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Inleiding

Als applicatie- en media-ontwikkelaar zal je het grootste gedeelte van je tijd bezig 

zijn met code. Of dat nu HTML CSS, Javascript, PhP, C of Java is. Coderen neemt 

het grootste deel van je werk in beslag. Toch is coderen op zich niet het belangrijk-

ste van je werk. Het belangrijkste is dat je een product kunt leveren waar een klant 

blij van wordt. Daarvoor is meer nodig dan coderen alleen. Om te beginnen moet 

je de behoefte van een klant vast kunnen stellen. Vaak heb je een klant die niet 

weet wat mogelijk is. Soms weet de klant zelfs niet wat hij wil. Het vraagt inzicht in 

mogelijkheden en de vaardigheid om een klant uit te vragen. Vervolgens moet er 

een ontwerp worden gemaakt. Afhankelijk van de ontwikkelmethodiek zal je over 

vaardigheden moeten beschikken om de juiste documenten op te leveren. Soms 

zijn dat documenten voor de klant die niets begrijpt van software-ontwikkeling, 

soms voor collega’s die mee moeten werken aan de realisatie.

In coderen gaat heel veel tijd zitten, wat al begint bij het goed aanleren van deze 

vaardigheid. Juist omdat coderen zo arbeidsintensief is, maakt zelfs een goede ap-

plicatie- en mediaontwikkelaar fouten. Syntaxfouten, fouten tegen de taalregels of 

logische fouten. Maar software waarin fouten zitten of software die fout werkt kan 

niet opgeleverd worden. Daarom hoort het ook tot je taak de testen goed op te zet-

ten en deze goed uit (te laten) voeren.

Dan komt het moment dat gebruikers met de software moeten gaan werken. De 

implementatie moet voorbereid en begeleid worden. Ook dit vraagt weer kennis en 

vaardigheden die je je eigen moet maken. Het opzetten en evalueren van een im-

plementatietest is belangrijk.

Nadat de software is opgeleverd komt de fase van gebruik en beheer. Afhankelijk 

van wat er met de klant in het service level agreement is afgesproken, zullen er za-

ken geregeld en gedaan moeten worden. Hierbij is het van belang dat alles conform 

de protocollen loopt en dat alles netjes wordt gedocumenteerd.

Volgens het kwalifi catiedossier moet je aan de volgende kerntaken en werkproces-

sen werken:

B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject

B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast

B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan

B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp

B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor
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B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product

B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product

B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

B1-K3: Levert een product op

B1-K3-W1: Optimaliseert het product

B1-K3-W2: Levert het product op

B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product

P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie

P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie

P1-K1-W2: Beheert gegevens

Uit de tweede alinea van de inleiding kun je opmaken dat 70 tot 80 van je tijd 

gaat zitten in de werkprocessen:

B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product en het werkproces,

P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie

Over dit deel gaat dit boek NIET.

Dit boek gaat over de andere werkprocessen. Werkprocessen die je ook moet be-

heersen om een goede applicatie- en mediaontwikkelaar te worden.



Deel een
Het ontwikkeltraject
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1 Werken binnen organisaties

Wanneer je een applicatie of media-uiting maakt, zal dat bijna altijd voor een ander 

zijn. Meestal werk je voor een organisatie. Soms in dienst van de organisatie, soms 

binnen een projectorganisatie, soms beide. Het is belangrijk dat je begrijpt voor 

wie en in welk verband je werkt. Daarom moet je wat weten van de verschillende 

typen organisaties.

We onderscheiden twee soorten organisaties: profi t- en non-profi t-organisaties, 

ook wel commerciële en niet-commerciële organisaties genoemd. Een organisatie 

is een samenwerkingsverband van mensen met een gezamenlijk doel. Belangrijk is 

ook dat het een blijvend samenwerkingsverband is. Als dat niet het geval is, is het 

geen organisatie maar een project.

Het doel van een organisatie kan zijn het maken van een winstgevend product. 

Maar het kan ook het verbeteren van de wereld zijn. In het kader van duurzaam-

heid komen deze twee doelen steeds vaker in combinatie met elkaar voor. Triple P 

(de drie p’s) is de term die gekoppeld is aan duurzame ontwikkeling. Hij staat voor 

de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profi t (opbrengst/

winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd worden.

 1.1 Non-profi t-organisatie

Bij non-profi t-organisaties zoals niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) is het 

streven naar winst niet het eerste doel. Het doel van de organisatie dient te worden 

gezocht in een nut of welzijn van een deel van de bevolking. Zo’n organisatie richt 

zich op een (verondersteld) maatschappelijk belang. Zoals de naam al zegt, is een 

ngo onafhankelijk van de overheid. Vaak gaat het over milieubescherming, ontwik-

kelingssamenwerking, het bevorderen van de mensenrechten of verbeteren van 

gezondheid.

Op http://websitevanhetjaar.nl/ staat in een aantal categorieën een overzicht met 

de best ontworpen websites.
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 1.2 Profi t-organisatie

De begrippen onderneming of bedrijf worden vaak door elkaar gebruikt. Maar er 

is wel degelijk een verschil. Een bedrijf is zoals iedere organisatie een blijvend sa-

menwerkingsverband van mensen met een gezamenlijk doel en brengt daarnaast 

producten en/of diensten voort.

Een onderneming is ook een blijvend samenwerkingsverband van mensen met een 

gezamenlijk doel die producten en/of diensten voortbrengt, maar met de bedoeling 

om winst te maken.

Bedrijf

Organisatie

Onderneming

G
o

ederen of diensten voor een arbeid

sm
ar

ktB
lijvend samenwerkingsverband met gezamenlij

k 
do

el

Winstoogmerk

De afbeelding laat je zien dat een organisatie zowel een bedrijf als een onderne-

ming kan zijn.

 1.3 Doelen

Binnen een onderneming of bedrijf kunnen er verschillende doelen een rol spelen, 

waarbij doel en middel wel eens door elkaar lopen, zoals:

• het maken van producten en/of diensten

• het verdienen van een inkomen

• de continuïteit waarborgen

 1.4 Rechtsvormen

Bij organisaties kunnen verschillende rechtsvormen worden onderscheiden. Elke 

rechtsvorm heeft andere gevolgen voor de rechten en plichten van de betrokkenen. 

Hieronder staan verschillende kenmerken van rechtspersonen en persoonlijke on-

dernemingsvormen.
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Rechtspersoon
Wanneer een organisatie een rechtspersoon is, dan zijn bestuurders niet hoofdelijk 

aansprakelijk maar de organisatie. Bij non-profi t-organisaties (stichtingen of ver-

enigingen) is dat belangrijk om de volgende redenen. Zou bijvoorbeeld de bestuur-

der van de tennisvereniging wel verantwoordelijk zijn, dan is de vereniging volledig 

afhankelijk van die bestuurder. Als hij zich, om welke reden dan ook, niet meer 

met de vereniging wil of kan bezighouden, dan zou dat het einde van de vereniging 

betekenen.

Zou het ledenaantal van de vereniging teruglopen dan kan het gebeuren dat de 

huur van de banen niet meer kan worden betaald. De eigenaar van de banen zou 

dat dan op de bestuurder kunnen verhalen. Deze heeft een probleem en moet wel-

licht privé-eigendommen als huis en auto verkopen om de schulden te voldoen.

Mogelijke verschijningsvormen van rechtspersonen zijn:

• besloten vennootschap

• coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

• naamloze vennootschap

• stichting

• vereniging

Persoonlijke ondernemingsvormen
Organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, maar waarbij een natuurlijk 

persoon verantwoordelijk is voor de genomen beslissingen, zijn:

• eenmanszaak

• maatschap

• vennootschap onder fi rma

• commanditaire vennootschap

Economisch
risico groot?

Winstoogmerk?
Extra kapitaal

nodig?

Alleen?

Rechtspersoon Geen rechtspersoon

Kies een passende rechtsvorm

BV of NV

ja nee

ja nee

ja nee

Stichting of 
Vereniging

CV Eenmanszaak VOF
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 1.5 Organisatievormen

Lijnorganisatie
De lijnorganisatie is de meest klassieke organisatievorm. Het is een hiërarchische 

organisatie waarbij leiding via de lijn gegeven wordt. Je krijgt leiding van degene 

boven je en geeft leiding aan degene onder je in het organisatieschema. Vaak is de 

lijnorganisatie ingericht volgens het productieproces. Als het productieproces be-

staat uit inkoop van grondstoff en, verwerking van de grondstoff en en verkoop van 

de eindproducten kan de organisatie er als volgt uitzien:

Algemeen directeur

Directeur productieDirecteur inkoop Directeur verkoop

Een dergelijke fi guur noemen we een organogram. Een organogram is een schema-

tische voorstelling van de organisatie. Het grote voordeel van een dergelijk schema 

boven een beschreven structuur is dat je in één oogopslag kunt zien hoe een en 

ander in elkaar steekt.

Lijn-staforganisatie
Omdat binnen een organisatie op verschillende plaatsen dezelfde kennis en vaar-

digheden nodig zijn kan er gekozen worden voor een lijn-staforganisatie. Op alle 

afdelingen werkt personeel. Al die afdelingen hebben te maken met rechten en 

plichten met betrekking tot het personeel. Dan is het handig om dat bij elkaar te 

brengen in één gezamenlijke ondersteunende dienst: Personeelszaken. Deze dienst 

kan veel meer expertise (kennis) op het gebied van personeelszaken ontwikkelen, 

zal de zaken sneller kunnen afhandelen en daarom goedkoper zijn voor het bedrijf 

dan wanneer elke afdelingsdirecteur alles zelf uit moet vinden.
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Personeelszaken

Algemeen directeur

Directeur productieDirecteur inkoop Directeur verkoop

Dit organogram toont een lijn-staforganisatie met enkel Personeelszaken als staf-

dienst.

Vaak komt het echter voor dat men ook Financiën en Automatisering als stafdienst 

inricht. Het organogram gaat er dan zo uitzien:

Automatisering

Personeelszaken

Financiën

Algemeen directeur

Directeur productieDirecteur inkoop Directeur verkoop

De stafdiensten werken voor het hele bedrijf of een deel van het bedrijf, maar zijn 

niet ondergeschikt aan de afdelingen. Ze staan ‘buiten de lijn’. De lijnhiërarchie 

verandert hierdoor niet.
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Automatisering

Personeelszaken

Financiën

Algemeen directeur

Directeur productieDirecteur inkoop Directeur verkoop

Bedrijven

Marketing

Particulier

Het kan dat een stafafdeling alleen voor een bepaald deel van de organisatie werkt. 

Dan tekenen we die ook daar in het organogram. In ons voorbeeld werkt marketing 

voor zowel de particuliere verkoop als voor de verkoop aan bedrijven.

 1.6 Indeling van bedrijfsstructuur

Functionele organisatievorm
De organisatie kan op verschillende manieren zijn ingedeeld. In het voorbeeld was 

er een afdeling inkoop, productie en verkoop. Dat noemen we een functionele orga-

nisatievorm.

Algemeen directeur

Directeur productieDirecteur inkoop Directeur verkoop

Productgerichte organisatievorm
Wanneer we een indeling maken naar product dan hebben we te maken met een 

productgerichte organisatievorm. Een supermarkt met een afdeling brood, vleeswa-

ren, groenten en vlees zou er dan zo uit kunnen zien:


