Lesplan ITSM o.b.v. USM
Het Lesplan ITSM o.b.v. USM is ontworpen voor het ondersteunen van de component
‘servicemanagement’ in een hbo-opleiding ICT, maar kan net zo goed worden ingezet bij
Bedrijfskunde of Facility Management. Het Lesplan wordt ondersteund met een volledig digitale
USM-leeromgeving.
De component “servicemanagement” werd in ICT-opleidingen veelvuldig ingevuld o.b.v. het ITILframework. Aangezien dat framework niet alleen een practice-framework is, maar ook in sterk
verschillende versies voorkomt, is er behoefte ontstaan aan een generiekere onderwijscomponent,
waarmee studenten o.b.v. een methodische aanpak, met stabiele principes als grondslag, inzicht
krijgen in de werking van een serviceorganisatie.
De methode USM – Universeel Service Management – is als uitgangspunt gekozen voor het Lesplan.
USM is een standaard methode, waarmee studenten leren wat services zijn, wat er komt kijken bij
het managen en inrichten van een serviceorganisatie, en hoe dienstverlening kan worden
gestructureerd en voortdurend verbeterd. De USM-methode is geheel afgestemd op moderne
inzichten over agile werkwijzen en Lean verbetermanagement, en legt de verbinding naar gangbare
frameworks en technieken, zoals ITIL, ASL, BiSL en DevOps.
Hogescholen die deze generieke aanpak volgen, hoeven meteen geen energie meer te steken in de
aanpassing van het ICT-opleidingsprogramma aan bijvoorbeeld ITIL 4: ook die laatste ITIL-versie is al
afgedekt in dit Lesplan.
Met USM krijgen studenten grip op een robuuste blauwdruk voor het doel van een IT-serviceorganisatie: het voortdurend verbeteren van de IT-dienstverlening. Alle andere onderdelen van het
ICT-curriculum kunnen hun plaats vinden in die USM-blauwdruk, waarmee de samenhang van het
curriculum wordt bevorderd. Met USM krijgt de student inzicht in een servicemanagementarchitectuur, die de toepassing van gangbare referentiearchitecturen (NORA en haar tientallen
dochters) eenvoudig en efficiënt mogelijk maakt.
Een groot voordeel van het adopteren van een generieke methode is gelegen in de snelle integratie
van ICT met de business en met alle andere facilitaire taakgebieden. ICT dringt door tot in de
haarvaten van al deze domeinen. Om de integratie van ICT en deze domeinen te bevorderen is
standaardisatie onontkoombaar. De aard van de USM-methode, en haar kracht om alle
dienstverlenende domeinen uniform, integraal en geïntegreerd te ondersteunen, maakt dat USM
een grote potentie biedt voor een nóg betere inzet van ICT in al haar toepassingen.
Het Lesplan “ITSM o.b.v. USM” beslaat 3 studiepunten en is gratis beschikbaar voor alle
hogescholen die langs deze weg hun studenten een samenhangender opleiding willen geven.
Het Lesplan is geschikt voor ICT, maar ook voor opleidingen Bedrijfskunde en Facility Management.
Een Lesplan voor mbo-ICT en -FM volgt in het voorjaar van 2020.
Het Lesplan wordt geleverd en ondersteund door de Stichting SURVUZ, de beheerder van USM.
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1 Inleiding
Het USM-Lesplan bestaat uit een serie hoor- en werkcolleges, waarmee een hogeschool een eigen
Lesplan voor het blok ‘Servicemanagement’ kan samenstellen, met tal van aanvullende middelen.
In ieder hoorcollege zit minimaal 1 oefening voor individuen, paren of viertallen.
Het Lesplan is bij voorkeur in te zetten in het tweede deel van het algemene eerstejaarsprogramma,
nadat de eerste kennismaking met het vak achter de rug is, of aan het begin van het tweede jaar.
Studenten leren daarna alle andere vakken in het perspectief van het managementsysteem van een
serviceorganisatie te plaatsen. Dat leidt tot betere inbedding van die programmaonderdelen in de
rest van de studie, tot meer inzicht in de samenhang van het opleidingsprogramma, en tot flexibeler
inzet in een toekomstige werkkring.
Het Lesplan is naar eigen inzicht in te delen of uit te breiden met eigen stof en materialen. Beperkte
inzet van het Lesplan in een leergang, bv Security of Software development, is vanzelfsprekend
mogelijk.
Om een hogeschool te ondersteunen bij de voorbereiding op het USM-Lesplan biedt de Stichting
SURVUZ de volgende hulp:
1. de (aangepaste) digitale Leeromgeving met een gescheiden studenten- en docentenomgeving.
2. ondersteunende leermiddelen, zoals en spellen
3. een hands-on training van voor vakdocenten
4. een korte inzicht-training voor docenten van overige vakgebieden
5. een community van hogescholen, die samen USM-leerproducten (door)ontwikkelen
Daarnaast kan een organisatie naar behoefte gebruik maken van ondersteunende middelen:
1. reguliere USM-trainingen
2. een optioneel marktconform examen tegen een aangepaste studentenprijs
Alle middelen (voor zover dat technisch mogelijk is) kunnen digitaal beschikbaar worden gemaakt,
zodat er een paperless leeromgeving ontstaat.
Hogescholen kunnen de inhoud van hun eigen Leeromgeving personaliseren.

1.1 De digitale Leeromgeving
Stichting SURVUZ ondersteunt het Lesplan met een set digitale leermiddelen:
 een web-editie van het boek “De USM-methode versie 2”voor de docent
 negen hoorcolleges
 vier werkcolleges
 11 opdrachten/oefeningen
 20 toetsvragen
 video’s
 een reader ITIL v3 & USM
 een reader ITIL 4 & USM
 een reader ASL, BiSL & USM
 een reader DevOps & USM
 een casus
 een set workflowtemplates van USM
 een assessment-instrument voor het doorlichten van stagebedrijven
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Deze middelen worden in een separate studenten- en docentenomgeving aangeboden. Voor de
docenten zijn daarin uitgewerkte oefeningen/opdrachten beschikbaar. Alle digitaliseerbare
producten kunnen in online versies beschikbaar worden gemaakt.
De digitale leeromgeving biedt een beschrijving van het college, de opdracht of de oefening, en de in
te zetten middelen. Die middelen kunnen worden gedownload, voor het geval ze moeten worden
aangepast. Voor gebruik ‘as-is’ zijn de middelen beschikbaar in twee varianten;
 een pdf-versie die in een Lightbox kan worden gepresenteerd
 een pdf-versie die in een pdf-reader kan worden gepresenteerd.
Beide presentatievormen kunnen rechtstreeks vanuit de leeromgeving online worden ingezet.
Daarmee levert de leeromgeving een kant-en-klare set leermiddelen waar de docent geen
aanpassingen meer aan hoeft te doen, tenzij dat gewenst is. Voor dat laatste doel zijn de originele
middelen downloadbaar.

1.2 Ondersteunende leermiddelen
Naast de digitale Leeromgeving zijn de volgende leermiddelen beschikbaar:
 het USM-boek, zowel in print als in web-editie
 het USM workflow-bordspel (afhankelijk van het totaal aantal studenten en het aantal parallelle
klassen: één spel per twee studenten)
 het ABC-kaartspel (eveneens afhankelijk van het totaal aantal studenten en het aantal parallelle
klassen: één spel per vier studenten)
 aanvullende leermiddelen die in de loop van de tijd worden ontwikkeld

1.3 Hands-on training
Stichting SURVUZ levert een hands-on training voor de vakdocenten die verantwoordelijk worden
voor de opleidingscomponent “servicemanagement-strategie”. Deze training beslaat één dagdeel en
fungeert als een introductiesessie op het Lesplan. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
 eisen aan het leerdoel ‘inzicht in servicemanagement’
 de achtergrond, inhoud en structuur van de USM-methode
 de positie van het blok Servicemanagement in het curriculum
 de leermiddelen die in het Lesplan zijn opgenomen
 de ondersteuning van het onderwijs door de Stichting SURVUZ
Voor docenten die zich grondig willen bekwamen in de USM-methode is het
aan te raden deel te nemen aan de USM Boostcamp, die ieder kwartaal wordt gehouden. Bij
voldoende deelname kan een training speciaal voor docenten worden georganiseerd. Om kosten te
besparen kan daarbij één van de deelnemende opleidingen als gastheer optreden.

1.4 Inzicht-training voor vakdocenten
Voor docenten die zich bezig houden met toegepaste vakgebieden (denk aan ICT-vakken zoals
software engineering, infrastructuur design, IoT, security en gaming, of aan FM-vakken zoals
hospitality, gebouwbeheer, contractmanagement) is een korte inzicht-training beschikbaar. Met
deze sessie zijn deze docenten in staat hun eigen vakgebied te positioneren in de context van een
servicemanagement-strategie.
Vakdocenten kunnen na deze introductie ieder vak beginnen met de vraag: waar levert dit vak z’n
bijdrage aan de dienstverlening? Als die vraag concreet wordt beantwoord, ontstaat inzicht in de rol
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en betekenis van ieder vak in de opleiding, in de context van de werking van de serviceorganisatie.
Dit bevordert de samenhang tussen de programmaonderdelen en het inzicht van de student.
De training omvat 1 uur. In de training komt het volgende aan de orde:
 de inhoud en structuur van USM
 de inhoud en structuur van het USM-Lesplan
 de manier waarop alle afzonderlijke vakken aansluiten bij de USMservicemanagementarchitectuur

1.5 Platform voor docenten
Kennisdeling is de missie van Stichting SURVUZ en de grondslag voor het Lesplan. Een nog beter
Lesplan kan vooral voortkomen uit de bijdragen van betrokken docenten. Aangezien de opleidingen
t.a.v. dit onderwerp niet in een onderlinge concurrentie verwikkeld zijn, is het delen van stof een
voor de hand liggende vorm van samenwerking. Stichting SURVUZ voorziet daarbij in het auditen en
aan USM aanpassen van het beschikbaar komende materiaal. Dat materiaal wordt weer gedeeld in
de digitale Leeromgeving.

1.6 Overige middelen
Optioneel kunnen studenten deelnemen aan een marktconform examen USM Foundation. Voor
studenten kan dat tegen een aangepast studententarief van €50,00 worden geleverd, in
samenwerking met de hogeschool. De inhoud is gelijk aan het reguliere examen (181,50).

===========================================================================================
Lesplan ITSM o.b.v. USM [20191101]

5

2 Hoorcolleges
Het USM-Lesplan is als volgt samengesteld:
 9 hoorcolleges van 2 uur, met ca 1-2 uur thuisstudie per hoorcollege
 4 werkcolleges van 2 uur
De hoorcolleges behandelen alle onderdelen van servicemanagement volgens de USM-methode,
naar de indeling van het USM-boek. Het boek is daarmee meteen de reader bij de hoorcolleges.
De stof kan naar believen in een ander schema worden behandeld.
Het blok Servicemanagement kan vanzelfsprekend worden uitgebreid en aangevuld met lesstof waar
de hogeschool meer nadruk op wil leggen. Onderdelen die van minder belang worden geacht, of
elders in het curriculum al worden aangeboden, kunnen beperkt worden behandeld. Daarbij is het
wel van belang dat ze aan de orde komen: USM is een integrale en geïntegreerde methode. Alle
onderdelen hebben een rol in het geheel van het managen van dienstverlening.
Bij ieder onderdeel kunnen cross-references naar ITIL 4, BiSL, DevOps of andere thema’s naar
behoefte aan de orde komen. Iedere hogeschool kan op die manier z’n eigen lokale programma
samenstellen uit de beschikbare materialen.
Het USM-Lesplan omvat 9 hoorcolleges:
1. Introductie
2. Dienstverlening
3. De dienstverlener
4. Workflows in een procesmodel
5. Processen en practices [1]
6. Processen en practices [2]
7. De serviceorganisatie
8. De middelen in een serviceorganisatie
9. Toepassing van de USM-methode

2.1 Hoorcollege: Introductie
Het blok begint met een introductie van het onderwerp, aan de hand van een overzicht van de te
volgen colleges, de casus en/of een story zoals ‘de fietsenfabriek’.
De positie van USM in de opleiding is die van een blauwdruk voor het organiseren en besturen van
de dienstverlening: alle overige vakken in de opleiding kunnen in het servicemanagementsysteem
van USM een positie vinden.
Onderwerpen

Oefeningen
Toetsing
Lezen











Practice versus principe, framework versus methode
Servicemanagementsystemen
Voorbeelden van principes en practices
Volwassenheidsmodel van dienstverleners: klantgerichte houding
Waardecreatie in een perspectief van cocreatie
Storytelling: fietsenfabriek/case
ABC-kaartspel (begin-oefening)
Principe of practice?
Socrative of Mentimeter, Peerwise

 USM-boek, hoofdstuk 1 (optioneel) en 2
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2.2 Hoorcollege: Dienstverlening
Dit college legt de basis voor de denkwijze van USM: informatievoorziening is een dienstverlenend
vakgebied. De student zal dus een concreet en robuust beeld moeten hebben van wat een dienst is
en wat dienstverlening is.
Onderwerpen

Oefeningen
Toetsing
Lezen








Positionering van klant, leverancier, gebruiker
Doelstelling van dienstverlening
Definitie van service, voorziening en ondersteuning
Primair vs secundair, facilitair, intern vs extern
Integrale services, deelservices, ESM, IFM, SIAM
Kenmerken van services:
o goederen vs gedrag, directe vs indirecte services
o functionaliteit vs functioneren
 Serviceproposities en de servicecatalogus
 Klanttevredenheid
 Servicesystemen
 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 3


2.3 Hoorcollege: De dienstverlener
Voor iedere dienstverlener geldt een aantal geheel vergelijkbare zaken, terwijl die dienstverlener
tegelijkertijd verschilt van elke andere. Wat zijn de stabiele bouwblokken van een dienstverlener,
waarin zitten de verschillen?
Onderwerpen

Oefeningen
Toetsing
Lezen

 De positie en structuur van een dienstverlener
 De context van een dienstverlenende organisatie
 Werkwijzen waarmee diensten worden verleend: proces,
procedure, werkinstructie
 Organiseren: taak, rol, functie, profiel
 Processen en procesmatig werken
 Functiescheiding
 De lijn
 Managen
 Procescontrol
 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 4

2.4 Hoorcollege: Workflows in een procesmodel
De uniforme component van alle serviceorganisaties bestaat uit hun procesmodel. De verschillen
uiten zich in de andere bedrijfsmiddelen (organisatie en technologie) en in de services waaraan de
organisatie bijdraagt. Die uniforme component moet zeer goed begrepen worden, omdat alle
studenten met diezelfde processen te maken krijgen.
Onderwerpen









Eisen aan processen
Het procesmodel
Workflows
Templates
Het ontwikkelen van standaardwerkwijzen
De generieke structuur van processen; standaardactiviteiten
Procescontrol: bijsturen en rapporteren
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Oefeningen
Toetsing
Lezen

 Standaard artefacten: aanmeldingsformulieren en
prioriteringstabellen
 Communicatie
 Workflow bordspel
 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 5

2.5 Hoorcollege: Processen en practices [1]
De 5 processen worden in twee hoorcolleges behandeld: eerst CTM, CHM en INC
Onderwerpen

Oefeningen

Toetsing
Lezen










Afspreken: contract management (CTM)
Wijzigen: change management (CHM)
Herstellen: incident management (INC)
Gerelateerde ITIL-practices per proces
Servicespecificatie
Procesdoelen CHM
CMDB
Socrative of Mentimeter, Peerwise

 USM-boek, hoofdstuk 6, paragraaf 6.1 t/m 6.3

2.6 Hoorcollege: Processen en practices [2]
Hier komt het tweede deel van de processen aan de orde: OPS en RIM. Na voltooiing van het
procesmodel kan de relatie tussen het procesmodel en een aantal frameworks naar keuze aan de
orde komen (ITIL v3, ITIL 4, BiSL).
Onderwerpen

Oefeningen
Toetsing
Lezen







Uitvoeren: operations management (OPS)
Voorkomen: risk management (RIM)
Gerelateerde ITIL-practices per proces
Cross-references met frameworks
Risicoanalyse

 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 6, paragraaf 6.4 en 6.5

2.7 Hoorcollege: De serviceorganisatie
Bij het inrichten van een organisatie (de ‘people’-kant) zijn talloze constructies denkbaar.
Organiseren is optimaliseren. De denkbeelden van het management en de cultuur van de organisatie
kunnen tot veel verschillende constructies leiden. Desondanks geldt ook hier dat een groot aantal
aspecten voor alle organisaties hetzelfde zijn. Het is vooral de vraag hoe dat wordt uitgewerkt,
waardoor we zoveel verschillende organisatievormen aantreffen. Dit college behandelt de
instrumenten en overwegingen die in alle gevallen aandacht verdienen.
Onderwerpen











Missie, visie, kernwaarden, doelstellingen, strategie
Governance, management, beleid
Planning & control
Functiescheiding
Domeinscheiding, functioneel beheer & IT-beheer
Dramadriehoeken
De service-beheercyclus
Sourcing
Teams, functies, rollen, profielen
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Oefeningen
Toetsing
Lezen






Organiseren met RACI
De servicedesk
Gangbare functies
RACI

 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 7

2.8 Hoorcollege: De middelen van een serviceorganisatie
Voor de middelen geldt hetzelfde als voor de organisatie: er is sprake van een bijzonder grote
variatie aan uitwerkingen, maar in principe dienen alle organisaties minimaal een aantal van dezelfde
instrumenten te hanteren. Dit college behandelt die middelen, zonder in te gaan op specifieke
commerciële producten. Het is van belang dat de student de verschillende soorten tools leert
onderscheiden, om het spectrum aan ondersteunende middelen te kunnen overzien.
Onderwerpen

Oefeningen
Toetsing
Lezen

 Geautomatiseerde hulpmiddelen: ITSM-tooling, BPM-tooling,
systeemtools
 Toolstrategieën: ERP versus point solutions in een Best-of-Breed
aanpak
 Workflowtools
 CMDB-tools
 Templates en documenten
 Toolaudit en -selectieproces
 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 8

2.9 Hoorcollege: Toepassing van de USM-methode
De methodische werkwijze van USM laat zich toepassen op alle denkbare praktijken. De bekende
frameworks bieden daarvoor uitgebreide inspiratie. Bovendien zijn in de moderne praktijk tal van
werkwijzen, technieken en instrumenten te vinden die veel aandacht krijgen, en soms een hype
veroorzaken. USM leent zich voor het systematisch ondersteunen van al deze practices. In dit college
komen enkele actuele, populaire werkwijzen en technieken aan de orde. Daarbij is er ok aandacht
voor het verandermanagement dat in alle situaties aan de orde is als organisaties hun werkwijzen
willen aanpassen c.q. verbeteren.
Onderwerpen

Oefeningen
Toetsing
Lezen

 Optioneel: de algemeen aanbevolen invoeringsaanpak voor USM
 Verandermanagementstrategieën, cultuur, gedragsbeïnvloeding:
De Caluwé, OBM, groeifasen van organisaties
 Agile, DevOps, Lean
 Shared service centers
 Toetsing tegen externe normenkaders
 ABC kaartspel (eind-oefening)
 Socrative of Mentimeter, Peerwise
 USM-boek, hoofdstuk 9
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3 Werkcolleges
De werkcolleges zijn bedoeld om studenten in groepen te laten werken aan een onderdeel uit de
USM-stof.
De set werkcolleges kan naar believen worden aangepast en aangevuld.
Het USM-Lesplan omvat 5 hoorcolleges:
1. Herstructurering SLA
2. Werkinstructie “Software update”
3. Proces-audit
4. Cross-references USM

3.1 Werkcollege – Herstructurering SLA
Oefening in het opstellen of reconstrueren van een SLA, volgens de principes en artefacten van USM.
Opdracht
(samenvatting)

Downloads/
online materiaal

 Lees de SLA Martinus College door.
 Verzamel alle informatie over de voorzieningen die aan de
klant Martinus beschikbaar worden gesteld, en de
ondersteuning die daarbij wordt geleverd.
 Rubriceer die informatie, en deel ze in naar de aspecten
functionaliteit en functioneren.
 Stel de paragraaf Servicevoorzieningen van de SLA op,
volgens de indeling naar functionaliteit en functioneren, op
basis van de hulpbronnen
 Stel de paragraaf Serviceondersteuning van de SLA op,
volgens de indeling naar prioriteitenklassen voor de
verschillende meldingtypes
 Stel de paragraaf Servicerapportage op, in termen van
functionaliteit en functioneren
 Stel de paragraaf Serviceoverleg op, in termen van
strategisch, tactisch en operationeel overleg en beschrijf het
escalatieschema.
 Herzie de tabellen voor impact, urgentie en prioriteit van
wijzigingen, zodanig dat de afhandeling van storingen en
wijzigingen op basis van dezelfde schaal (prioriteit) kan
worden gemaakt.
 Herschrijf paragraaf 4.1.4 ‘probleembeheer’ zodat deze in lijn
is met de 5 processen van USM.
 Stel tabellen op voor impact, urgentie en prioriteiten van
serviceverzoeken, zodanig dat die aansluiten op de
afhandeling van wijzigingen en storingen.
 SLA Martinus
 Hulpbronnen bij de herstructurering
 Werkcollege-omschrijving voor de student
 De herziene SLA voor de docent met kleurmarkeringen van de
geoormerkte onderdelen
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3.2 Werkcollege - Werkinstructie “Software update”
Oefening in het toepassen van een workflowtemplate, voor het ontwikkelen van een
gestandaardiseerde werkwijze.
Opdracht
(samenvatting)
Downloads/
online materiaal

 Neem de template voor de workflow 2: Wijziging via
Operations management
 Werk de werkwijze uit voor het updaten van Adobe Acrobat
Reader op de lokale werkplek van een medewerker.
 Werkcollege-omschrijving voor de student
 Ingevulde handreiking voor de docent

3.3 Werkcollege – Proces-audit
Oefening in het beoordelen van een proces-inrichting. Zet dit werkcollege pas in nadat de oefening
Procesdoelen is behandeld.
Opdracht
(samenvatting)

Downloads/
online materiaal

 Neem de procesbeschrijving van Change Management en de
resultaten van de Oefening Procesdoelen CHM.
 Kies 4 van de doelen van het proces Change Management.
 Selecteer bij elk doel een verschillende soort control.
 Bepaal per control hoe je deze meet.
 Interview een changecoördinator over de realisatie van deze
control in de praktijk.
 Formuleer een verbetervoorstel per control.
 Lever ingevulde templates in.
 Eén vertegenwoordiger van de groep presenteert het
resultaat: welke controls zijn voor welke doelen
geselecteerd, en waarom zijn welke aanbevelingen gedaan.
 De CHM-procesbeschrijving
 Handreiking voor de docent

3.4 Werkcollege – Cross-references USM
Oefening in het herkennen van bekende frameworks, en hoe deze kunnen worden gegenereerd met
de USM-methode.
Opdracht
(samenvatting)

Downloads/
online materiaal

 Selecteer één van de volgende frameworks: ITIL v3, ITIL 4,
BiSL.
 Bepaal voor elk USM-proces op welke wijze dat proces de
uitvoering van de practices uit het geselecteerde framework
ondersteunt.
 Besteed extra aandacht aan eventuele witte vlekken in de
resulterende cross-reference, en motiveer waarom deze niet
kunnen worden ingevuld.
 Presenteer de resultaten per groep en bespreek de verschillen.
 Template voor de cross-reference
 Handreiking voor de docent met de ingevulde cross-references
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3.5 Werkcollege – USM-assessment
Studenten krijgen de beschikking over een assessment-tool waarmee een stagebedrijf kan worden
doorgelicht tegen de referentie van de USM-servicemanagementarchitectuur. Dat is ook voor het
stagebedrijf een interessante ervaring.
Met de assessment-tool beoordelen de studenten alle aspecten van het servicemanagementsysteem
van het stagebedrijf. De student kan daarbij zelf de scope van het onderzoek instellen.
Het resultaat van de assessment levert op meerdere manieren een bijdrage aan betrokkenen:
1. De student krijgt gestructureerd inzicht in een praktijksituatie in vergelijking met een vaste
referentie op architectuurniveau.
2. De analyse levert automatisch verbetersuggesties op, waarmee de student een verbeterplan kan
opstellen voor het stagebedrijf.
3. Als meerdere stagebedrijven plenair worden vergeleken krijgen de studenten inzicht in de
variaties die in het werkveld voorkomen.
4. Het stagebedrijf krijgt een gratis analyse en verbeterplan aangereikt op basis van een doordachte
referentiearchitectuur.
De tool is ingericht voor IT-serviceorganisaties (IT-beheerorganisaties), en stelt de student in staat
zes aandachtsgebieden te beoordelen tegen de USM-referentie:
 Besturing
 Organisatie
 Processen
 Werkwijzen
 Tools
 Dienstverlening
Elk aandachtsgebied bevat een aantal thema's, die
kunnen worden beoordeeld a.d.h.v. een set vragen. De scores bestaan per vraag uit twee dimensies:
 hoeveel belang hecht de onderzochte organisatie aan dit aspect van het thema?
 hoe goed is de organisatie in control van dit aspect?
Bij elke vraag kan de onderzoeker een toelichting op de scores geven, en een suggestie voor
verbetering doen.
Elke vraag en elke score wordt even zwaar gewogen in de beoordeling van een thema. De vragen
kunnen worden gefilterd, zodat iedere assessment een eigen scope kan krijgen.
De gewogen scores worden automatisch berekend en in een grafiek geplot. De grafiek toont dus de
combinaties belang/score. De grafiek is in vier kwadranten te verdelen:
 rechtsboven: hoog belang en hoge score - deze meetpunten
krijgen de aanbeveling "handhaven"
 rechtsonder: hoog belang en lage score - deze meetpunten
krijgen de aanbeveling "verbeteren"
 linksonder: laag belang en lage score - deze meetpunten
krijgen de aanbeveling "geen aandacht"
 linksboven: laag belang en hoge score - deze meetpunten
krijgen de aanbeveling "minder aandacht"
Met deze kwadrantenbenadering, de toelichtingen en de verbetersuggesties kan de student een
gestructureerd verbetervoorstel doen voor de onderzochte organisatie.
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Opdracht
(samenvatting)

Downloads/
online materiaal

 Selecteer de scope van de te onderzoeken organisatie.
 Selecteer de aspecten waarop de organisatie wordt
doorgelicht.
 Selecteer de vragen per aspect.
 Bepaal de scores van de organisatie.
 Analyseer de scores naar de vier kwadranten.
 Stel een aanbevelingsplan voor een verbeterproject op.
 Presenteer de resultaten per groep en bespreek de
organisaties.
 USM-assessment in Excel-formaat

3.6 Werkcollege “BACK-A-THON”
In navolging van de ‘hackathon’ is een serie opdrachten (cases) beschikbaar waar studenten in
groepjes aan kunnen werken, om de toepassing van de lesstof te oefenen. Het doel is een oplossing
te ontwikkelen voor de summier beschreven case, en te demonstreren hoe de lesstof daarin is
gebruikt.
De beoordeling vindt plaats op basis van vier aspecten:
 Innovatie:
o Heeft de groep een goede oplossing gevonden voor de issues?
o Hebben ze het probleem begrepen en hebben ze rekening gehouden met de
stakeholders?
 Creativiteit:
o Hoe creatief is de groep geweest bij het oplossen van de issue: kiezen ze voor bestaande
oplossingen of laten ze zien dat ze out of the box kunnen denken?
 Business Case:
o Is de oplossing haalbaar, heeft de oplossing economische en maatschappelijke waarde en
is de oplossing duurzaam?
 Presentatie:
o Is de presentatie professioneel en overtuigend?
Elk aspect draagt voor 25% bij in de beoordeling. Bij de Business Case kan gebruik worden gemaakt
van het Business Model Canvas.
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4 Oefeningen
4.1 Oefening ABC-kaartspel
Deze oefening beoogt te illustreren dat er tal van slechte uitvoeringen, valkuilen en
misverstanden bij dienstverlening voorkomen, en dat iedereen die voorbeelden wel
kent - vaak uit eigen ervaring. De ABC-oefening kan zowel aan het begin van het
lesprogramma als aan het eind worden ingezet:
 Aan het begin benadrukt het spel de herkenning van praktijksituaties en de
‘sense of urgency’ dat daar iets aan moet worden verbeterd.
 Aan het eind van het lesprogramma geeft het spel de gelegenheid om te
demonstreren hoe met USM die oplossingen kunnen worden geconstrueerd.

4.2 Oefening Principe of practice?
Methodes zijn gebaseerd op principes. Frameworks zijn gebaseerd op practices. Met principes kun je
practices voortbrengen.
Het criterium voor een principe is dat het een regel betreft die helpt om de toekomst consistente
beslissingen over toepassingen te nemen.
Het criterium voor een practice is dat het een lokaal gekozen toepassing betreft, die ook anders had
kunnen worden gekozen.
Deze oefening beoogt het verschil tussen principes en practices duidelijker te maken.

4.3 Oefening Service-systemen
Services zijn ondersteunde voorzieningen.
Deze oefening beoogt duidelijk te maken dat services in talloze variaties voorkomen.

4.4 Oefening Servitization
In de economie zijn steeds minder businessmodellen te vinden die nog een puur goederenkarakter
hebben: bedrijven worden steeds meer dienstverlener. Deze trend noemen we servitization.
Deze oefening beoogt duidelijk te maken dat het in de moderne economie zo goed als onmogelijk
is om nog een goederenleveringsstrategie te hanteren. De moderne economie bestaat nog bijna
uitsluitend uit dienstverleners.

4.5 Oefening Service-specificatie
Het proces Contract Management heeft als doel dat er heldere overeenstemming bestaat over de te
leveren services. Voor ieder aspect van de service dient duidelijk te zijn welk bedrijfsbelang dat
aspect dient, en welke voorwaarden gelden voor de levering van dat aspect.
Deze oefening beoogt de student te laten oefenen met het opstellen van een service-specificatie.

4.6 Oefening Procescontrol
Het is voor de leverancier van belang dat de levering van de service plaats vindt conform afspraak.
Deze oefening beoogt enkele manieren te definiëren om de processen onder controle te krijgen.
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4.7 Oefening Procesdoelen
Voor elk USM-proces gelden standaarddoelen waar een proces aan dient te voldoen om het proces
effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. USM-processen hebben betekenis in de context van de
workflows waar ze in voorkomen.
De oefening presenteert een serie algemene doelen waar een proces aan kan moeten voldoen.
De oefening beoogt de student te laten oefenen met het herkennen van die doelen.

4.8 Oefening Sturen op incidentfasen
De afhandeling van een storing doorloopt een serie fasen. De inhoud van die fasen wordt beïnvloed
door de het taakgebied en de service waar de storing betrekking op heeft, c.q. het object in de
betreffende infrastructuur
Deze oefening beoogt de student te laten oefenen met de verschillende stappen in de afhandeling
van incidenten.

4.9 Oefening CMDB
Voor onderdeel van elke voorziening geldt dat we willen borgen dat deze onder controle is, om de
gewenste service ermee te kunnen ondersteunen. Maar welke kenmerken hebben we nodig om in
control te zijn? Welke dragen bij aan effectiviteit en welke grage bij aan efficiency?
Deze oefening beoogt de student te laten oefenen met het bepalen van de diepgang en reikwijdte
van de CMDB.

4.10 Oefening RACI
De RACI beschrijft de relatie tussen de organisatie, waarin medewerkers gestructureerd zijn naar
rollen en functies, en de taken die zij uitvoeren, gestructureerd naar de activiteiten in het USMprocesmodel. De RACI kan digitaal/dynamisch worden vastgelegd in een BPM-tool.
Deze oefening beoogt inzicht in de werking van de RACI te bevorderen.

4.11 Opdrachten voor het USM-spelbord
Voor de oefening met het spelbord worden cases aangereikt, met de bijbehorende vertaling naar
‘het treintje’ dat de workflow specificeert. De cases zijn gespecificeerd in enkelvoudige cases die
enkelvoudige workflows genereren. Alle cases zijn voorzien van aanwijzingen voor de docent.
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5 Leermiddelen
5.1 USM-boek
Het USM-boek bevat alle theoretische onderbouwing. Hoofdstuk 1 is geen
verplichte stof. De andere hoofdstukken vormen de grondslag van de 9
hoorcolleges.

5.2 USM digitale leeromgeving
De digitale leeromgeving bevat alle opdrachten en oefeningen, behalve het bordspel en het ABCkaartspel: dat zijn fysieke spellen. De selectie van materialen is door de hogeschool vastgesteld:
hoor- en werkcolleges, readers, oefeningen en testen.
Studenten schaffen die materalen aan op de USM-portal en hebben direct automatisch toegang tot
deze digitale omgeving. Hard-copy materialen worden via de post verzonden. De standaard
leeromgeving met colleges en oefeningen is gratis. Voor uitgaven zoals readers zijn vergoedingen
verschuldigd aan de uitgever.
De digitale leeromgeving bevat gescheiden omgevingen voor studenten en docenten.
Voor de docenten bevat de leeromgeving:
 alle informatie die de studenten zien
 slides voor de USM-hoorcolleges en –werkcolleges
 de antwoorden en handreikingen bij de oefeningen en
werkcolleges
 een vragenset USM v2
 de casus
 <actuele aanvullingen>

5.3 Slides voor USM-hoorcolleges en werkcolleges
Ca 200 slides, plus twee video’s. De video’s staan online.

5.4 USM-spelbord voor workflows
T.b.v. de oefening in het uitwerken van workflows, o.b.v. een serie bijgeleverde
praktijksituaties.
Het bordspel wordt ingezet voor tweetallen studenten. Spellen kunnen in de USMshop worden besteld.

5.5 ABC-kaartspel
Aan het begin van het blok: oefening in het vertalen van praktijksituaties naar
verbetermogelijkheden o.b.v. USM.
Aan het eind van het blok: oefening in het herkennen van de oorzaken en het bepalen van
maatregelen o.b.v. USM.
Kaartspellen kunnen bij Van Haren Publishing of via de boekhandel worden besteld.
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5.6 Readers
De docentenomgeving bevat verschillende readers voor verdieping. Sommige readers zijn beperkt
van omvang en worden gratis beschikbaar gesteld, andere zijn gepubliceerde uitgaven en kunnen
alleen tegen de vastgestelde boekenprijs worden beschikbaar gesteld.
Readers die voor het studiejaar 2019-2020 beschikbaar zijn:
 ITIL 4 en USM – Een samenvatting voor hbo-ICT
 ITIL v3 - Een samenvatting voor hbo-ICT
 BiSL en USM - Een samenvatting voor hbo-ICT
 DevOps - Een samenvatting voor hbo-ICT

5.7 USM-assessment tool
De studenten krijgen de beschikking over een USM-assessment tool in Excel, waarmee ze een analyse
kunnen uitvoeren van een serviceorganisatie. De tool kan worden ingezet bij het Werkcollege USMassessment.

5.8 Casus Autohulp Nederland BV
Voorbeeld van een bedrijf, met oefeningen en opdrachten. Beschikbaar voor aanvang van het
studiejaar 2020-2021.

5.9 Optioneel: examen USM Foundation
Hogescholen kunnen hun eigen toetsmateriaal hanteren. Een set met USMtoetsvragen is in de digitale Leeromgeving beschikbaar. Studenten die het
officiële examen USM Foundation willen afleggen krijgen de gelegenheid dat
tegen een studententarief te doen (zie paragraaf 1.6 van dit Lesplan).
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