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VOORWOORD
Het werkveld van HRM verandert steeds sneller, net zoals de maat-
schappij als geheel. Het gebruik van big-data, een groeiend aantal 
netwerkorganisaties, de aanpassingen in wet- en regelgeving en  
een toenemende internationale context: het is slechts een greep uit  
de veranderingen waarmee wij te maken hebben. Dit vraagt nogal  
wat van de HRM’er van de toekomst. Hij kan met deze veranderingen 
omgaan en - in intensieve samenwerking met stakeholders in en rond-
om de organisatie - een vertaalslag maken naar passende oplossingen 
voor de organisatie.

De HRM-opleiding van de Hogeschool van Amsterdam leidt op  
tot kritische HRM’ers, die onderzoeken, creëren en samenwerken.  
Onze studenten leren van realistische opdrachten uit de praktijk, in 
intensieve samenwerking met medestudenten én met docenten die  
de beroepspraktijk goed kennen. Om dit mogelijk te maken, hebben  
we een onderwijsvisie geformuleerd die bestaat uit acht principes.  
Deze principes zijn leidend bij het vernieuwen en verbeteren van ons 
onderwijs. Ze komen terug in het hele curriculum, in onze lessen, de 
begeleiding van studenten, de samenwerking met het werkveld en  
ook in hoe wij toetsen.



 Ieder leerproces start met  
het ervaren van urgentie.1

De student is gemotiveerd om te leren als hij ervaart iets nog niet te 
weten en te kunnen en wél de ambitie voelt om er mee aan de slag te 
gaan. De overtuiging begint te leven dat er iets geleerd kan worden, 
wat nodig is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.  
We werken met realistische opdrachten, met échte vragen uit de  
praktijk en we zorgen ervoor dat het voor de student altijd duidelijk  
is waarom er geleerd moet worden (wat er op het programma staat). 

Een voorbeeld: 
Een Amsterdams restaurant heeft met spoed een kok nodig en deze 
moet binnen vier weken aangenomen zijn. Studenten gaan in groepen 
met dezelfde vraag aan de slag en de opdrachtgever geeft uiteindelijk 
aan welke groep het beste aan de vraag voldaan heeft en waarom.  
De student begrijpt dan waarom en welke (leer-) activiteiten moeten 
plaatsvinden zoals werving en selectie, gespreksvoering en contracteren. 
De feedback van de opdrachtgever en docenten helpt om tot dit inzicht 
te komen. Oftewel: de student begrijpt ‘het waarom’ van de opdracht 
en ervaart urgentie. Het leren komt daarmee in een hogere versnelling.  



Onderwijs wordt vormgegeven 
in intensieve samenwerking met 
én op basis van ontwikkelingen 
in het werkveld en binnen de 
driehoek onderwijs, werkveld 
en onderzoek.
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In ons onderwijsprogramma staat het aanwakkeren van een onder-
zoekende houding en het ontwikkelen van onderzoekend vermogen 
centraal. Beide zijn onmisbaar voor een werkveld waarin verandering 
een constante is. Dit principe wil recht doen aan de driehoek onderwijs, 
werkveld en onderzoek, waarbinnen gezorgd wordt voor de context 
en het leerklimaat waarin de student zich maximaal kan ontwikkelen. 
Hierbij is een rol weggelegd voor lectoraten en kenniscentra. 



De opleiding besteedt 
doorlopend aandacht aan 
persoonlijke- en professionele 
ontwikkeling van studenten.

We zien leren als een samenspel tussen drie processen: het verwerven 
van kennis & vaardigheden & attitude (informatieverwerkingsproces), 
het sturen en plannen van het leerproces (reguleringsproces) en het 
ontwikkelen van een besef van eigen kunnen (affectief proces).  
De student is eigenaar van deze drie processen en wij begeleiden 
hem of haar daarbij. Gedurende de hele opleiding worden studenten 
uitgedaagd om kritisch, analytisch, nieuwsgierig en wendbaar te 
zijn en lef te tonen. We leren studenten onafhankelijk en vrij vanuit 
verschillende (maatschappelijke) perspectieven te denken en daarmee 
een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het HRM-werkveld,  
vanuit een eigen moreel kompas. 3



4 We bevorderen talenten van studenten door hen meer en eerder in de 
opleiding, vanuit keuzemogelijkheden en -vrijheid te laten excelleren 
en specialiseren. Dat betekent dat de onderwijsinhoud niet meer voor 
iedereen hetzelfde is. Het verschil tussen excelleren en specialiseren 
is dat bij excelleren de studenten dezelfde inhoudelijke thema’s 
behandelen, maar op een zelfgekozen hoger niveau dan het reguliere 
programma; bij specialiseren worden inhoudelijk eigen keuzes gemaakt 
door de studenten.

Een voorbeeld: 
Studenten kunnen in de loop van jaar twee naast basisvakken één 
of meer keuzevakken doen die een inhoudelijke opmaat zijn voor 
bijvoorbeeld de minor in jaar drie en kunnen zich daarna hierin  
verder specialiseren in het vierde jaar.

Studenten kunnen vanuit een 
inhoudelijke basis én hun eigen 
ambities en talenten excelleren 
en specialiseren.



De leeromgeving  
is gevarieerd en uitdagend.

Studenten leren en werken tijdens de opleiding in gevarieerde en  
uitdagende leeromgevingen. Dit uit zich bijvoorbeeld in werkvormen, 
mate van samenwerken, voorspelbaarheid, toetsvormen, ritme  
(=verschillen in doorlooptijden van een programma onderdeel) of  
extensieve en intensieve begeleiding. Het doel hiervan is om studen-
ten actiever en flexibeler te leren werken. Studenten leren ván en mét 
elkaar (variatie in de mate van samenwerken en samenstelling van 
groepen) ten behoeve van het individuele leerproces en het leren gaat 
gepaard met een zekere mate van ‘georganiseerde’ onvoorspelbaarheid. 

Toelichting: 
In dit leidende principe komt de samenhang tussen leeractiviteiten  
en toekomstig werk tot uitdrukking. Studenten werken als HRM’er in 
organisaties in complexe, dynamische en onvoorspelbare omgevingen 
en in steeds wisselende groepen. Variatie houdt scherp en zorgt voor 
continue wendbaarheid die gevraagd wordt in de beroepscontext.

5



Toetsen en feedback zijn 
onderdeel van een cyclisch 
leerproces. Studenten leren  
van de toetsen in plaats van 
voor de toetsen.
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We zijn transparant over de verwachte leeropbrengst en welke toets 
criteria daarbij gehanteerd worden. Studenten leren van elkaar en voor 
zichzelf. Studenten verzamelen hierbij relevante feedback van elkaar, 
van docenten en praktijkbegeleiders, zodat zij hun ontwikkeling goed 
kunnen richten en zo nodig kunnen intensiveren op onderdelen om de 
verwachte leeropbrengsten te behalen. Docenten nemen in de opleiding 
gedurende het leerproces de tijd om te checken bij elkaar of dat wat 
geleerd is ook geland is en hoe de volgende stap gemaakt kan worden. 
Tussentijds formatief toetsen en verzamelen van feedback leidt tot meer 
leren en nieuwe inzichten en geeft richting aan aanpassing van leeracti-
viteiten.

Quote van een student:
“Van de feedback van toetsen aan het eind van een onderwijseenheid leren 
we niks, want we moeten al weer door naar het volgende, en dan hebben we 
er geen tijd meer voor en komt het niet binnen. Tussentijdse feedback krijgen 
waar je écht verder mee kunt, werkt voor mij heel motiverend.”
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We volgen studenten vanuit 
docententeams georganiseerd 
rondom studenten en nemen 
van daaruit beslissingen over 
behaalde leeropbrengsten.

We organiseren onszelf en het volgsysteem rondom overzichtelijke 
groepen studenten. Dit stelt ons in staat studenten steeds goed in het 
vizier te hebben wat betreft hun voortgang en ontwikkeling (net zoals 
zij straks als HRM’er hun medewerkers in het vizier hebben). We blijven 
met studenten in dialoog over wat er nodig is om ambities en talenten 
optimaal in te zetten. In de beoordeling van de leeropbrengsten zijn het 
mensen (een groep docenten) die de beslissingen nemen over studenten 
en niet alleen de uitkomst van een toets. Een zorgvuldige afweging op 
basis van afgesproken criteria en bewijsmateriaal EN de argumentatie 
hierbij zijn het belangrijkst. 

Quote van docenten:
“We kunnen kleinschalig organiseren binnen deze grootschalige setting en 
daarmee meer en beter studenten volgen en van betekenis zijn. Er ontstaat 
meer wederzijdse betrokkenheid, waardoor we eerder kunnen anticiperen”.



Docenten werken nauw samen 
vanuit een gemeenschappelijk 
doel, zodat het best mogelijke 
en best afgestemde onderwijs 
ontstaat.8 In samenspraak met docententeams en Cuco worden de leerop-

brengsten voor studenten vastgesteld. Van daaruit worden de leer-
activiteiten ontworpen door ontwikkelaars in nauwe afstemming met 
de betrokkenen. Tijdens het uitvoeren van de leeractiviteiten stemmen 
docenten onderling af en ondersteunen elkaar. Afstemming betekent 
ook regelmatig overleg over het beoordelen van leeropbrengsten  
(waar leg je de lat). 

Quote van studenten:
“We leren het meest van enthousiaste en goed voorbereide docenten.  
Het fijnste gevoel dat ik heb gehad heb tijdens de opleiding was dat ik  
gestimuleerd werd door docenten om door te zetten en dat mijn opdracht  -
gever uiteindelijk heel trots was op mijn resultaat”.



Buiten adem komt Mascha binnenlopen in de werkplaats. Gelukkig op 
tijd. Een aantal studenten is al in de ruimte aan het werk. Ze pakt haar 
spullen uit en zet de lesmaterialen klaar. Als ook de docenten binnen 
zijn neemt Mascha het woord en heet iedereen welkom. 

Vandaag op het programma staat een werksessie verdiepende data- 
analyse. Mascha’s praktijkopdracht over teamperformance bij het UWV 
is in een stroomversnelling gekomen. Er blijkt een grote vraag naar data  
over de invloed van teamsamenstelling op teamprestaties. Omdat  
data-analyse niet haar specialisme is, heeft ze in overleg met haar  
docententeam deze ‘snelkookpansessie’ georganiseerd: met een  
concrete vraag willen de aanwezigen binnen hun studentgroep kennis 
aanboren om binnen een dag te komen met een analyse en advies.  
Daar is de werkplaats een fijne plek voor. Gelukkig kon de dataspecialist 
in het docententeam meewerken om ’s ochtends een college te geven 
en ’s middags de gegeven peerfeedback op hun tussenproduct van  
commentaar te voorzien.
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Na de briefing gaan docenten en studenten in groepen van vijf aan  
het werk. De best practices en meest interessante ontdekkingen over de 
teams worden ieder uur gedeeld. Er wordt hard gewerkt en lol gemaakt. 
Aan het eind van de dag ligt er een advies voor het UWV: de bij het UWV 
beschikbare data is uitgebreid geanalyseerd vanuit verschillende invals-
hoeken. Van de opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van 
data-analyse en teamperformance wordt ter plekke een korte kennisclip 
gemaakt. Alle studenten krijgen feedback op hun inbreng, werkwijze en 
ontwikkeling die ze tijdens de sessie hebben laten zien. Deze gaat mee in 
hun portfolio. 
Vol zelfvertrouwen fietst Mascha de volgende dag naar het UWV.  
Dat haar specialisatie teams zou worden was al lang duidelijk, maar 
een snufje data-analyse daarbij is eigenlijk zo gek nog niet, mijmert ze. 
Maar nu eerst in het MT het advies presenteren. Aan het einde van de 
dag heeft ze nog een inwerkafspraak met een groepje eerstejaars, die 
een vervolgopdracht gaan doen bij het UWV. En dan kan ze haar bureau 
leeghalen, want de periode waarin ze twee dagen per week bij het UWV 
heeft gewerkt zit er alweer op. 
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