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Ten geleide 
Dit is studietaak 5 met de taakopdracht die hoort bij de cursus IT Governance (B70332.)  

De studietaken zijn genummerd van 1 t/m 5. De taakopdrachten kunnen een nummering op drie 

niveaus hebben. Bijvoorbeeld: taakopdracht x.y.z hoort bij studietaak x, heeft betrekking op 

taakopdracht y van die studietaak en heeft daarbinnen volgnummer z. 

Onderstaand schema geeft de positie aan van studietaak 5 ten opzichte van de overige studietaken 

van de cursus. 

  Studietaak 

1A 

Individuele uitwerking ten behoeve van 

het vaststellen van de geschiktheid van 

de organisatie waar u werkt (of die u 

goed kent) als te auditten organisatie. 

 

  

     Is de organisatie waar ik 

werk of die ik goed ken 

geschikt om te fungeren als 

te auditten organisatie? 

  Studietaak 

1B 

Teamgewijze uitwerking: taakstellende 

projectplanning: mijlpalen en activiteiten 

binnen de doorlooptijd van maximaal 

zes maanden, tijdsbesteding binnen 

budget (studielast van 240 uur). 

  

     Wat gaan we wanneer doen? 

Hoeveel tijd gaan we eraan 

besteden? 

  Studietaak 

2 

Identificatie van kansen en 

bedreigingen (in teamverband) 

  

Stappenplan ten 

behoeve van een 

gestructureerde aanpak 

van het auditproces in 

studietaak 2 en 3. 

    Welke kansen en 

bedreigingen hebben we 

geïdentificeerd? 

  Studietaak 

3 

Identificatie van sterkten en zwakten (in 

teamverband).  

  

 

     Welke sterkten en zwakten 

hebben we geïdentificeerd? 

  Studietaak 

4 

SWOT-analyse, 

managementrapportage (in 

teamverband). 

  

     Gaat de organisatie 

structureel goed om met 

haar IT, gezien het belang 

voor de organisatie? Welke 

aanbevelingen gericht op 
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verbetering stelt u voor? 

  Studietaak 

5 

Individuele uitwerking: persoonlijk 

reflectieverslag. 

  

     Wat heeft de cursus u 

opgeleverd welke leerdoelen 

zijn wel bereikt, wat niet en 

waarom? Suggesties voor 

verbetering van de cursus. 

Schema 1 Schematisch overzicht cursus IT Governance 
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INLEIDING 

Als afsluiting van de cursus dient ieder teamlid een individueel eindverslag te maken over de 

uitgevoerde audit en dat op tijd in te leveren bij de docent. Voor de goede orde: het individuele 

eindverslag wordt ook individueel beoordeeld. Het per team inleveren van sterk op elkaar gelijkende 

eindverslagen is niet toegestaan; de eindbeoordeling kan in dat geval niet plaatsvinden. 

Beoogde resultaten van studietaak 5 
Afronding van deze studietaak betekent tevens dat de gehele cursus in een groepsbeoordeling en 

individuele beoordeling1 beoordeeld kan worden. De cursus als geheel is formeel 

(eind)beoordeelbaar, indien 

- Er een elektronisch teamportfolio aanwezig is, op juiste wijze en op tijd gevuld met alle 

uitwerkingen van de studietaken (studietaak 1B, 2, 3, 4) en geplaatst in de teamruimte op 

studienet (bestandsdeling); 

- De onderzoeksrapporten van studietaak 2 en van  studietaak 3 zijn ingeleverd en 

goedgekeurd. 

- De managementrapportage van studietaak 4 is gemaakt, goedgekeurd en ingeleverd. 

- Het individueel eindverslag van studietaak 5 is ingeleverd. 

Uit te voeren activiteiten 
In grote lijnen voert u in studietaak 5 activiteiten uit zoals in Overzicht 1 is samengevat. 

Studietaaknum
mer 

Type 
activiteit 

Activiteiten Toelichting 

Studietaak 5 
individueel 
eindverslag 

Individuele 
uitwerkacti
viteit 

1. Werk individueel de taakopdracht van 
studietaak 5 volledig uit.  

2. Stuur de individuele uitwerking van de 
taakopdracht van studietaak 5 vóór de in 
studietaak 1B afgesproken inleverdatum 
per e-mail op aan uw docent. 

3. Verwerk het eventueel gegeven 
commentaar van uw docent. 

4. Verstuur de definitieve versie van het 
individueel reflectieverslag (inclusief de 
eventueel gegeven feedback, mondeling 
gegeven commentaar vat u in eigen 
woorden samen) aan uw docent. 

U sluit de 
cursus af met 
een individu-
eel 
reflectiedocu
ment 

Overzicht 1 Uit te voeren activiteiten in studietaak 5 

                                                           

1
 De eindbeoordeling bestaat uit een groepsbeoordeling (op basis van de teamgewijze uitwerking van 

studietaak 1B t/m 4) en een individuele beoordeling (op basis van de individuele uitwerking van studietaak 1A 

en 5). Zie voor de beoordeling het cursusdocument Introductie tot de cursus. 
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Taakopdracht van studietaak 5 

Individueel eindverslag over de uitgevoerde IT Governance audit 
Dit eindverslag dient aan de volgende criteria voor vorm en inhoud te voldoen: 

Vormvereisten 

- Omvang van minimaal 2500 en maximaal 4000 woorden (exclusief voorblad, inhoudsopgave 

en bijlagen). 

- Consistente en nette opmaak. 

- Een voorblad voorzien van documenttitel, naam, studentnummer, opleiding, datum, plaats, 

organisatie, naam docent en cursuscode. 

Inhoudsvereisten 

- Uniek individueel eindverslag , sterk op elkaar gelijkende (of identieke) individuele 

eindverslagen uit één team worden als onvoldoende beoordeeld. 

- Consistente opbouw. 

In het individuele eindverslag neemt u in ieder geval de volgende onderdelen op: 

- Een voorblad voorzien van documenttitel, naam, studentnummer, opleiding, datum, plaats, 

organisatie, naam docent en cursuscode. 

- Een inhoudsopgave. 

- Een samenvatting. 

- Een inleiding. 

- Een beschrijving en verantwoording van uw eigen bijdragen tijdens de cursus, inclusief een 

schatting van de studiebelasting (in uren). 

- Een individuele reflectie op de auditresultaten en op de verbetervoorstellen aan het 

management. In deze individuele reflectie besteedt u aandacht aan vragen als: wat is waarde 

van het product, hoe waardeert u het proces? Hoe kijkt u terug op uw eigen bijdragen? Wat 

zou u in retrospectief anders/beter gedaan hebben?  

- Een beschrijving van de mate waarin u uw individuele leerdoelen, zoals opgenomen in 

studietaak 1A, denkt te hebben bereikt (verworven competenties) en waarom. 

- Een concluderende reflectie op de uitgevoerde audit. Wat zijn voor u de twee als meest 

positief ervaren punten en twee als meest negatief ervaren punten? 

- Uw eindconclusies en aanbevelingen voor verbetering van de cursus. 
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Verstuur het individuele reflectierapport (inclusief de eventueel gegeven feedback, mondeling 

gegeven commentaar vat u in eigen woorden samen) per e-mail naar uw docent. 

Afsluiting studietaak 5 
Met de individuele afronding van studietaak 5 heeft u de cursus als geheel afgerond, mits ook 

studietaak 5 als voldoende is beoordeeld. Als aan alle verplichtingen is voldaan volgt binnen enkele 

weken per e-mail een voorlopige eindbeoordeling en later per post de definitieve, formele 

eindbeoordeling. 


