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1. Inleiding 
Voor je ligt het opleidingsprofiel van de bachelor Human Resource Managent (HRM) van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA). Deze opleiding valt onder de Faculteit Business en Economie (FBE).  

Het doel van dit opleidingsprofiel is tweeledig. 
Aan de ene kant beschrijven we over welke spe-
cifieke eindkwalificaties onze HRM-bachelors 
beschikken, onder meer bedoeld voor werkveld, 
NVAO, (potentiële) studenten en docenten. Aan 
de andere kant bieden we hiermee een overkoe-
pelend kader voor de ontwikkeling van het oplei-
dingsplan van de twee opleidingsvarianten vol-
tijd en deeltijd.  

We beschrijven daarom achtereenvolgens:  

- De beroepspraktijk (hoofdstuk 2)  
- Positionering en profilering van de oplei-

ding (hoofdstuk 3)  
- De uitwerking van de eindkwalificaties 

in zeven samenhangende HRM werkter-
reinen die een rode draad vormen in alle 
jaren van het curriculum van de oplei-
ding (hoofdstuk 4) 

- Algemene uitgangspunten van de twee 
opleidingsvarianten voltijd en deeltijd 
(hoofdstuk 5) 

- Arbeidsmarktperspectief (hoofdstuk 6) 
 

Ter aanscherping van ons opleidingsprofiel HRM 
(2016) zijn we in diverse bijeenkomsten en werk-
groepen in gesprek gegaan met docenten van 
de opleiding en stakeholders uit het werkveld 
over het ambitieniveau. Bij de totstandkoming 
van dit nieuwe opleidingsprofiel gold het lande-
lijke opleidingsprofiel HRM 2020+ (2019) als ka-
der. 

De wijze waarop het profiel geconcretiseerd 
wordt in het curriculum van de voltijd- en deel-
tijdvariant beschrijven we in twee aparte oplei-
dingsplannen. 
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2. Ontwikkelingen in de  
beroepspraktijk 

Het HRM-vakgebied kent een voortdurende 
dynamiek (Landelijke opleidings-profiel, 
2019). De factor werk is aan grote veranderin-
gen onderhevig, zoals globalisering, techno-
logisering en andere economische en maat-
schappelijke ontwikkelingen. Deze verande-
ringen hebben gevolgen voor organisaties en 
het werk dat daar gedaan wordt en gaan ge-
paard met veranderingen in de arbeidsver-
houdingen in de lokale en globale arbeids-
markt. Het is van belang dat organisaties in 
deze ontwikkelingen steeds blijven aanslui-
ten bij de behoeftes en wensen van klanten 
en inspelen op de arbeidsmarkt. De waarde 
die mensen met hun werk aan organisaties 
toevoegen is cruciaal.  

Duurzaam succesvolle organisaties houden 
het maatschappelijke belang, het organisa-
tiebelang en individuele belangen van mede-
werkers met elkaar in balans terwijl zij inspe-
len op veranderingen in de omgeving (Waal, 
2012). Organisaties moeten hun blik meer en 
meer naar buiten én naar binnen richten bij 
het maken van keuzes voor een duurzame 
toekomst. De blik naar buiten betekent on-
der meer: kennis nemen van economische, 
demografische en technologische ontwikke-
lingen en strategische initiatieven inzetten, 
zoals marktinnovaties of het aangaan van 
nieuwe samenwerkingsverbanden. De blik 
naar binnen is soms nodig om proces- en so-
ciale innovaties in gang te zetten, waarbij de 
praktijkervaring en verbeterideeën van lei-
dinggevenden en medewerkers gebruikt 
worden om het werk slimmer en dynami-
scher te organiseren (Volberda, Janse, 
Tempelaar, & Heij, 2011). 

 

  

Illustratie van veranderingen op de arbeidsmarkt: “De relatie met 
organisaties wordt voor sommige groepen steeds zwakker. Door 
flexibilisering zien we een los-vast werkverband ontstaan tussen 
groepen werknemers en arbeidsorganisaties. Sommigen grijpen 
dit aan om zelfstandig te ondernemen, terwijl het voor anderen 
een zeer zwakke arbeidsmarktpositie betekent. Kleine onderne-
mers moeten niet geïsoleerd raken maar zich met elkaar verbin-
den. De zwakke arbeidsmarktpositie van anderen zal er niet beter 
op worden omdat er minder werk zal zijn. Dat leidt tot andere 
denkbeelden over de organisatie van werk en inkomen voor 
grote groepen mensen in de samenleving”. (Meerman, 2015).  
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3. Onze visie en profilering 
In dit hoofdstuk beschrijven we waarvoor we staan als opleiding. Dat doen we door onze visie op de beroeps-
praktijk te expliciteren en aan te geven op welke punten wij ons profileren.  

Onze visie op de beroepspraktijk  
Mede op basis van de ontwikkelingen in de beroepspraktijk hanteren wij een brede visie van HRM, die naast 
individuele en organisatiedoelen ook rekening houdt met doelen van de maatschappij. Onze visie sluit daarmee 
aan bij de definitie van HRM die Boselie hanteert, namelijk dat HRM zich richt op “de besluitvorming ten aanzien 
van beleid en activiteiten die de arbeidsrelatie in een organisatie (en maatschappij) vormgeven en die gericht zijn 
op het realiseren van doelstellingen van individuele medewerkers, de organisatie en de maatschappij” (Boselie, 
2011, p. 7).  

Om aan deze visie recht te doen is het van belang dat onze HRM-bachelors hun aanpak afstemmen op de con-
text en belangen van verschillende stakeholders. HRM activiteiten dragen bij aan de samenhang tussen kwali-
teit, kwantiteit en kosten van personeel en aan het creëren van een basis voor veranderprocessen en sturing 
van de organisatie. Dynamisch gebruik van data wordt hierbij steeds belangrijker om relevante keuzes te maken 
(Messenböck, Klevenz, Marzuillo, & Galicija, 2015). Hoe HRM concreet fungeert varieert per organisatie, bran-
che en land. Ook internationaal zijn er aanzienlijke verschillen in de functie en verschijningsvorm van HRM. HRM 
is context gebonden en wordt bepaald door wetgeving, verschillen in arbeidsverhoudingen en cultuur. 

Onze profilering 
Onze studenten gaan omgevingsbewust te werk, hebben een sterk kritische, onderzoekende en reflectieve 
houding, herkennen het belang van stakeholders en weten, waar nodig, hun handelen daar op af te stemmen. 
Zij houden in hun adviezen rekening met verschillende perspectieven en de menselijke maat. Zij zijn zich bewust 
van paradoxen in het HRM-vakgebied, zoals de paradox om medewerkers als sociaal kapitaal én als kostenpost 
te zien.  

Deze profilering werken we in onderstaande paragrafen verder uit en is tevens zichtbaar in de beschrijving en 
uitwerking van de zeven werkterreinen die de eindkwalificaties van onze opleiding vormen (zie hoofdstuk 4). 
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Onderzoekend vermogen1 
Binnen het hoger onderwijs is er toenemende aandacht voor onderzoekend vermogen (Leijnse, Hulst, & Vroom-
ans, 2007; Geerdink, 2010; Staa, 2013; Andriessen, 2014). Deze toenemende aandacht heeft twee redenen. Ten 
eerste zijn hoogopgeleide professionals met onderzoeken vermogen voor Nederland belangrijk om als kennis-
economie internationaal te kunnen concurreren. Kenniscreatie en kenniscirculatie worden als belangrijke stu-
wers van het verdienvermogen van Nederland gezien (Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 2013). 
Ten tweede is onderzoekend vermogen voor de hoogopgeleide professionals zelf van belang om een leven lang 
leren mogelijk te maken. In de moderne samenleving heeft een professional simpelweg niet meer genoeg aan 
een afgebakende hoeveelheid kennis die een leven lang meegaat (Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid, 2013). Onderzoekend vermogen wordt steeds belangrijker voor professionals en organisaties 
om blijvend succesvol te kunnen zijn. 

Naast het hoger onderwijs, is er ook binnen het HRM-vakgebied toenemende aandacht voor onderzoekend 
vermogen. Deze aandacht is terug te zien in een toenemende hoeveelheid literatuur over ‘Evidence based HRM’ 
(EBHRM). Rousseau en Barends definiëren EBHRM als: “een besluitvormingsproces waarbij gebruik wordt ge-
maakt van een combinatie van kritisch denken en het gebruik van het beste beschikbare wetenschappelijke 
bewijs en kennis uit de organisatie” (Becoming an evidence-based HR practitioner, 2011, p. 221). Deze organisa-
tiekennis refereert aan: 1) organisatie-informatie: data en feiten verzameld in de organisatie, 2) stakeholderin-
formatie: de waarden, belangen en zorgen van de mensen waar besluitvorming betrekking op heeft en 3) erva-
ring van de HRM’er zelf (Barends, Rousseau, & Briner, 2014). Omdat onomstotelijk wetenschappelijk bewijs over 
het effect van veel HRM-praktijken (nog) ontbreekt en omdat HRM’ers in een unieke en veranderlijke context 
werken, zijn ze grotendeels aangewezen op het gebruik van kennis uit de organisatie voor de succesvolle uit-
voering van hun werk. Zonder zelf onderzoek te doen, op individueel- en organisatieniveau, kunnen HRM’ers 
niet leren over of en waarom praktijken goed zijn, laat staan welke alternatieven beter werken. Op individueel 
niveau geeft onderzoek beter inzicht in de dagelijkse praktijk, maakt onderzoek impliciete praktijktheorie expli-
ciet en verifieerbaar en geeft onderzoek inzicht in waarom praktijken wel of niet effectief zijn (Verkroost, 2009). 
Op organisatieniveau leidt onderzoek tot de ontwikkeling van effectief en innovatief HRM-beleid.  

Hoewel er in de literatuur veel aandacht is voor EBHRM, staat onderzoekend handelen binnen de HRM-praktijk 
nog in de kinderschoenen. Wij geven een impuls aan deze ontwikkeling door stevig in te zetten op onderzoe-
kend vermogen, bestaande uit een onderzoekende houding en onderzoekend handelen. 

Reflective practitioners  
Om levenslang leren mogelijk te maken hebben HRM’ers reflectieve vaardigheden nodig (Leijnse, Hulst, & 
Vromans, 2007). Daarom leiden wij onze studenten op tot ‘reflective practitioners’. Dit zijn professionals die 
constant reflecteren op het handelen van henzelf, hun team en de organisatie waar ze werkzaam zijn om te 
komen tot effectief, ethisch én democratisch handelen. Daardoor is het mogelijk om tot een meer coöperatieve, 
toegankelijke en ethische manier van managen te komen (Cunliffe, 2004). Wij vinden dit een belangrijk element 
in de ‘vorming’ van onze studenten. Concreet betekent dit dat wij studenten stimuleren om: 

o uit te gaan van hun eigen talenten en kwaliteiten, en zich vervolgens bewust te worden van cognitieve, 
emotionele of attitude belemmeringen en deze aan te pakken; en 

o om kritisch te onderzoeken welke assumpties onderliggend zijn aan het handelen, de impact van dat 
handelen en, in breder perspectief, wat door kan gaan voor effectief, ethische én democratisch hande-
len. 

 

  

 

1 Gebaseerd op Visie op onderzoekend vermogen van de HRM-bachelor, versie 8 december 2014.   
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Omgevingsbewust  
HRM’ers zijn zich de laatste decennia meer gaan fo-
cussen op hun rol als business partner (Wright, 
2008; Guest & King, 2004). Hierbij is HRM zich meer 
gaan richten op efficiëntie en productiviteit, vaak 
gericht op korte termijn doelstellingen. HRM-beleid 
dat zich vooral richt op efficiëntie en productiviteit 
kan tot negatieve effecten leiden voor maatschap-
pelijke belangen en de belangen van individuele 
werknemers (Voorde, 2010; Janssens & Steyaert, 
2009). Gelukkig zien we de laatste jaren weer een 
herwaardering voor de H binnen Human Resources 
Management, zoals te zien in de opkomst van func-
ties met namen als Chief Happiness officer en Vibe 
manager en de toenemende aandacht voor mind-
fullness in het werk. 

Wij leren onze studenten zich bewust te worden 
van de perspectieven en belangen van verschil-
lende stakeholders van HRM en leren hen ook te kij-
ken buiten de grenzen van de organisatie waar voor 
zij werken.  

Zij ontwikkelen een politiek-strategische blik en ver-
diepen zich in de (internationale) maatschappij en 
economie die van invloed zijn op het te voeren HRM 
beleid. Zij zijn zich bewust van de ontwikkelingen in 
de strategische keuzes die organisaties maken en 
leren deze te vertalen naar HRM beleid, waarbij ze 
ook hun ogen open houden voor maatschappelijke 
doelen waar HRM beleid aan kan bijdragen. Dit be-
kent onder meer dat zij constant in contact staan 
met verschillende stakeholdergroepen en zij hen 
betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evalu-
atie van HRM-beleid. Dit betekent ook dat ze de 
durf hebben om hun stem te laten horen wanneer 

belangen van individu, maatschappij en organisatie 
op lange termijn in onbalans zijn en hier construc-
tief de dialoog over aan te gaan. Onze studenten 
dragen op deze manier bij aan het duurzame succes 
van de organisatie.  

 

 

  

“Wij leren onze 
studenten zich 

bewust te  
worden van de 
verschillende  
perspectieven 

en belangen van 
de verschillende  

stakeholders” 
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Internationalisering2  
In de grootstedelijke regio van Amsterdam werken Nederlandse ondernemingen veelal internationaal. Er zijn 
internationale (hoofd)kantoren gevestigd in de regio, waar veel expats werken. Tevens hebben organisaties in 
Amsterdam te maken met een grote (culturele) diversiteit aan medewerkers en klanten. De arbeidsmarkt wordt 
steeds internationaler. Dat levert nieuwe vraagstukken op hoe medewerkers in en tussen organisaties efficiënt, 
effectief en creatief kunnen samenwerken. In die internationale context hebben HR-professionals reflectieve 
vaardigheden en lerend vermogen nodig om meervoudig te kijken naar internationale en interculturele verschil-
len. Het vraagt een nieuwsgierige houding om deze verschillen te begrijpen, de consequenties te duiden en hier 
adequaat over te adviseren.  

Studenten maken tijdens hun opleiding in een vroeg stadium kennis met internationale en interculturele aspec-
ten door het werken en studeren in de grootstedelijke context. Dit doen wij bijvoorbeeld door intensieve sa-
menwerking te zoeken met partners als de gemeente en grote zorg-  en welzijnsinstellingen. Ook werken wij 
veel samen met de lectoraten verbonden aan de Faculteit Business en Economie waar veel onderzoekspro-
jecten lopen die te maken hebben met arbeid in de grootstedelijke context. 

Uit deze samenwerking komen praktijkopdrachten voort waar onze studenten aan werken. Zo leren studenten 
tijdens hun opleiding dat HRM maatwerk is, waarbij de context, de stakeholders en de adviseur als persoon 
meespelen in het creëren van een oplossing; zij leren meervoudig te kijken en invulling te geven aan HRM-beleid.  

 

  

 

2 Gebaseerd op Visie op internationalisering en grootstedelijkheid opleiding HRM 2015 
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4. Uitwerking eindkwalificaties 
Mede op basis van onze visie op de beroepspraktijk en onze profilering (hoofdstuk 3) beschrijven we in dit 
hoofdstuk de zeven werkterreinen die de eindkwalificaties van onze opleiding vormen, vertaald naar beroeps-
producten en –handelingen die de basis vormen voor onze opleidingsplannen voltijd en deeltijd. 

De zeven werkterreinen  
Op basis van het landelijke opleidingsprofiel (2019) 
waarin zes kerncompetenties van HRM worden be-
schreven, hebben we als opleiding een vertaling ge-
maakt naar zeven samenhangende werkterreinen 
die tezamen de eindkwalificaties van onze oplei-
ding vormen3. Deze zijn:  

1. Strategische context van HRM 
2. HR data verzamelen en analyseren 
3. Arbeidsmarkt transities 
4. Organisatieverandering 
5. Adviseren 
6. De ontwikkeling van individuen en teams 
7. Professioneel handelen 
De inhoudelijke aspecten van de HR-professional 
zijn verwerkt in Werkterreinen 1, 3, 4 en 5. 

De overige drie werkterreinen komen steeds aan 
bod in de context van de hiervoor genoemde werk-
terreinen. Die werkterreinen hangen onderling sa-
men (zie Figuur 1). De inhoud en advisering wordt 
altijd vanuit de strategische context benaderd. De 
(strategische) context binnen en buiten de organi-
satie  vormt het uitgangspunt voor de uitwerking in 
inhoudelijke HRM-advisering, waarbij altijd reke-
ning wordt gehouden met belangen van verschil-
lende stakeholders. Advisering draagt met inhoud 
en aanpak bij aan de kwaliteit van arbeid en van pro-
cessen. Onze studenten krijgen een basis mee om 
zich als reflective practitioner doorgaand te blijven 
professionaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 De relatie tussen deze zeven werkterreinen en landelijke en internationale opleidingskaders is zichtbaar gemaakt in 

de bijlagen 1 en 2. 
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Beroepsproducten en –handelingen in zeven werkterreinen  
Hieronder lichten we de beroepsproducten en –handelingen, behorend bij de zeven HR-werkterreinen, nader 
toe. Deze beschrijving is de basis voor de verdere uitwerking in het opleidingsplan. Daarin werken we, zowel 
voor de voltijd- als voor de deeltijdopleiding, uit op welk moment, op welke manier en op welk niveau studenten 
zich bekwamen in de diverse werkterreinen van het beroep gedurende de opleiding.  

 

Strategische context van HRM 

Kernbeschrijving: De HR-bachelor overziet de economische, sociaal-culturele en juridische ontwikkelin-
gen in de omgeving van de organisatie en binnen de organisatie zelf, kan deze vertalen naar HR-beleid, 
waarbij de HR-bachelor rekening houdt met de belangen en zienswijzen van de verschillende stakehol-
ders.  

Beroepsproducten: 

➢ Omgevingsanalyse, bijvoorbeeld: interne en externe analyse, stakeholderanalyse;  
➢ HR- Beleidsadvies, bijvoorbeeld: veranderplan, organisatieplan. 

Beroepshandelingen: 

Het analyseren van de invloed van macro-ontwikkelingen op de organisatie, haar strategie en de beno-
digde menselijke capaciteiten; 

Het kunnen signaleren of de organisatie-inrichting en gevoerde HR-beleid consistent is met de door de 
organisatie voorgestane strategie.  

 

HR data verzamelen en analyseren  

Kernbeschrijving: De HR-bachelor verzamelt kwalitatieve en kwantitatieve data, analyseert en interpre-
teert deze data, informeert en adviseert hierover aan de relevante stakeholders binnen en buiten de 
organisatie.  

De HR-bachelor werkt evidence based: baseert zich op relevante wetenschappelijke inzichten, voert 
praktijkgericht onderzoek uit en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering en/of innovatie van de 
organisatie. 

Beroepsproducten: 

➢ HR-rapportages, bijvoorbeeld: financiële onderbouwing, verzuim, verloop, mobiliteit,  motivatie, 
inzetbaarheid; 

➢ Vlootschouw in K3R (kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelaties) 
➢ Adviesrapport, onderzoeksverslag, evaluatieverslag 

Beroepshandelingen: 

a. Het genereren, analyseren, interpreteren en rapporteren over HR gerelateerde financiële en per-
sonele ken- en stuurgetallen aan stakeholders; 

b. Het (zelfstandig) uitvoeren dan wel het beoordelen of begeleiden van praktijkgericht onder-
zoek; 

c. Het methodisch ontsluiten en toepassen van kennis uit verschillende (wetenschappelijke) bron-
nen voor het uitoefenen en verder ontwikkelen van handelswijzen in de organisatie. 
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Arbeidsmarkttransities  

Kernbeschrijving: De HR-bachelor levert een aantoonbare bijdrage aan de afstemming tussen de extern 
beschikbare arbeidspotentie en de intern benodigde arbeidsinzet. Op basis hiervan ontwikkelt de HR-
bachelor beleid, gericht op het optimaal inzetten van arbeid binnen de organisatie en/of voert dat beleid 
uit. Dit kan leiden tot diverse vormen van in-, door- en uitstroom. 

Beroepsproducten: 

➢ Bijvoorbeeld: arbeidsmarktanalyse, personeelsplanning, functieprofiel, wervingsinstrumenten, 
vacature, arbeidscontracten, selectie-instrumenten, introductiebeleid, beoordelings- en be-
loningsbeleid, verzuimanalyse, afvloeiingslijst, uitstroominstrumenten; 

Beroepshandelingen: 

Het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van activiteiten op het terrein van arbeids-
markttransities. Bijvoorbeeld:  

• Arbeidsmarktanalyse opstellen 

• Medewerkers werven 

• Medewerkers selecteren 

• Medewerkers aannemen en introduceren in de organisatie  

• Ondersteunen bij de uitvoering van verzuimbeleid 

• Medewerkers beoordelen en belonen 

• Doorstroom van medewerkers begeleiden  

• Uitstroom van medewerkers begeleiden 

 

 

Organisatieverandering 

Kernbeschrijving: De HR-bachelor analyseert samen met stakeholders relevante ontwikkelingen binnen 
en buiten de organisatie en stelt op basis hiervan de veranderurgentie en veranderstrategie op organi-
satie-, team- en individueel (O,T en I) niveau vast. Hij geeft vorm aan en initieert passende interventies 
en evalueert deze, waarbij de gewenste koersverandering steeds als uitgangspunt wordt genomen. Hij 
werkt cyclisch, van eerste ontwerp naar uitproberen naar herontwerp in continue afstemming met sta-
keholders en vertalend naar O,T en I. 

Beroepsproducten: 

➢ Veranderdiagnose: organisatie, team en/of individu 
➢ Stakeholdersanalyse 
➢ Beleidsstuk 
➢ Veranderontwerp  
➢ Tussenmeting bv in de vorm van een Infographic 
➢ Prototype 
➢ Impactmeting op O-,T- en I-niveau 
➢ Interventies (bv. workshop, geplande en ongeplande observatie, valideren en sparren met sta-

keholders, empathiemap) 
➢ Procesverslag 

Beroepshandelingen: 

a. Diagnosticeert de impact van de verandering op organisatie, team en individuen  
b. Voert cyclische diagnose uit afgewisseld met interventies  
c. Initieert en voert het gesprek met relevante stakeholders 
d. Analyseert samen met stakeholders (op zowel O-, T-en/of I- niveau) de samenhang tussen die 

niveaus en verwerkt deze tot een ontwerp. 
e. Ontwerpt relevante interventies en voert deze uit.  
f. Reflecteert tijdens de uitvoering van interventies op het leerproces van betrokkenen.   
g. Faciliteert samenwerking die bijdraagt aan het bestendigen van de verandering 
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Adviseren  

Kernbeschrijving: De HR-bachelor adviseert het management en andere stakeholders over de inhoud en 
aanpak van de HR-werkterreinen op een zodanige wijze dat (primaire) processen en of de kwaliteit van 
arbeid binnen de organisatie geoptimaliseerd worden.  

Beroepsproducten: 

➢ Rapportage: adviesrapport,  evaluatieverslag, beleidsnotitie, memo; presentatie 
➢ Diagnose-, feedback-, adviesgesprek 
➢ Implementatievoorstel of advies ten aanzien van vervolgstappen 

Beroepshandeling 

a. Het verhelderen van de adviesvraag, rekening houdend met de belangen van de verschillende 
stakeholders 

b. Adviseren van management en andere stakeholders bij de uitvoering van HR-activiteiten 

Ontwikkeling van individuen en teams 

Kernbeschrijving: De HR-bachelor initieert en ondersteunt activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling 
van medewerkers en teams, gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen. De HR-bachelor ad-
viseert relevante stakeholders op dit gebied. 

Beroepsproducten: 

➢ Adviesrapport: probleemdiagnose; talentscan, ontwikkelplan; veranderplan 
➢ Het faciliteren van bijvoorbeeld: workshop;  teambijeenkomst; groepsassessment 

Beroepshandelingen: 

a. Het onderzoeken en analyseren van performance en ontwikkelbehoeften; 
b. Het voordragen en/of uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van teams en 

individuen. 

Professioneel handelen 

Kernbeschrijving: De HR-bachelor toont zich een reflective practitioner met oog voor het belang van 
maatschappij en ethiek. Hij heeft een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de eigen 
beroepspraktijk en neemt niet per definitie alles voor ‘waar’ aan. Hij is in staat om sturing te geven aan 
zijn eigen ontwikkeling.  Professioneel handelen verhoogt de kwaliteit van HRM beroepsproducten. 
Door uitwisseling te zoeken met vakgenoten draagt de HR-bachelor bij aan de ontwikkeling van het be-
roep.  

Beroepsproducten: 

➢ Portfolio, artikel of blog tbv van vakgenoten 

Beroepshandelingen: 

a. Het kritisch onderzoeken van aan handelen en beleid onderliggende assumpties, het analyseren 
van verschillende perspectieven, belangen en motieven van verschillende stakeholders 

b. Het reflecteren op het eigen handelen (refererend aan waarden en normen o.a. vastgelegd in 
beroepsspecifieke codes en gedragsregels en de visie op het beroep) en op basis hiervan komen 
tot effectief en ethisch handelen 

c. Kansen te signaleren en hiernaar te handelen (proactief). Hierbij risico’s niet uit te weg gaan. Op 
basis hiervan onafhankelijke adviezen kunnen verstrekken 

d. Constructief en respectvol samenwerken met collega’s van binnen of buiten de organisatie 
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5. Algemene uitgangspunten 
van de opleiding 

Wij leiden voltijd- en deeltijdstudenten op tot dezelfde eindkwalificaties, maar de weg ernaar toe verschilt. Tus-
sen beide groepen studenten is een zwaarwegend verschil in leeftijd, werkervaring en beroepscontext. Dit leidt 
tot twee verschillende varianten van de opleiding, waarin studenten via verschillende leerroutes toewerken 
naar de eindkwalificaties van de HRM-bachelor. Het verschil in de gelegenheid die studenten hebben om de 
beroepspraktijk als leeromgeving te benutten is van doorslaggevende invloed op de opzet van de deeltijd- en 
voltijdvariant. 

Hieronder wordt voor een aantal aspecten aangegeven op welke wijze de voltijd- en deeltijdvariant verschillen. 
In de opleidingsplannen wordt het curriculum verder uitgewerkt. 

Voltijd opleiding  
De doelgroep van de voltijdvariant bestaat uit studenten met de leeftijd van 18 tot 24 jaar, meestal direct vol-
gend op hun vooropleiding. In de voltijdopleiding is de leeromgeving in het begin een nagebootste beroeps-
praktijk.  

Voltijdstudenten leren de beroepspraktijk gedurende de opleiding steeds beter kennen, doordat opdrachten 
steeds in de beroepscontext worden geplaatst, waarin we van studenten als beginnende HR-professional een 
actieve rol verwachten. Uitgangspunt is dat studenten vooral leren van een leeromgeving waarin het oplossen 
van beroepsvraagstukken een belangrijke plaats inneemt. Deze vraagstukken leveren de context voor de kennis 
en praktische vaardigheden die de student zich eigen maakt in iedere fase van de studie. Deze contextrijke 
omgeving zorgt er tevens voor dat de samenhang van de verschillende onderdelen is gewaarborgd. Deze vraag-
stukken worden in de propedeuse uitgevoerd met gesimuleerde bedrijven, maar vanaf jaar 2 werkt de student 
steeds aan echte vraagstukken van organisaties.  In de hogere jaren moeten studenten deze opdrachten ook 
zelf verwerven. De opleiding hecht hier aan omdat de student aan den lijve ervaart hoe het is om zich als  on-
derzoeker en/of adviseur op te stellen. 
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Deeltijd opleiding 
De doelgroep van de deeltijdvariant  bestaat uit studenten met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Deze andere 
doelgroep vraagt om een andere aanpak van het onderwijs. De deeltijdstudenten werken allemaal in een rele-
vante beroepspraktijk waarin zij beroepsopdrachten kunnen uitvoeren. Leidend in het curriculum is deze relatie 
met de praktijk, hetgeen blijkt uit het feit dat alle door de opleiding verstrekte opdrachten in de eigen organi-
satie moeten worden uitgevoerd. Door deze beroepsopdrachten worden de deeltijdstudenten meer zichtbaar 
in de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Dit heeft vaak tot gevolg dat studenten niet pas na, maar ook al 
tijdens de opleiding doorstromen naar een functie die (n0g) beter aansluit bij het vakgebied en hun groeiende 
bekwaamheidsniveau.  
 
De deeltijdvariant HRM werkt nauw samen met de deeltijdvariant van Bedrijfskunde. Deze samenwerking heeft 
geleid tot een versterking van de profielen van beide opleidingen: HRM’ers doen gedurende hun opleiding, 
naast gedegen HRM kennis en ervaring, ook kennis en ervaring op in bedrijfskundige processen. Tevens leren 
zij samenwerken met professionals van andere disciplines. De deeltijdopleiding HRM heeft de afgelopen jaren 
samen met Bedrijfskunde het gehele deeltijd curriculum vernieuwd. Daarbij is zowel voor HRM als voor Bedrijfs-
kunde ook de aansluiting geborgd  op de profilering van het landelijk opleidingsprofiel en het profiel van de 
voltijd.   

 
Het programma van de deeltijd opleiding 
HRM ziet er anders uit dan dat van de vol-
tijd. De eerste 2 semesters worden geza-
menlijk aangeboden met Bedrijfskunde 
en hierin wordt een brede organisatie-
kundige basis gelegd. In deze pro-
gramma’s wordt steeds weer geëxplici-
teerd waar de bijdrage en impact van een 
HRM’er in een organisatie is en is zorg-
vuldig gekeken naar welke organisatie-
kundige en bedrijfskundige kennis een 
HRM’er nodig heeft en welke HRM ken-
nis en vaardigheden waardevol zijn voor 
een bedrijfskundige (zie Figuur 2).  
 
 

Figuur 2: Strategische aandachtsgebieden. Herdruk van Strategisch ma-
nagen in turbulente tijden: Leren je organisatie toekomstbestendig te ma-
ken (p. 46) van N. Greveling & R. Bushoff, 2019, Deventer: Management 
Impact. Copyright 2019 van Vakmedianet. 

  
In het tweede studiejaar gaan beide opleidingen uit elkaar om de kern van het eigen vakgebied inhoudelijk vorm 
te geven. In dit jaar doorloopt de HRM student de grote strategische thema’s van de employee journey, te we-
ten Strategisch HRM en SPP, Recruitment en Onboarding, Duurzame inzetbaarheid en inrichten van Waarde-
volle arbeidsrelaties. In het derde studiejaar is er mogelijkheid voor profilering (verbreding of verdieping) in de 
minor. Daarnaast treffen Bedrijfskunde studenten en HRM studenten elkaar weer op de thema’s Adviseren en 
Veranderen, elk vanuit hun eigen perspectief en discipline. In het laatste studiejaar staan de thema’s leiderschap 
en strategie centraal, ook hier met Bedrijfskunde samen en opnieuw voor HRM studenten benaderd vanuit HR-
perspectief. Tot slot wordt dit jaar afgesloten met de afstudeerfase waarin de student een proeve van be-
kwaamheid in de vorm van een eindopdracht en eindassessment aflegt.  
 
Door de gehele opleiding heen is het ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap (zelfbewustzijn en zelfmanage-
ment, de persoonlijke professionaliseringsleerlijn) en het ontwikkelen van kritisch denken en methodisch han-
delen (onderzoekend vermogen) geïntegreerd in het onderwijs. Door de samenwerking met Bedrijfskunde is 
het bedrijfskundig karakter van de studie groter dan bij de voltijd, zonder in te boeten aan het opleiden van 
beroeps bekwame HR professionals met impact. In onze ogen sluit dit erg mooi aan bij de behoefte van de 
beroepspraktijk, die vragen om HR professionals met bedrijfskundig inzicht en de herordening vanuit de sector-
raad economie HEO. 
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6. Toetreding tot de beroeps-
praktijk  

Onze HRM-bachelors hebben een prima basis om aan de slag te gaan als junior HR-professional en door te 
groeien naar senior HR professional (hbo monitor, 2014) . Het beroepsdomein van HR-professionals kent ver-
schillende rollen en functies:  

• Voorbeelden van functies: HR-adviseur, personeelsconsulent, personeelsadviseur, human resource ma-
nager, HRD-manager, personeels- en organisatieadviseur, recruiter, loopbaanbegeleider, loopbaanad-
viseur, trajectbegeleider, re-integratieconsulent, medewerker arbeidsvoorwaarden, vakbondsbestuur-
der 

• Voorbeelden van rollen: adviseur, coach, regisseur, projectleider, ontwerper, verkoper en netwerker. 
 

Onze HRM-bachelors werken zowel in dienstverband als zelfstandig, zowel in een nationale als internationale 
context en in de non-profit als profit sector. Veelal begint men als recruiter, operationeel medewerker of junior 
HR-adviseur en groeit binnen enkele jaren door naar een advies- en/of beleidsfunctie. Bij grotere organisaties 
zal een HRM-bachelor eerder worden ingezet op één werkterrein, terwijl bij kleinere organisaties de HRM-ba-
chelor verantwoordelijk is voor alle HR-werkterreinen. 

 

  



 

PAGINA 19 

7. Gebruikte bronnen  
Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én 

methodisch grondig? Dimensies van 
onderzoek in het hbo. Utrecht: Hogeschool 
Utrecht. 

Barends, E., Rousseau, D., & Briner, R. (2014). 
Evidence Based Management: The Basic 
Principles. Amsterdam: Center for Evidence-
Based Management. 

Boselie, P. (2011). Human Resource Governance: 
Voorbij 'Managerialism’ [Oratie]. Utrecht: 
Universiteit Utrecht. 

Cunliffe, A. (2004). On Becoming a Critically 
Reflexive Practitioner. Journal of 
Management Education, 28, 407-426. 

Geerdink, G. (2010). Over de zin van praktijkgericht 
onderzoek voor hbo'ers. HAN Business 
Publications(5), 65-79. 

Guest, D., & King, Z. (2004). Power, Innovation and 
Problem-Solving: The Personnel Managers’ 
Three Steps to Heaven? Journal of 
Management Studies, 21(3), 401-423. 

Hogeschool van Amsterdam. (2016). Nieuwsgierige 
professionals. Instellingsplan 2015-2020. 
Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. 

Janssens, M., & Steyaert, C. (2009). HRM and 
Performance: A Plea for Reflexivity in HRM 
Studies. Journal of Management Studies, 46, 
143–155. 

Landelijke Opleidingsoverleg hrm. (2012). 
Landelijke opleidingsprofiel. Landelijke 
Opleidingsprofiel. 

Leijnse, F., Hulst, J., & Vromans, L. (2007). Passie 
en Precisie. Over de veranderende functie 
van de hogescholen. THEMA(5), 47-54. 

Meerman, M. (2015). Methieken rond diversiteit . 

Messenböck, R., Klevenz, M., Marzuillo, A., & 
Galicija, M. (2015, Juli 15). Implementing HR 
Excellence. Opgeroepen op Julie 15, 2015, 
van BCG Perspectives : 
https://www.bcgperspectives.com/content/
article/human-resources-cost-efficiency-
asset-optimization-strategic-hr-
management/ 

Rousseau, D. (2006). Is there such a thing as 
"Evidence Based Management"? Academy of 
Management Review, 31(2), 256-269. 

Rousseau, D., & Barends, E. (2011). Becoming an 
evidence-based HR practitioner. Human 
Resource Management Journal, 21(3), 221-235. 

Staa, A. v. (2013, Juni 25). Nut onderzoek in hbo? 
Opgeroepen op december 30, 2013, van 
Science Guide: 
http://www.scienceguide.nl/201306/nut-
onderzoek-in-hbo.aspx 

Verkroost, M. (2009). Kenniserfenis in een 
kenniscreërende organisatie. Develop(4), 15-
24. 

Volberda, H., Janse, J., Tempelaar, M., & Heij, K. 
(2011). Monitoren van sociale innovatie: 
slimmer werken, dynamisch managen en 
flexibel organiseren (Vol. 1). Tilburg: 
Tijdschrift voor HRM. 

Voorde, F. v. (2010). HRM, employee well-being 
and organizational performance: A balanced 
perspective. Ridderkerk: Ridderprint. 

Waal, A. d. (2012). What Makes a High 
Performance Organization. Five Validated 
Factors of Competitive Advantage that 
Apply Worldwide. Global Professional 
Publishing . 

Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. 
(2013). Naar een lerende economie. 
Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Wright, C. (2008). Reinventing human resource 
management: Business partners, internal 
consultants and the limits to 
professionalization. Human Relations, 61(8), 
1063-1086. 

   



 

PAGINA 20 

8. Bijlagen 
Bijlage 1 - Nationale opleidingskaders 
 

In deze bijlage wordt de relatie aangegeven van de zeven werkterreinen van de opleiding HRM met de overige 
nationale kaders. In het schema is opgenomen waar de zeven werkterreinen verbinding hebben met elementen 
uit de HEO standaard en de competenties waarvoor de opleiding opleidt zoals deze in het LOO-HRM zijn vast-
gesteld.  

De HEO standaard is een van de maatgevende standaarden. Deze houdt in dat studenten: 

1. een gedegen theoretische basis verkrijgen in HEO kernvakgebieden. Het niveau waarop studenten de 
vakgebieden moeten beheersen verschilt per economische opleiding. De HEO kernvakgebieden zijn:  

• accounting 

• business law and ethics 

• economics 

• finance 

• management information systems 

• marketing 

• organizational behavior 

• quantitative techniques 

• strategic management 

• operations management  
2. het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwik-

keling van het beroep; 
3. over voldoende professioneel vakmanschap beschikken;  
4. de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een verantwoordelijke pro-

fessional. 
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Schema 1 

Zeven werkterrei-
nen opleiding HRM 

HRM-kerncompetenties 
uit het landelijke oplei-
dingsprofiel (LOO HRM) 

Kernvakgebieden HEO- stan-
daard 

 

Overige elementen uit de HEO-stan-
daard 

 

1. Strategische con-
text van HRM 

Kerntaak 2: HRM beleid 
ontwikkelen, uitvoeren en 
evalueren in een organisa-
torische en/of maatschap-
pelijke context 

• Strategic management  

• economics 

• organizational behavior 

• operations management 

• business law and ethics 

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven dat hen in staat stelt om 
bij te kunnen dragen aan de ont-
wikkeling van het beroep; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen die 
past bij een verantwoordelijke 
professional. 

2. HRM dataverza-
meling en ana-
lyse. 

Kerntaak 6: doelgericht 
HR-data verzamelen en 
analyseren 

• operations management 

• accounting 

• quantitative techniques 

• management information 
systems 

• finance 

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen 

3. Arbeidsmarkt-
transities 

Kerntaak 5:  realiseren 
van de gewenste match 
tussen vraag en aanbod 
van arbeid op micro-, 
meso-, en macroniveau 

• marketing 

• strategic management 

• economics 

• organizational behavior 

• operations management 

• business law and ethics 

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen 

4. Organisatie- 
 verandering 

Kerntaak 2: HRM beleid 
ontwikkelen, uitvoeren en 
evalueren in een organisa-
torische en/of maatschap-
pelijke context 

• organizational behavior 

• strategic management 

• business law and ethics 

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen 

5. Ontwikkeling van 
individu en teams 

Kerntaak 4: ontwikkelen 
van individuen, teams en 
organisaties 

• strategic management 

• organizational behavior 

• economics  

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen 

6. Adviseren van het 
(lijn-) manage-
ment  

Kerntaak 3:  

Initiëren, faciliteren en im-
plementeren van verande-
ringsprocessen in organi-
saties en andere samen-
werkings-verbanden 

• operations management  

• finance 

• accounting 

• management information 
systems 

• quantitative techniques 

• organizational behavior 

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen 

7. Professioneel 
handelen  

Kerntaak 1: werken vanuit 
een professionele be-
roepshouding en per-
soonlijk leiderschap 

• economics 

• business law and ethics 

• organizational behavior 

• strategic management 

2. het onderzoekend vermogen ver-
werven; 

3. over voldoende professioneel 
vakmanschap beschikken; 

4. de beroepsethiek en maatschap-
pelijke oriëntatie ontwikkelen 
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Bijlage 2 - Europese kwalificaties   
De Dublin descriptoren beschrijven de eindter-
men voor de studies aan universiteiten en hoge-
scholen in Europa. Ook in Nederland gelden 
deze als maatstaf voor het verantwoorden van 
het hbo-bachelorniveau van opleidingen. Dit 
draagt bij aan transparantie en internationale 
erkenning van de bachelorkwalificatie. In onder-
staande tabel laten we de samenhang zien tus-
sen de Dublin Descriptoren en de door de oplei-
ding geformuleerde eindkwalificaties.  

 

 

 

 

Dublin Descriptoren Eindkwalificaties opleiding  

Kennis en inzicht  

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij 
wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet on-
derwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een 
niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboe-
ken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.  

Werkterreinen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 

Toepassen kennis en inzicht  

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te 
passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of 
beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het 
opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen 
van problemen op het vakgebied. 

Werkterreinen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 

Oordeelsvorming  

Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren 
(meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen 
dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaat-
schappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.  

Werkterrein 2 en 7  

Communicatie.  

Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen 
op publiek bestaande uit specialisten of niet- specialisten. 

Werkterrein 6 

Leervaardigheden  

Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstu-
die die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 

Werkterrein 7 
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