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Beoordelingsrubric Trends- en ontwikkelingenopdracht, versie 4.0 

Naam student:  

Studentnummer: 

Datum beoordeling:  

Naam beoordelaar: 

Besproken in  werkplaats: 
ja/nee 

Datum bespreking:  

 

Competentie Visie 

Middels deze individuele opdracht toon je aan dat je de competentie Visie op eindniveau hbo beheerst. Gedragsindicatoren op deze 
competentie zijn:  

a) inspiratiebronnen zoeken (bronnen en mensen), je oriënteren op visies met betrekking tot de HR trend of ontwikkeling, 

b) op basis van een analyse een helder beeld schetsen van de toekomst van de HR-trend of ontwikkeling met het oog op de doelgroep en 

c) tot een eigen onderbouwd standpunt (=visie) komen over de HR- trend of ontwikkeling en de betekenis daarvan voor jouw handelen als HR 
professional 

d) aangeven waar kansen en mogelijkheden liggen voor de toekomst van de HR- trend of ontwikkeling en 

e) de tijd nemen om vooruit te denken op hoofdlijnen. 

 

Belangrijk bij de eindbeoordeling: 

- Alle onderdelen zijn minimaal op competent niveau voor een voldoende beoordeling  
- Is niet voldaan aan de onderstaande voorwaarden, dan komt het beroepsproduct niet voor beoordeling in aanmerking.  

Voorwaarden vorm beroepsproduct: film/vlog/blog/dashboard/artikel/anders nl …………….. 

Eisen film/vlog:  

- bevat een link met de opname naar een eigen youtube-kanaal en bevat highlights (met tijdsduur) 
- duur max. 8 min indien de analyse erbij inzit. Indien deze apart wordt aangeleverd: max. 5 min. 
- Inleveren in Brightspace met naam, studentnummer, titel en bijlagen 

Eisen schriftelijk (deel-)product: 

- is ingeleverd met gebruikmaking van plagiaatscontrole (Urkund) in Brightspace 
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- doet recht aan regels voor schrijfvaardigheid (C1 niveau) 
- bevat correcte bronverwijzingen (APA) 
- bevat maximaal 2.000 woorden (op voorblad) 
- inleveren in Brightspace met naam, studentnummer, titel en bijlagen 

Voorwaarden inhoud product: 

- bevat de ingevulde feedbackformulieren van de doelgroep 
- bevat de beoordelingen van drie medestudenten aan de hand van deze rubric, inclusief eindcijfer 
- een eigen reflectie op de verkregen feedback  
- overzicht wat veranderd is na de verkregen feedback plus de toelichting daarop 

 

Kennisbronnen (15%) Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

• Je verzamelt betrouwbare en 

bruikbare informatie uit 

meerdere  kennisbronnen 

over de door jou gekozen 

HRM trend of ontwikkeling. 

Een enkele niet-

wetenschappelijke bron mag 

er tussen zitten indien 

glashelder is waarom deze 

bron gezaghebbend is. 

 

• In het product is aantoonbaar gebruik  

gemaakt van meerdere betrouwbare 

en bruikbare kennisbronnen en dit 

wordt overtuigend aangetoond. 

 

 

• De verhouding en diversiteit van de 

verschillende bronnen is goed, indien  

niet-wetenschappelijke bronnen zijn 

gebruikt is overtuigend aangetoond 

waarom deze bron gezaghebbend  is. 

• In het product is gebruik 

gemaakt van verschillende 

betrouwbare en bruikbare 

kennisbronnen en de 

relevantie ervan is 

aangegeven. 

• De verhouding en diversiteit 

van de verschillende bronnen 

is voldoende, indien  niet-

wetenschappelijke bronnen 

zijn gebruikt is overtuigend 

aangetoond waarom deze 

bron gezaghebbend  is. 

• In het product is weinig gebruik 

gemaakt van kennisbronnen  

 

 

 

• De gekozen bronnen zijn 

onbetrouwbaar.  

 

 

Toelichting:  

 

 

Analyse (25%) Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 
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Je maakt een diepgaande 
analyse van de verzamelde 
informatie over de HR trend of 
ontwikkeling en geeft deze 
betekenis voor de HRM praktijk 

• De verzamelde informatie over de 
HRM-trend of -ontwikkeling is in 
eigen woorden diepgaand en tot zijn 
essentie teruggebracht. 
 

• De analyse maakt zeer inzichtelijk wat 
de HRM-trend of -ontwikkeling 
betekent voor de gekozen doelgroep, 
de professional en de arbeidsmarkt als 
geheel.  

• De verzamelde informatie 
over de HRM-trend of -
ontwikkeling is duidelijk 
weergegeven. 
 

• De analyse maakt duidelijk 
wat de HRM-trend of -
ontwikkeling betekent voor 
de HRM-doelgroep en de 
professional. 

 
 

• De verzamelde informatie over 
de HRM-trend of -ontwikkeling 
is weinig gestructureerd 
weergegeven en de essentie is 
er niet uitgehaald. 

• De relatie tussen de analyse en 
de HRM-praktijk wordt niet of 
nauwelijks toegelicht of is 
onvoldoende duidelijk 
gemaakt. 
 
 

Toelichting:  

 

 

Standpunt /visie(25%) Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Je bepaalt je eigen standpunt ten 
opzichte van de door jou 
uitgewerkte HRM-trend of -
ontwikkeling t.b.v. de doelgroep 
en geeft dit standpunt helder 
weer. Je geeft daarbij aan wat dit 
van jou vraagt als aankomend 
HRM professional. 

• Het eigen standpunt t.o.v. de HR 
trend of ontwikkeling is genuanceerd 
verwoord, krachtig onderbouwd en 
vertaald naar de doelgroep. De 
vertaalslag hiervan voor het 
toekomstig handelen als HRM’er is 
overtuigend voor het voetlicht 
gebracht. 

• Het eigen standpunt t.o.v. de 
HR trend of ontwikkeling is  
duidelijk verwoord en 
voldoende beargumenteerd 
t.b.v. de doelgroep. De 
vertaalslag hiervan voor het 
toekomstig handelen als 
HRM’er is gedeeltelijk 
gemaakt. 
 

• Er is nog geen helder 
onderbouwd  standpunt 
geschetst  t.o.v. de HR trend of 
ontwikkeling. De vertaalslag 
naar het toekomstig handelen 
ontbreekt. 
 

Toelichting:  

 

 

Vormgeving product(-en)  (15%) Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 
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Je kiest een vorm voor jouw 

product dat toegevoegde 

waarde heeft voor de 

doelgroep (aantrekkelijk, 

concreet, afwisseling tekst en 

visualisatie) 

 

• De vorm is op maat gemaakt voor de 
doelgroep en getuigt van een eigen 
stijl of signatuur  

• De vorm is functioneel en 
helder uitgewerkt voor de 
doelgroep. 

• Het is onduidelijk welke functie 
het product heeft voor de 
doelgroep. 

Toelichting:  

 

Reflectie en beoordeling (20%) Zeer competent (8,0-10) Competent (5,5-8,0) Nog niet competent (< 5,5) 

Je reflecteert op de feedback van 
de doelgroep en beoordeling  van 
drie mede-studenten op jouw 
eerste product. Je maakt 
duidelijk wat je waarom hebt 
aangepast.  

• De reflectie op de verkregen feedback 
is diepgaand.  

• Het is in één oogwenk duidelijk wat er 
veranderd is en waarom, met heldere 
argumentatie. 

• De reflectie op de verkregen 
feedback is adequaat.  

• Het is duidelijk wat er 
veranderd is en de 
argumentatie is redelijk. 

• De reflectie op de verkregen 
feedback is minimaal.  

• Het is niet duidelijk wat de 
wijzigingen zijn e/o waarom dit 
is veranderd.  

Toelichting:  

 

 

 

Eindcijfer:  

 

 


