider is verantwoordelijk voor de sfeer binnen de vestiging. Regelmatig worden er 

open avonden gehouden waarbij het mogelijk is om een gratis proefles te volgen. Ook 

worden er regelmatig muziekavonden gehouden en wordt er op andere wijze in het 

plaatselijke leven geparticipeerd. De zogenaamde podiumfunctie van de muziekschool krijgt 

een steeds voornamere rol naast het onderwijs. Het bieden van podium aan amateurs krijgt 

een steeds belangrijkere rol naast het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

• Voorronde National Korenfestival  

• Interscolair muziekfestival  

• Maandelijks open podium voor klassieke zang, Canto Classico  

• Jeugdorkestenfestival voor harmonie -en fanfare orkesten  

 

De vestigingsleiders moeten voordat dergelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd, 

eerst een begroting indienen bij het Bestuur. De inkomsten van deze activiteiten bestaan uit 

entreegeld, subsidies van gemeentes en sponsoring door plaatselijke ondernemers. De 

kaartverkoop vindt plaats door middel van automatische kasregisters. Deze automatische 

kasregisters bevinden zich in het magazijn op het hoofd kantoor. Van de medewerkers van 

de Muzieknoot wordt verwacht dat zij dit soort initiatieven van harte ondersteunen en ook 

actief meehelpen zonder daar een financiële vergoeding voor te willen hebben. 

 

Deskundigheidsbevordering bij het personeel 

De directie ondersteunt actief de deskundigheidsbevordering en scholing van het personeel. 

In overleg met de afdeling personeelszaken en de hoofden van de betrokken afdelingen 

worden scholingsactiviteiten georganiseerd. Voorbeelden van dergelijke scholingsactiviteiten 

in de afgelopen periode waren: 

 

• Het project Cultuureducatie met Kwaliteit dat de coördinatoren van de vakgroepen 

onderwijskundige scholing geeft. 

• Het leertraject “1,2,3 Zing” dat zangdocenten voorbereidt op het verzorgen van zanglessen 

voor de jeugd. 

 

  

 

Gevraagd 

1 a. Typeer de opbengststromen binnen de Muzieknoot volgens de betrouwbaarheids-
typologie. (4 punten) 
b. Typeer de Muzieknoot volgens de relevantietypologie en geef een onderbouwing 
aan de hand van de individuele factoren uit het tolmodel. (12 punten) 

 
Betrouwbaarheidstypologie (4 punten): 

De Muzieknoot is een niet voor de marktwerkende organisatie privaatrechtelijke organisatie 

en wel een stichting. De door deze stichting ontplooide activiteiten zijn te typeren als 

“Overige dienstverlening” voor wat betreft het beschikbaarstellen van 

muziekdocenten. Daarnaast hebben de actviteiten ook kenmerken van 

dienstverlening met beschikbaarstellen van ruimtes met specifieke reservering voor 
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wat betreft de groepslessen en zonder specifieke specifering van ruimtes voor wat 

betreft de kaartverkoop.  

 

De relevantietypologie van Stichting de Muzieknoot is de maatschappelijke professional.  

(2 punten) Dit blijkt uit: 

Factor uit het 

tolmodel 

Waarde van de factor 

Missie, 

doelstellingen, 

strategie en ksf-en 

(2 punten) 

Missie en doelstellingen zijn uitgewerkt. De doelen zijn in overwegende 

mate niet financieel en gericht op de belangen van de diverse 

stakeholders. Dit maakt balanced scorecards mogelijk. 

 

Structuur 

(2 punten) 

Basisstructuur:  

Klant- en maatschappijgericht (belang bij tevreden cursisten en daarnaast 

aandacht voor het maatschappelijk belang) voor wat betreft het geven van 

onderwijs en de maatschappelijke podiumfunctie. 

Wijze van coördineren en beheersen: Een professionele bureaucratie met 

een markt / klantgerichte structuur. Operationeel niveau bestaat uit 

hoogwaardige professionals met aanzienlijke bevoegdheden. 

Kennis/vaardigheden worden gestandaardiseerd.  

Soorten organisatieonderdelen: De rol van de kleine doch hoogwaardige 

stafafdelingen (controlling en automatisering) is beperkt. De afdelingen 

Muziekonderwijs, Inkoop en Magazijn zijn standaard kostencentra. 

Processen 

(2 punten) 

Mate van beheersing van de functionele processen: Processen zijn 

beheerst. 

Organisatietype: Zie hieronder. 

Besturing en beheersing van de functionele processen: Processen zijn 

goed beheersbaar, maar de effecten van interventies in de processen zijn 

waarschijnlijk vooraf niet helemaal bekend. Het didactische proces bij de 

Muzieknoot laat zich immers niet altijd even eenvoudig beïnvloeden.  

Managementstijl  

(2 punten) 

Individueel: Ondernemer, teammanager. Management is gericht op 

faciliteren en monitoren van het functioneren van het personeel en 

daarmee de kwaliteit van de activiteiten.  

Collectief: Losse delegatie. De inbreng van personeel als specialisten 

wordt door de directie als zeer waardevol ervaren. Veel faciliteren en 

monitoren en weinig directe sturing.  

Cultuurtypen  

(2 punten) 

De Muzieknoot verkeert in de functionele fase. De organisatie is niet op 

zichzelf gericht, maar op het welzijn van het personeel en de cursisten. De 

eigen positie in de markt is helder. De organisatie werkt klantgericht. De 
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besluitvorming vindt interactief plaats. Er worden proeflessen en open 

avonden georganiseerd voor potentiële klanten. De afdelingshoofden 

hebben veel zelfstandigheid. 

 

 

2 Wat betekent het door u bij vraag A gekozen toltype in het algemeen voor de vorm en 

inhoud van managementinformatie? Geef op basis hiervan de managementinformatie 

(rapportageset) voor Stichting de Muzieknoot (24 punten).  

Vorm en inhoud managementinformatie (8 punten) 

Vorm (4). De doelstellingen bij Stichting de Muzieknoot zijn gericht op klanten, omgeving en 

op medewerkers. De balanced scorecard is daarom goed bruikbaar bij het bepalen van de 

managementinformatie. Passend in de stijl om eenheden en individuen een grote mate van 

eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid te geven (losse delegatie) is de frequentie 

waarmee formele rapportages worden opgeleverd laag. Het informele netwerk neemt een 

belangrijke positie in.  

Inhoud (4). Maatschappelijke professionals kennen zowel een sterk ontwikkeld informeel 

informatiesysteem alsook een geformaliseerde informatievoorziening. Informatie over de 

missie, kritische succesfactoren, doelen en strategie is terug te vinden in de formele, 

standaardrapportages. Ook informatie over de meningen van de cursisten van de 

Muzieknoot over de toekomstige plannen van de directie maakt deel uit van de 

informatievoorziening aan het management. Daarnaast speelt informatie over de 

leeftijdsopbouw van de categorieën cursisten en personeel een belangrijke rol.  

Rapportageset (16 punten) 

Bij de beoordeling vooral letten op de volgende aspecten: 

 Is er voldoende informatie gegeven over het personeel, cursisten en 

innovatie wat hoort bij dit type? 

 Is er voldoende diepgang en structuur? Het is immers geen pionier! 

Er wordt impliciet vanuit gegaan dat de informatie wordt gerapporteerd in 

confrontatie met begrotingen en informatie uit voorgaande perioden 

Inhoud Rubricering Frequentie 

Financiële informatie (3 punten) “Financieel perspectief” 

Opbrengsten, kosten en 

exploitatieresultaten 

In totaal, per 

activiteit/afdeling, per soort 

cursus, instrument, 

opbrengsten bladmuziek en 

verkoop instrumenten,per 

vestiging 

Per maand 

Reserves/ Inkomsten In totaal Per maand 
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Er wordt impliciet vanuit gegaan dat de informatie wordt gerapporteerd in 

confrontatie met begrotingen en informatie uit voorgaande perioden 

Inhoud Rubricering Frequentie 

Liquiditeit In totaal Per maand 

Ontwikkelkosten lesmateriaal In relatie tot begroting. Per maand 

Informatie over klanten en producten (5 punten) “Klant-markt perspectief” 

% bezoekers dat gebruik maakt van 

de inkoopfunctie van muziek en 

instrumenten 

Per mogelijkheid in totaal 

en per vestiging 

Per seizoen 

Aantal inschrijvingen / aantal 

proeflessen per open avond 

Per vestiging en in totaal Per seizoen 

% cursisten dat gebruik maakt van 

de podiumfunctie 

Per podium, per vestiging 

en in totaal 

Per seizoen 

% van de cursisten dat klachten 

heeft over kwaliteit van het aanbod 

van cursussen en over docenten of 

cursusruimtes 

Per cursus, docent en 

ruimte, per vestiging en in 

totaal  

Per seizoen 

Bezetting van de cursussen Per soort cursus, per 

vestiging en in totaal 

Per seizoen 

Leeftijdsopbouw en achtergrond 

cursisten 

Per activiteit, per vestiging 

en in totaal 

Per seizoen 

Aantallen cursisten  Per leeftijdscategorie, per 

vestiging en in totaal 

Per week 

Informatie over personeel (5 punten) “Intern perspectief” 

Uitkomsten 

werknemerstevredenheids-

onderzoeken m.b.t. de kwaliteit van 

de organisatie en het functioneren 

van het management in relatie tot 

hun werk 

Per categorie werknemers 

en per afdeling, per 

vestiging en in totaal 

Per jaar 

% van de arbeidstijd dat wordt 

besteed aan professionele 

ontwikkeling, één en ander in lijn 

met de door de leiding vastgestelde 

standaarden. 

Per categorie werknemers 

en per afdeling, per 

vestiging en in totaal 

Per kwartaal 
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Er wordt impliciet vanuit gegaan dat de informatie wordt gerapporteerd in 

confrontatie met begrotingen en informatie uit voorgaande perioden 

Inhoud Rubricering Frequentie 

% Ziekteverzuim Per categorie werknemers 

en per afdeling, per 

vestiging en in totaal 

Per jaar 

% van de medewerkers waarvoor 

tijdig een beoordeling heeft 

plaatsgevonden 

Per categorie werknemers 

en per afdeling, per 

vestiging en in totaal 

Per jaar 

Aantal vacatures Per categorie werknemers, 

per vestiging en in totaal 

Per kwartaal 

Doorlooptijd invulling vacatures Per categorie werknemers, 

per vestiging en in totaal 

Per kwartaal 

Gevolgde opleidingen Per afdeling, per vestiging Per kwartaal 

% geannuleerde cursussen Per soort cursus en per 

docent 

Per maand 

Kas- en voorraadverschillen Per kwartaal, per vestiging 

en in totaal 

Per maand 

% incourantheid van bladmuziek Per soort muziek/ 

instrument 

Per maand 

Innovatie (3 punten) “Innovatie perspectief” 

% kennis en vaardigheden van 

personeel is verbreed en vergroot 

Per vakgroep en per soort 

instrument 

Per jaar 

Voortgang ontwikkelingsactiviteiten Per soort les Per maand 

 

3 Geef aan op welke wijze de Muzieknoot invulling kan geven aan aan de levers of 
control volgens Simons (20). 

 
Antwoordindicatie per lever 5 punten 
 
Beliefs system 
In de casus zijn voldoende aanknopingspunten gegeven zoals: 
 
De missie van de organisatie is “Muziek is voor iedereen te leren”. Van de docenten wordt 

verwacht dat zij niet alleen deskundig zijn maar ook enthousiast en daarmee 
cursisten helpen om hindernissen te overwinnen. 
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Boundaries 
Voorbeelden die hierbij voor de hand liggen zijn: 
 
-  Geen belangenverstrengeling 
- Docenten zijn verplicht om zich te houden aan het personeelsregelement. Dit bepaalt 

onder meer dat het verboden is om aan cursisten voor eigen rekening les te geven 
buiten de officiële lessen om. Verder dienen de docenten zich te houden aan de 
gangbare omgangsvormen 

Diagnostic control system 

De directie ontvangt informatie zoals weergegeven in vraag 2. 

Interactive control system 

De case bevat diverse aanknopingspunten voor het effectueren van het interactive control 
system. 

 De vestigingsleiders komen zes keer per jaar samen in Ede om onder andere 

samen met de directie te praten over de laatste ontwikkelingen. 

 De directie bezoekt regelmatig de vestigingen. 

 Ook houden zij regelmatig gesprekken met de onder hen vallende docenten op 

basis van onder andere de evaluaties die leerlingen hebben gegeven. 

 De open avonden die per vestiging gehouden worden om te peilen of het aanbod 

aansluit bij de behoeften. 

 

Stichting de Muzieknoot ontvangt jaarlijks substantiële subsidies van diverse 
gemeentes. De laatste jaren zijn deze subsidies echter steeds meer onder druk 
komen te staan door diverse bezuinigingsrondes. Derhalve dient er op de kosten van 
de afdeling Muziekonderwijs bezuinigd te worden met 10 procent zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit. De Raad van Toezicht heeft aan het bestuur gevraagd om 
er voor te zorgen dat de interne beheersing bij Stichting de Muzieknoot zo wordt 
ingericht dat dit voor het nieuwe jaar wordt gerealiseerd. 

 
 
4 Doe een voorstel hoe het COSO Internal Control Framework kan worden ingericht 

zodat de Raad van Toezicht er gerust op kan zijn dat de genoemde doelstellingen 
van bezuiniging van 10 procent en het handhaven van de kwaliteit bij de afdeling 
onderwijs met gelijkblijvende kwaliteit inderdaad wordt gerealiseerd. (20). 

 
Studenten dienen de COSO matrix in te richten voor de twee genoemde doelstellingen: 

 Bezuiniging van 10 procent 

 Handhaven van de kwaliteit 

 

De volgende matrix kan daarbij als denkmodel worden gebruikt. Andere zienswijzen zijn 
uiteraard mogelijk mits conform de COSO-systematiek. 

Per doelstelling 10 punten te geven. Deze 10 punten worden verdeeld over de vijf COSO 
elementen. De logische samenhang dient te worden beoordeeld. 
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 Bezuiniging van 10 procent Handhaven van de kwaliteit 

Control environment Directie geeft het goede 
voorbeeld. 
 

Bij werving en selectie wordt 
specifiek de muzikale en 
didaktische deskundigeheid 
vastgesteld. 

Risk assessment (bij 
wijze van voorbeeld) 

 Te hoge reiskosten 

 Te kleine groepen 

 Te hoog salaris bij 
werving 

 Leegloop onder 
personeel in vaste 
dienst 
Etc. 

 Docenten hebben 
onvoldoende ervaring 

 Docenten hebben 
onvoldoende 
deskundigheid 

 Faciliteiten voldoen 
niet aan minimale 
eisen 

Control activities (bij 
wijze van voorbeeld) 

 Procedures voor 
reiskosten, 
controle op 
reiskosten 

 Optimale 
personeelsplannin
g maken 

 Maximale tarieven 
vaststellen, 
controle op 
naleving 

 Bij werving en 
selectie antecedenten 
onderzoek 

 Evaluaties van 
docenten 

 Jaarlijkse 
functioneringsgespre
kken 

 Met andere woorden 
kwaliteitsmanagemen
t systeem 

Informatie en 
communicatie 

 Kosten 
muziekonderwijs in 
relatie tot begroting 
per vestiging 

 Verhouding directe 
versus indirecte 
uren 

 Gemiddelde 
groepsgrootte per 
vestiging 

 Gemiddelde cijfer 
voor kwaliteit 
muziekonderwijs per 
genre, per vestiging 

 Percentage tevreden 
cursisten 

 Percentage lesuitval 
per vestiging 
 

Monitoring Ongoing: 

 Vaststellen dat 
control activities 
worden nageleefd 

Separate 
* Nader onderzoek naar 
vestigingen en kostensoorten 
waar de overschrijdingen 
plaatvinden. 

Ongoing 

 Vaststellen dat 
maatregelen om 
kwaliteit te 
handhaven inderdaad 
zijn uitgevoerd 

Separate 

 Onderzoek naar 
vestigingen, sort 
cursussen waar de 
kwaliteit te wensen 
heft overgelaten. 
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Bij de Muzieknoot is onlangs een nieuw roosterprogramma in gebruik genomen. Dit 
programma is speciaal voor de Muzieknoot ontwikkeld. De ontwikkeling van het 
pakket is door een regionaal automatiseringsbedrijf uitgevoerd in nauwe 
samenspraak met het hoofd de afdeling planning en secretariaat. Het grote voordeel 
is dat de roosters nu online zichtbaar zijn voor cursisten en dat vestigingsleiders de 
mogelijkheid krijgen om de ziekte van een docent tijdig en ook in de avonduren in te 
voeren. Dit roosterprogramma blijkt toch niet te werken zoals gehoopt. De volgende 
problemen zijn daarbij aan het licht gekomen: 

 Het roosterprogramma geeft soms geen signaal wanneer een docent of lokaal 
dubbel geboekt is. 

 De vestigingsleiders met weinig affiniteit met ICT  hebben grote problemen om de 
ziektemeldingen in het roosterprogramma in te voeren. 

 
5. a. Uit welke negen fasen bestaat de algemene levenscyclus voor een geautomatiseerd 

informatiesysteem? (6 punten) 
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b. Noem vier fasen waar mogelijk fouten zijn gemaakt? Motiveer uw antwoord  (8 punten). 
 
Verschillende mogelijkheden kunnen door de studenten worden gegeven. Bijvoorbeeld: 
 

 Bij het ontwerpen is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van de 
gebruikers. 

 Het bouwen is niet goed uitgevoerd. 

 Het testen is niet zorgvuldig uitgevoerd. 

 Bij het invoeren heeft geen of onvoldoende scholing van de vestigingsleiders 
plaatsgevonden. 

 
c. Wat is prototyping en welke voordelen zou deze methode van ontwikkeling voor de 

Muzieknoot kunnen hebben gehad? (6 punten) 

Bij prototyping worden de verschillende fasen parallel en iteratief uitgevoerd. Parallel wil in 
dit geval zeggen dat ontwerpen, bouwen en testen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 
Iteratief wil in dit geval zeggen dat bijvoorbeeld ervaringen die bij de ontwikkeling van de 
applicatie worden opgedaan, kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp van de 
applicatie. (3 punten)De actieve betrokkenheid van de gebruikers zoals de vestigingsleiders 
biedt een extra waarborg voor de relevantie van de informatie die de te ontwikkelen 
applicatie moet gaan produceren (3 punten) 


