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Naam module 
MVO 
 

Modulehouder 
Eric Leenderts 
 
Vakgebied(en) 
Management 
 

Studiepunten 
2 ects 
 

Voorkennis 
Geen 

 
Omschrijving 
In de module MVO wordt in één blok de historie van duurzaamheid gegeven (hoe komen we er 
aan, wat is er gebeurd?), de macro aspecten (mondiale relevantie) en de wijze waarop bedrijven 
in hun bedrijfsvoering (visie, strategie, plannen en uitvoering) duurzamer kunnen zijn en dat dit de 
winstgevendheid (juist) niet in de weg hoeft te staan. Diverse relevante begrippen worden 
uitgelegd. Als basis voor de uitvoering worden de begrippen en een stappenplan in relatie tot ISO 
26000 gebruikt (MVO prestatieladder). Ook is er aandacht aan duurzaamheidsverslaglegging met 
voorbeelden en de Global Reporting Initiative (GRI) normering. 
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de mondiale en maatschappelijke relevantie van 
duurzaamheid wordt een college besteed aan een film. Om de praktijk te koppelen aan de theorie 
wordt een college besteed aan een bedrijfsbezoek. De colleges worden afgesloten met een 
documentaire. 

 
Doelstelling(en) 
De student bewust te maken met de (mondiale) relevantie en urgentie van duurzaamheid en de 
wijze waarop bedrijven daarmee om kunnen gaan. 
De student weet wat de term duurzaamheid betekent, kan dit in de praktijk van een bedrijf 
uitleggen en hiervoor ideeën aanreiken aan de hand van ISO26000. 
 

Werkvormen 
Practicum en zelfstudie met o.a. sheets als leerstof. 
 

Leerstof 
Sheets en achtergrond informatie op n@tschool. Zelf werkzaamheid van de studenten. Informatie 
opzoeken op internet, de mediatheek en andere informatie bronnen.  
 

Literatuur (aanbevolen): 
  Basisboek Duurzame Ontwikkeling, Niko Roorda, Wolters Noordhoff, ISBN 90-01-26709-2 
 Basisboek MVO, Moratis L., Van der Veen M., Van Gorcum, ISBN 90-23-24223-8  
 



 

 

Voorwaarden voor deelname aan de opdracht 
Een student kan uitsluitend deelnemen aan de opdracht indien hij/zij heeft voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 

- Groep of individuele opdracht: een groepsopdracht wordt alleen toegestaan indien de 
student voldoende colleges heeft bijgewoond. Voldoende houdt in dat maximaal 2 
colleges zijn verzuimd. De presentielijst geldt hierbij als leidend. Een student is zelf 
verantwoordelijk voor het noteren van zijn aanwezigheid; 

- het hebben van een goedgekeurd onderwerp voor de opdracht binnen de daarvoor 
gestelde termijn, dat voldoet aan de hierna te noemen voorwaarden; 

- het digitaal inleveren van de opdracht binnen de gestelde termijn. 

 
Opdracht 
De module wordt afgesloten met een opdracht. Studenten maken individueel of maximaal in 
drietallen (zie voor voorwaarden hiervoor) een opdracht over toepassing van duurzame 
bedrijfsvoering bij een te kiezen bedrijf. Belangrijk hierbij is dat de praktische toepassing van de 
stof centraal staat. De student dient contact te hebben gehad met het bedrijf om de toepassing 
van de kernthema’s en indicatoren na te gaan (zoals interviews, etc.). 
 
Voorwaarden bij de keuze van het bedrijf: 

- met minimaal 5 medewerkers; 
- relevant genoeg om te dienen als toets (ter beoordeling docent); 
- er mag door het bedrijf geen MVO verslag zijn gemaakt. 

 
De structuur van de opdracht dienst tenminste de volgende elementen te bevatten: 

- Waarom voor dit bedrijf is gekozen / relatie met de student 
- Informatie over het bedrijf (o.a. plaats in de keten) 
- Verwachtingen vooraf van de student over het niveau van MVO bij dit bedrijf en de meest 

relevante MVO aspecten (relatief belang van elk van de 3 p’s, niveau van uitvoering) 
- Behandeling alle 7 kernthema’s met de 33 indicatoren individueel 
- Aanbevelingen (per indicator en/of per kernthema, letten op ketenverantwoordelijkheid) 
- Conclusie (o.a. vergelijking met eerdere verwachting, wat als eerste aanpakken, wat is 

echt relevant / essentieel) 
- literatuurlijst 

 

Beoordeling 

Het beoordelen van de opdracht gebeurt aan de hand van de volgende criteria. 
  - toepassingen en relevantie van duurzaamheidsaspecten; 
  -  behandeling van alle 6 kernthema’s en alle 33 indicatoren van ISO 26000 inclusief 

behoorlijk bestuur, zowel van hetgeen wordt uitgevoerd als de mogelijkheden voor 
verdere toepassing;  

 -  volledigheid van de behandelde aspecten;  
 -  creativiteit en inzicht bij de mogelijkheden voor verdere toepassing van MVO. 
 

(Her)kansingsmogelijkheid 

Bij de beoordeling van de opdracht moet tenminste een voldoende worden behaald. 

Als een opdracht als onvoldoende wordt beoordeeld, bericht de docent dit digitaal aan de student 
met opgaaf van de reden(en). Nadat dit bericht is verzonden aan de student heeft deze 14 dagen 
de tijd om een verbeterde versie in te leveren.  

Dit geldt als herkansingsmogelijkheid. Er kan op deze wijze echter nooit meer worden behaald 
dan het cijfer 6,0. 

Als geen of niet tijdig een opdracht wordt ingeleverd is er geen herkansingsmogelijkheid. Als 
geen of niet tijdig een herkansing wordt ingeleverd wordt de onvoldoende definitief.  



 

 

Studiebelasting 

De studiepunten van deze module zijn goed voor 56 uren studiebelasting. Dit is de studietijd die 
een gemiddelde student zal moeten investeren om de module met een voldoende resultaat af te 
sluiten. De studiebelastingsuren kunnen grofweg als volgt worden gespecificeerd:  

- Hoorcolleges 8 x 2 uur = 16 uur 
- Zelfstudie: 8x 2 uur = 16 uur 
- Opdracht: 24 uur 

 
 
 
 


