
                                                                                                  
 
 
 
 
Aanbod 
 Wilt u eerstejaars HBO studenten Integrale Veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool 

helpen aan een praktijkonderzoek?  

 Wilt u uw organisatie vrijblijvend -zonder financiële  verplichtingen- doorgelicht hebben 
op het gebied van kwaliteit, veiligheid, beveiliging of milieuzorg.  

 En een objectief advies krijgen hoe u op het door u gekozen gebied kunt verbeteren.  
 
Meldt u dan aan voor onderstaand onderzoek. 
 

Wat 
Uw managementsysteem (systemen en procedures) rond een specifiek aandachtsgebied 
kwaliteit, veiligheid, (informatie)beveiliging of milieu wordt integraal doorgelicht op 
effectiviteit; wat werkt ervan en wat niet. 
 

Hoe  
Groepen van zes studenten komen bij u een 
onderzoek (in 5 weken) uitvoeren waarin ze zowel 
naar uw systemen (procedures, protocollen) kijken 
als interviews houden met uzelf en enige van uw 
medewerkers. Zij werken daarbij op basis van een 
uitgebreide checklist afgeleid uit ISO 9001 (en 
OHSAS 28000 voor veiligheid en ISO 14000 voor 
milieu). Hieronder ligt een zogenaamd 
maturitymodel ontwikkeld door de Carnegie 
Mellon universiteit in de VS. 
 

Wat is er nodig, wat wordt er van u gevraagd .... 
Onze inschatting is dat studenten, afhankelijk van het onderwerp dat u kiest, uzelf en vijf 
medewerkers (of zo nodig meer) interviewen (maximaal een uur), daarnaast zal uw gevraagd 
worden relevante documenten (protocollen, handboeken) beschikbaar te stellen.  
Vertrouwelijkheid wordt daarbij door ons gegarandeerd. 
 

Wanneer  
Week 18: Planning onderzoek afgestemd tussen uw organisatie en de groep studenten 
(donderdag 1 mei of vrijdag 2 mei). 
Week 21 en 22: Contacten/ interviews/ nadere documenten (in principe woensdag 21 en 28 
mei, of op andere dagen volgens afspraak met de studentengroep) 
Week 23: Presentatie eerste diagnose woensdagmiddag 4 juni in uw organisatie (of op een 
andere dag later in de week na afspraak met studenten). 



Week 24: zo nodig nader onderzoek 
Week 25: Presentatie eindrapportage woensdagmiddag  18 juni (of op een andere dag later 
in de week na afspraak met studenten). 
 

Aanmelding en inlichtingen bij: 
drs. H de Bruine (h.debruine@hhs.nl, 0622936710) of ing. K. Kuru MSc (k.kuru@hhs.nl, 
0624243536) 


