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WELKOM BIJ DE

MISC

De wereld om ons heen wordt met de dag complexer en
turbulenter. Burgers zijn mondiger, klanten
veeleisender, concurrentie komt vanuit onverwachte
hoek. Veranderen wordt gaandeweg de enige constante,
maar hoe kom je tot duurzame verandering? Hoe
krijgen we dit verankerd in de denkwereld en in het
gedrag van medewerkers? Hoe gaan we vandaag om
met de complexiteit van de wereld van morgen? 
 
De universitaire deeltijd masteropleiding Managing
Information & Sustainable Change (MISC) is gericht op
het managen van duurzame veranderingen in en van
organisaties in het informatietijdperk. 
 
De informatiesamenleving heeft behoefte aan
professionals die de maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen weten te vertalen naar
hun eigen omgeving. 
 
Strategische gesprekspartners voor het hoger
management om vraagstukken en ontwikkelingen te
duiden.
 
Thought leaders’ met een eigen visie op het gebied van
management, informatie en duurzame verandering in
het informatietijdperk. 
 
‘Reflective learners’ die hun eigen functioneren en dat
van hun organisatie kritisch weten te analyseren.
 
Voor pioniers die deze rollen ambiëren is de MISC
opleiding bedoeld.

Wat zeggen
deelnemers?

Ik kan nu doen wat ik graag wil
 
Ik had het gevoel dat ik vast liep in de wijze waarop ik naar
informatievraagstukken keek. MISC heeft mij geleerd om meerkleurig en vanuit
verschillende perspectieven te kunnen kijken, ook naar mezelf. En daardoor kan ik
nu doen wat ik graag wil; innovaties creëren die de wereld een heel klein beetje
mooier maken!

Jelte Reitsma
Informatiemanager
Hogeschool Utrecht
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Wat zeggen
deelnemers?

Managing Information
 

Informatisering en digitalisering spelen een centrale en essentiële rol in onze samenleving. Hoe organisaties
omgaan met hun data, informatie en kennis bepaalt steeds nadrukkelijker hun identiteit en succes. 
 
Voor de meeste organisaties is informatie van levensbelang en informatievraagstukken staan dan ook hoog op de
agenda. 
 
Tegelijkertijd is informatie overal. Het is niet (meer) de verantwoordelijkheid van een bepaalde functie, afdeling of
zelfs organisatie, maar overstijgt allerlei grenzen. Dit maakt informatie gerelateerde vraagstukken complex. Hoe
gaan we vandaag om met de complexiteit van de wereld van morgen? 
 
Om de complexe informatie vraagstukken het hoofd te kunnen bieden maakt de MISC gebruik van een brede
variëteit aan disciplinaire kennis (zoals filosofie, etnografie, architectuur, sociologie, economie, psychologie en
ethiek) en waardevolle inzichten uit bijvoorbeeld de beeldende kunst, muziek, fotografie, games en film.
 
Vanuit deze multidisciplinaire aanpak ontwikkel je binnen de MISC een verscheidenheid aan kennis en
vaardigheden waar je uit kunt putten om complexe informatievraagstukken het hoofd te kunnen bieden.

Een andere visie, een nieuwe bril
 
Ik heb enkele jaren geleden gekozen voor de MISC om twee belangrijke redenen. In de
eerste plaats merkte ik dat veel van de strategische vraagstukken in mijn werk niet
beantwoord konden worden middels vast omschreven methodieken en modellen. Ik
zocht dus een stuk verdieping, waarbij ik met een geheel andere visie naar wicked
problems kon kijken. In de tweede plaats merkte ik dat veel disruptieve ontwikkelingen
in onze tijd nieuwe verbindingen vergden tussen verschillende disciplines. Beide
elementen van verdieping en verbreding heb ik in de MISC gevonden.

Sustainable Change
 

Verandering is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid en komt vanuit allerlei verschillende hoeken (sociaal,
technologisch, economisch, politiek, ecologisch, organisatorisch etc). Ontwikkelingen gaan snel en de gevolgen
strekken zich steeds verder uit. 
 
Onze organisaties hebben echter last van achterhaalde uitgangspunten, oude denkbeelden en werkwijzen,
interne gerichtheid en starre organisatievormen. Een organisatie net iets effectiever of efficiënter laten werken
dan gisteren volstaat niet meer. Hoe ga je daar als professional mee om?
 
Om veranderingen in en van organisaties op een duurzame manier te managen, zullen meningen, belangen en
perspectieven van belanghebbenden continu moeten worden meegenomen. 
 
In de MISC besteden we dan ook veel aandacht aan het kijken en denken vanuit verschillende perspectieven,
disciplines en paradigma’s, het betrekken en meekrijgen van belanghebbenden en het kritisch reflecteren op
de waarde van ons eigen perspectief.

Joost Wezemer
Brigadecommandant 
Koninklijke Marechaussee
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Onze definities, regels, inzichten, theorieën, modellen, aannames:
weten we zeker dat ze nog kloppen? Overal zie je verschuivingen
optreden die gevolgen hebben voor onze organisaties. Hoe speel je
daarop in en hoe ga je ermee om? Hoe zorg je voor een nieuw
perspectief op wat er gaande is?
 
Aan de hand van de elementen van VUCA leren we tijdens dit
semester een visie te creëren op welke ontwikkelingen relevant zijn
voor onze praktijk en hoe we daarmee om kunnen gaan. We
gebruiken theorieën, modellen en inzichten om ons te helpen
begrijpen welke gevolgen het veranderende discours van het
informatietijdperk heeft voor onze organisaties. 

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 4 onderdelen: 3 thematische semesters en het afstudeertraject. 

VUCA staat voor volatile, uncertain, complex en ambiguous. 
VUCA vraagstukken vereisen andere manieren van denken en werken. We moeten niet alleen leren begrijpen welke
theorieën, aannames, modellen en ideeën passen bij VUCA maar ook hoe en waarom we ze moeten toepassen.
 
Vanuit een wetenschappelijke achtergrond maar met een verfrissend praktische aanpak leidt MISC op tot leiderschap voor
VUCA-vraagstukken in het informatietijdperk. Om deze ambitie waar te maken, biedt de opleiding een uniek samenspel van
inzicht, kennis en kunde.

Semester 1:
Discours van het
informatietijdperk

Volatility: Als onze context volatiel is, heeft het geen zin om te focussen op een deel van het systeem maar zullen we de
vluchtigheid van het gehele systeem in ogenschouw moeten nemen. Welke systeembenaderingen kunnen hierbij helpen en hoe
zetten we die in?
 
Uncertainty: Lange termijn plannen werken niet meer in een onzekere wereld doordat de stip op de horizon met je mee
verschuift. Maar wat werkt dan wel?
 
Complexity: Technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen hebben invloed op de complexiteit van onze
praktijk. Welke ontwikkelingen en veranderingen spelen hier en hoe kunnen wij  omgaan met de complexiteit van onze context?
 
Ambiguity: Informatie, kennis, betekenis, organisaties, professionals, verandering: wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Hoe worden
we ons bewust van ons perspectief en welke invloed dit heeft op ons handelen?
 
Integratie. Als we de verschillende ontwikkelingen samenvoegen en doortrekken, in wat voor context bevinden we ons dan? Hoe
kan de filosofie ons helpen om inzicht in en overzicht van al deze ontwikkelingen te krijgen?

VUCA-vraagstukken in het
informatietijdperk als rode draad



Semester 2:
Design thinking
voor het
informatietijdperk

VUCA-vraagstukken en Design thinking: Hoe herken je een VUCA-vraagstuk in je eigen praktijk en waarin onderscheidt zo'n
vraagstuk zich? Welke Design-benaderingen zijn er en welke is het meest zinvol voor VUCA-vraagstukken?
 
Experience/Voelbaar: Welk vraagstuk ligt er achter het vraagstuk en hoe verzamel je inzicht over wat er echt speelt? Hoe en
wanneer zet je methoden en technieken zoals (n)etnografie, fenomenologie, diepte interviews, rich descriptions/rich pictures,
observatie etc in?
 
Explore/Denkbaar: Hoe reframe je het vraagstuk? Welke andere inzichten en denkkaders kunnen je helpen om nieuwe
oplossingsrichtingen te bedenken? Hoe kunnen concepten als cognitieve flexibiliteit, analogieën, metaforen en paradoxen helpen bij
het bedenken van creatieve ideeën?
 
Experiment/Maakbaar: Wat is het nut van prototypes en hoe verzamel je de meest waardevolle feedback voor je vraagstuk? Wat is
de waarde van gamification als middel voor gedragsverandering, en hoe helpen concepten als nudging, boundary objects en
affordances bij het aanpakken  van je vraagstuk?
 
Embed & Engage/(ver)Haalbaar: Hoe neem je andere mensen mee in je nieuwe ideeën? Hoe zorg je ervoor dat de verandering
wordt ingebed door deze ij te rollen in plaats van uit te rollen? Wat voor waarde heeft storytelling in deze context en hoe zet je dit
effectief in?

Wat zeggen
deelnemers?

Uitdagend, inspirerend, niet-schools, persoonlijk
 
Door de opleiding ben ik anders gaan denken. Snap ik veel beter dat er niet één
waarheid is, maar dat iedereen daar vanuit een eigen perspectief naar kijkt. Dat het
interessant is om vanuit die perspectieven samen, de volgende stap te zetten. Dat hoeft
niet de perfecte volgende stap te zijn, maar wel een stap die ons weer een stukje verder
brengt. Als het niet lukt om met alle partijen op één lijn te komen, dat er dan andere
manieren zijn om toch beweging te krijgen. Het werken met protoypes die je op basis
van feedback verbetert, zit nu ingebakken in alles wat ik doe.

Desiree van den Bergh
Informatiemanager 
Fontys Hogeschool

Het informatietijdperk confronteert ons met
vraagstukken die niet opgelost kunnen worden met
traditionele methoden en technieken. Zij vergen een
andere benadering: niet alleen door op zoek te gaan
naar nieuwe antwoorden maar ook door de vragen zelf
aan te pakken. Welke aannames zitten daaronder en hoe
kunnen we die aanscherpen? Hoe kunnen we
voorwaarden scheppen die leiden tot verbetering in ons
vraagstuk?
 
In dit semester leer je om de VUCA-vraagstukken waar je
in het informatietijdperk mee wordt geconfronteerd, niet
te reduceren tot pseudo-oplossingen, maar ze in volle
complexiteit te benaderen. Je past wat je leert direct toe
op een VUCA-vraagstuk in je eigen praktijk.



In het derde semester leer je over het integreren en borgen van
verandering in de organisatie, jouw eigen rol en signatuur hierin
en de dilemma’s die je hierbij kunt tegenkomen. Vier zogenaamde
'frames,' specifieke krachtenvelden waar je te maken gaat krijgen
met dilemma's, vormen de thematische opbouw van het
semester.

Semester 3:
Dilemma's in het
informatietijdperk

Frames van Sustainable Change: Met welke vier 'frames' van Bolman & Deal hebben we in de praktijk te maken, en welke
ontwikkelingen spelen hier die invloed hebben op ons denken en doen in het informatietijdperk?
 
Structureel frame: Op welke wijze hebben we te maken met ontwikkelingen op het gebied van het structurele ontwerp van
organisaties, in een tijd van netwerken en (digitale) platformen? Hoe kunnen we hiermee omgaan? 
 
Politiek frame: Hoe gaan we om met besluitvorming en botsende belangen als iedereen en niemand de baas is in ketens en
ecosystemen? Tegen welke governance-vraagstukken lopen we dan aan?
 
Human resources frame: Welke ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan robotisering, digitalisering) hebben invloed op
medewerkers van organisaties? Wat voor effecten hebben dat soort ontwikkelingen? Wat verandert er als we niet meer denken in
termen van life time employment maar lifelong employability?
 
Symbolisch frame: Tot welke effecten op organisatiesymbolen, cultuur en betekeniscreatie moeten we ons kunnen verhouden in
een context van virtual/augmented reality, fake news/alternative facts en filterbubbels?

Afstudeertraject: 
Voorstudie & Meesterproef
Nadat je de 3 semesters met succes hebt afgerond, kun je beginnen aan het afstudeertraject van de MISC. Dit traject bestaat
uit een voorstudie en je uiteindelijke meesterproef. 
 
Je kiest een eigen vraagstuk waar je onderzoek naar zou willen doen en aan de hand van de voorstudie-opdracht diep je dit
vraagstuk uit en leer je bewuste keuzes te maken voor wat je wil gaan onderzoeken en hoe. 
 
De meesterproef zelf bestaat altijd uit een uiteenzetting van een theoretisch kader en de onderzoeksopzet maar we willen je
ook nadrukkelijk aanmoedigen om na te denken over alternatieve vormen voor je eindproduct zoals een documentaire,
game, app, symposium etc.
 
Tijdens het afstudeertraject word je persoonlijk begeleid en vinden er periodiek (facultatieve) bijeenkomsten plaats waar je
met je medestudenten je voorstudie, onderzoeksopzet of andere kennis en ervaringen kunt delen.



START EN LESLOCATIE
De opleiding start tweemaal per jaar, zowel in januari als
in juni. De lesdagen vinden plaats in The Spring House
(tenzij er een museumbezoek of andersoortige activiteit
buiten op het programma staat). Het gebouw is gelegen
op nog geen 5 minuten lopen van Amsterdam CS op de De
Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam.
 
 

LESDAGEN
Ieder semester bestaat uit 5 modules die maandelijks
plaats vinden van woensdag t/m vrijdag. 
De tijden zijn:

Woensdag: 09.00 tot 19.30 uur;
Donderdag: 09.00 tot 19.30 uur;
Vrijdag: 09.00 tot 16.00 uur.

De meest actuele data van alle modules vind je altijd op 
https://www.vuca-academy.nl/data-misc/
 
 

KLEINE GROEPEN, ANDERS LEREN
Een MISC-groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers,
vanwege de grote variatie aan werkvormen en het belang
dat wij hechten aan interactie en het onderling leren van
elkaar.
Voor uitgebreide informatie over de diversiteit aan werk-
en toetsvormen waar we in de opleiding gebruik van
maken verwijzen we je naar 
https://www.vuca-academy.nl/teleidoscoop/
 
 

STUDIELAST
Voor de 3 semesters en het afstudeertraject samen staat
een studielast van 1680 uur. Dit komt doorgaans neer op
ongeveer 1 dag per week studie, naast
de maandelijkse driedaagse module.

KOSTEN
Kosten voor het gehele traject bedragen 27.500 euro, all-in.
Het is ook mogelijk om losse semesters te volgen:
1 semester: 7.975 euro, all-in;
2 semesters 15.850 euro, all-in;
3 semesters 21.500 euro, all-in.
 
 

FINANCIERING
Voor meer informatie over fiscale regelingen, het
Levenlangleren-krediet, beurzen of betalen in termijnen:
neem contact op met de programmacoördinator.
 
 

TOELATINGSEISEN
Voor toelating tot de MISC dien je in het bezit te zijn van
een relevant hbo- of wo-diploma en te beschikken over
minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 
Wij raden je aan om altijd jouw eigen unieke combinatie
van diploma's en werkervaring aan ons voor te leggen. Ook
als je niet binnen de hierboven geformuleerde
toelatingseisen lijkt te passen.
 
 

ACCREDITATIE
De MISC-opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Zij is
opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger
Onderwijs (CROHO) onder ISAT-nummer 75125.
 
 

ANNULERING
RMa behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren
bij onvoldoende inschrijvingen. In dat geval wordt het reeds
betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 
 

PROGRAMMACOÖRDINATIE
Dr Anna Snel is de programmacoördinator van de MISC.
Haar contactgegevens zijn:
 
 
E: anna@vuca-academy.nl
M: 06-244 33 844
 
 
Je kunt ook contact opnemen als je een afspraak voor een
oriënterend gesprek wilt maken of nog praktische of
inhoudelijke vragen hebt.

Praktische informatie



MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE
De samenleving staat voor fundamentele uitdagingen en
problemen. Denk aan klimaatverandering, de energietransitie,
maar ook aan nationale opgaven als de kwaliteit en
toegankelijkheid van zorg of de leefbaarheid in grote steden. In
deze complexe en snel veranderende wereld kunnen
organisaties alleen overleven als ze een heldere visie hebben
op hun duurzame waardecreatie. Ook stakeholders –
waaronder klanten en investeerders – bevragen organisaties
steeds meer op hun niet- financiële doelstellingen en
resultaten. Op de impact die zij uitoefenen op hun omgeving
en het milieu. Dit dwingt organisaties zich te (her)oriënteren
op hun positie en hun rol. 
RMa onderscheidt zich in haar opleidingen vooral door de
focus op maatschappelijke waarden. Zij leidt professionals op
die verder kijken dan de efficiëntie en het rendement van
bedrijfsprocessen. Professionals die oog hebben voor de
waarde die hun organisatie toevoegt aan de maatschappij.
Vanuit dit perspectief verzorgt RMa korte en langerlopende
opleidingstrajecten voor managers en professionals, gericht op
verschillende vakgebieden en sectoren.

Over VUCA
Academy

ANDERS LEREN
VUCA Academy is een netwerkorganisatie met een netwerk van
zo'n 100 docenten vanuit de wetenschap, de praktijk, de kunst
en de designwereld, met ruim 30 jaar ervaring in executive
onderwijs. 
Wat opleidingen van VUCA onderscheidt? In iedere opleiding: -
brengen we wetenschap, praktijk, kunst en design bij elkaar,
om zo de complexiteit van vraagstukken in beeld te krijgen. 
-maken we gebruik van alle relevante disciplines, of het nu
bedrijfskunde, filosofie of biologie is, als het maar relevant is
voor onze vraagstukken in het informatietijdperk.
- focussen we op 'diep leren'. Geen losse feitjes en definities
stampen maar kennis die je kunt toepassen, die complexe
issues beter duidt, die je perspectief verandert. De juiste
vragen leren stellen in plaats van tijdelijke juiste antwoorden. 
- verbinden we persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Kennis en vaardigheden opdoen maar ook inzicht in je eigen
routines, patronen, vanzelfsprekendheden en
vooronderstellingen.
- hebben we de praktijk als focus. Geen standaard casestudies
en theorieën maar 'eigen vraagstuk eerst'. Opdrachten hebben
directe relevantie voor jou en je organisatie.
- verzorgen we inspirerende leeromgevingen. Een fysieke plek
waar het fijn is om te leren en inspirerende werk- en
toetsvormen. 
Meer over deze uitgangspunten vind je op https://www.vuca-
academy.nl/teleidoscoop/

Over RMa

Wie organiseren de MISC?


