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Welkom 
 

Welkom! Voor u ligt het midterm-magazine: ‘Met gepaste trots’ van de opleiding HRM. Want 

hoewel we van de daken willen schreeuwen hoe leuk het is om te werken en te studeren aan de 

opleiding Human Resources Management van de Hogeschool van Amsterdam (trots), zien we 

natuurlijk ook dat er werk aan de winkel blijft en vinden we een zekere bescheidenheid ook op zijn 

plaats (gepaste trots).  

 

Om u de gelegenheid te geven een goed beeld te vormen van onze opleidingsvarianten (voltijd en 

deeltijd), nemen we u in dit magazine graag mee in onze zelfevaluatie. Wat vinden we goed gaan, 

waar zien we kansen en verbeteringen, hoe kijkt het werkveld daar tegenaan en hoe de studenten?  

 

Deze zelfevaluatie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met betrokkenen uit alle 

geledingen van de voltijd- en deeltijdvariant: studenten, docenten, ondersteuners, alumni, lectoraat, 

het werkveld, opleidingscommissie, examencommissie, toetscommissie en curriculumcommissie. 

 

Belangrijk om te vermelden is dat we voor de voltijdvariant standaard 1, 2, 3 en 4 hebben 

beschreven en voor de deeltijdvariant standaard 1 en 4. De deeltijdvariant zal in het najaar van 2022 

gezamenlijk met de andere economische deeltijdopleidingen een midterm review organiseren over 

de andere standaarden. 

 

We kijken nu al uit naar het moment waarop we met elkaar van gedachten kunnen wisselen 

hierover. Want daar hechten wij veel waarde aan; de meedenkkracht van sparringpartners. 

Waarom? Dat leest u hieronder in het interview met David de Vries, opleidingsmanager HRM 

deeltijd en Pao Lin Oei, opleidingsmanager HRM voltijd. 

  

Waarom is dat voor onze opleiding zo belangrijk, die midterm review?  

Pao Lin: Voor mij is reflectie een van de meest waardevolle leervormen. Terugkijken op wat je 

doet/hebt gedaan en op basis daarvan steeds blijven verbeteren, dat vind ik belangrijk. Voor 

studenten, voor docenten en voor de opleiding als geheel. Maar reflectie is ontzettend lastig. Je 

wordt al snel opgeslokt door de waan van de dag. En bovendien, zelfreflectie is een lastige 

vaardigheid alleen al omdat er allerlei verdedigingsmechanismen in ons brein aan het werk gaan. 

Hoe mooi is het dan dat er mensen zijn die met je meekijken. Je de spiegel voorhouden, je kritische 

vragen stellen, enthousiasme delen en mogelijkheden tot verbeteringen delen?! 

David: De midterm review wordt steeds belangrijker. Wij willen onze studenten zo goed mogelijk 

ondersteunen in hun persoonlijk leiderschap en de beste methodieken binnen de discipline van 

HRM. ‘Doing the right things well’ vraagt om vaker terug te kijken en tegelijkertijd het oog te richten 

op de nabije toekomst. Immers, nieuwe inzichten en beleidskaders volgen elkaar sneller op. In het 
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streven naar constante accreditatiewaardigheid willen we vaker even stil staan en hier op 

reflecteren. De midterm review biedt als een moment van bezinning een mooie gelegenheid om hier 

met in- en externe kritische vrienden lerend naar te kijken.  

  

Wat verwacht je ervan of waar hoop je op?  

 

David: Bij de opleiding HRM deeltijd en in de DeeltijdAcademie hebben we een groot verlangen naar 

anders onderwijs. Persoonlijk leiderschap, flexibel leren en de student als partner in 

kennisontwikkeling. Die verandering ontwikkelen we samen met onze studenten (onze alumni zijn 

ook ons werkveld), collega’s, lectoren en bedrijven; bijvoorbeeld in ons curriculumcongres 2021 

maar ook in deze midterm review. Wij hopen op nieuwe inzichten, bevestigingen, op- en 

aanmerkingen, applaus en een kritische noot in een moment waarin we allemaal lerend zijn en hier 

zichtbaar in durven zijn. 

Pao Lin: Ik hoop heel erg op de meedenkkracht van ons panel. Wat gaat er goed, waar zien ze 

mogelijkheden. En dan vooral bezien in het licht van de toekomst. Wie we willen zijn of waar we ons 

op moeten voorbereiden. Zowel inhoudelijk, op het vakgebied HRM als didactisch, bieden we het 

onderwijs waarmee onze studenten in staat worden gesteld zich optimaal te ontwikkelen. Bruikbare 

tips om ons te kunnen verbeteren of juist aandacht voor wat al goed gaat, is meer dan welkom!   

  

Waar zie je tegenop? 

 

Pao Lin: Ik zie eigenlijk nergens tegenop. Omdat ik veel vertrouwen heb in de opleiding die we 

bieden, maar ook omdat ik open sta voor verbetering. Kom maar op!  

David: Wij streven naar kwaliteit. Wij willen graag leren verbeteren. Hoe kunnen wij er tegen op zien 

om samen met kritische vrienden ons onderwijs en onze toekomst te bespreken en te leren? Wij 

zien er naar uit! 

  

We kijken uit naar het gesprek op 6 april en wensen u veel leesplezier! 

  

David de Vries en Pao Lin Oei 

 

 

Pao Lin Oei is sinds augustus 2020 opleidingsmanager van de voltijdvariant. In het online magazine 

vindt u een filmpje met de eerste indrukken van Pao Lin Oei, opleidingsmanager voltijd. 
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Leeswijzer 
 

Welkom bij de zelfevaluatie van de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool van 

Amsterdam, die wij in het kader van de midterm review geschreven hebben. De zelfevaluatie is u 

aangeboden in de vorm van een online magazine.  

Voor de volledigheid hebben wij dit document, de printversie, toegevoegd met alleen de platte tekst. 

Uiteraard zijn alle linken naar achtergrondinformatie alleen via het digitale magazine te benaderen.    

Deze zelfevaluatie bevat een beschrijving van 

zowel de voltijdvariant als de deeltijdvariant van 

de opleiding en onze reflectie daarop. Voor de 

leesbaarheid van de zelfevaluatie hebben wij 

duidelijk aangegeven welke teksten gaan over 

welke variant.  

In deze zelfevaluatie beschrijven we op hoofdlijnen 

welke ontwikkelingen de afgelopen jaren hebben 

plaatsgevonden binnen de opleiding, wat de 

huidige stand van zaken is en welke ambities wij 

hebben voor de nabije toekomst. In de bovenste 

balk van het magazine kunt u deze hoofdstukken 

terugvinden. 

In de tekst wordt regelmatig verwezen naar de 

standaarden: standaard 1 tot en met 4 voor de 

voltijdvariant en standaard 1 en 4 voor de 

deeltijdvariant. 

 

Wij hebben ervoor gekozen aparte hoofdstukken 

op te nemen voor de afstudeerfase. Deze fase is 

niet belangrijker is dan andere leerjaren, maar 

zowel bij de voltijdvariant als de deeltijdvariant 

hebben grote wijzigingen plaatsgevonden die een 

aparte vermelding rechtvaardigen. Ook de 

onderwijsvisie van de voltijdvariant is een 

belangrijke ontwikkeling geweest en opgenomen 

in een apart hoofdstuk. 

 

Wij presenteren achtergrondinformatie zoals 

beleidsstukken of evaluatierapporten via een link 

in de tekst van het online magazine. Daarnaast 

heeft u toegang tot onze digitale leeromgeving 

Brightspace gekregen, waar u meer informatie 

kunt vinden over de inhoud van lesprogramma's. 
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Waar komen we vandaan? 
 

In dit onderdeel geven we een indruk van de grootste veranderingen die in de afgelopen tijd vorm 

hebben gekregen. 

 

Context en positie van de opleiding HRM 
Onze opleiding is onderdeel van de Faculteit Business en Economie (FBE) van de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA). FBE is de grootste faculteit van de HvA en daarbinnen vormen wij een cluster met 

de opleiding Bedrijfskunde. Onze opleiding bestaat uit een voltijd- en een deeltijdvariant. De 

deeltijdvariant maakt daarnaast onderdeel uit van de DeeltijdAcademie, waar de economische 

deeltijdvarianten in zijn ondergebracht. De deeltijdvariant van HRM werkt daarbinnen nauw samen 

met de deeltijdvariant van Bedrijfskunde en is gesitueerd in Amsterdam Zuidoost. De voltijdvariant is 

gehuisvest in hartje Amsterdam op de Wibautstraat. 

 

In Nederland bieden 14 hogescholen de opleiding HRM aan. De HvA heeft een marktaandeel van 

11,5 % instroom in 2020 (Vereniging Hogescholen,z.d.). Een van onze docenten vervult een actieve 

rol in het Landelijk Opleidingsoverleg Human Resource Management (LOO-HRM) en ook de 

opleidingsmanager van de voltijdvariant is aangehaakt, zodat we zo goed mogelijk op landelijke 

ontwikkelingen zijn aangesloten. 

 

We zijn in 2016 geaccrediteerd en sindsdien heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. 

Achtereenvolgend bespreken we: directe acties naar aanleiding van de accreditatie, de aanpassing 

van het opleidingsprofiel, het ontwikkelen van onze onderwijsvisie en de ontwikkeling van een 

nieuw afstudeerjaar in de voltijd variant en de semester eindopdracht voor de deeltijdvariant. 

 

Accreditatie 2016-2017 
De voltijd- en deeltijdvariant zijn in oktober 2016 geaccrediteerd. Het panel heeft de voltijdvariant 

gehonoreerd met het oordeel ‘goed’ op standaard 1, 2 en 3 en ‘voldoende’ op Standaard 4 en voor 

de deeltijdvariant het oordeel ‘goed’ op de standaard 1 en 3, en ‘voldoende’ op standaard 2 en 4. 

Voor beide opleidingsvarianten kwam het panel tot het eindoordeel ‘voldoende’. 

 

Het panel gaf de volgende adviezen: 

− Het panel adviseert de opleiding om de kwaliteit van de afstudeerbegeleiding binnen de 

deeltijdse variant te versterken door de afstudeerbegeleiders – net als bij de voltijdse variant 

– de interne leergang onderzoekvaardigheden te laten doorlopen.  

− Het panel beveelt de opleiding aan zowel de internationale dimensie als de meer strategisch 

georiënteerde dimensie in het programma van de deeltijdse opleiding te versterken. Bij de 

deeltijdse opleiding zou ook de Engelse taalvereiste kunnen worden gehanteerd.  

− Het panel adviseert de voltijdse opleiding om regels te stellen aan het verschil tussen de 

meer detaillistische beoordeling van het afstudeerwerk en de holistische beoordeling tijdens 

het assessment.  
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Voor de deeltijdvariant zijn de afstudeerbegeleiders verder getraind in het doen van onderzoek, 

waardoor de kwaliteit van de begeleiding is verbeterd (zie pagina Afstudeerfase deeltijd). Daarnaast 

vindt vier keer per jaar een kalibratiesessie plaats tussen afstudeerbegeleiders.  

 

Ook het tweede advies is opgevolgd bij de deeltijdvariant: bij de herontwikkeling van het curriculum 

is bij iedere module aandacht voor strategie. Na consultatie van onder andere werkgevers is 

besloten om de voertaal van de eindopdrachten bij de deeltijdvariant aan te laten sluiten op de 

context van de organisatie waarin de student werkzaam is. Waar dit gewenst en relevant is wordt de 

Engelse taal gehanteerd. Dit is doorgaans echter de Nederlandse taal.    

 

Het laatste advies is bij voltijd opgevolgd door nu niet meer op zeven afzonderlijke 

beoordelingscriteria te beoordelen, maar op drie hoofdcriteria, namelijk inhoud, impact, 

reflectie/onderzoekend vermogen. Verder worden bij alle afstudeerwerken rubrics gebruikt voor de 

beoordeling. Daarnaast worden regelmatig kalibreersessies georganiseerd. 

Meer informatie over het afstudeerjaar is te vinden op de pagina afstudeerjaar voltijd. 

Het volledige beoordelingsrapport van de accreditatie 2016-2017 is te vinden op de pagina ‘waar 

komen we vandaan’ van het online magazine. 

 

Het opleidingsprofiel aangepast (standaard 1) 
Ons opleidingsprofiel (2021-2024) beschrijft de ontwikkelingen in het HRM vakgebied, onze 

profilering en de eindkwalificaties waar wij onze studenten toe opleiden en is gevalideerd door de 

eigen beroepenveldcommissies en de opleidingscommissies.  

 

Het profiel is gebaseerd op het landelijke opleidingsprofiel (2020+) en is nader geconcretiseerd in 

zeven werkterreinen met beroepsproducten en -handelingen die zijn afgestemd op het niveau van 

een startende HRM’er. Voor de niveaubepaling zijn de eindkwalificaties verbonden met de Dublin 

Descriptoren. Dit leidt tot een heldere beschrijving van de werkterreinen als praktisch bruikbare 

eindkwalificaties. 

 

Het zevende werkterrein, organisatieverandering, is recentelijk toegevoegd aan het 

opleidingsprofiel, zodat wij ons beter verhouden tot het landelijke profiel. Organisatieverandering 

maakte altijd al deel uit van ons curriculum, maar is nu expliciet opgenomen als apart werkterrein. 

 

Het opleidingsprofiel wordt vertaald naar het curriculum door in het onderwijs en de toetsing de 

verbinding te leggen met de beroepshandelingen en -producten die bij deze werkterreinen horen. In 

elke studiehandleiding wordt deze relatie gelegd. Het nieuwe programma van de deeltijdvariant is 

gebaseerd op het landelijk opleidingsprofiel. Bij de huidige herontwikkeling wordt ook verbinding 

gelegd met het nieuwe, eigen opleidingsprofiel. 

 

Meer lezen? Ons opleidingsprofiel en het landelijke opleidingsprofiel kunt u vinden in het online 

magazine. 

 

https://dlo.mijnhva.nl/d2l/home/174642
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Onderwijsvisie (standaard 2) 
In 2018 is voltijd gestart met het ontwikkelen van een onderwijsvisie en deze is vastgesteld in 2019. 

Bij deeltijdvariant is er vanaf de accreditatie in 2016 gewerkt aan het door ontwikkelen van de 

onderwijsvisie. 

 

Zowel de voltijd als de deeltijd variant hebben de vernieuwde onderwijsvisie gebaseerd op de 

principes van High Impact Learning (Dochy, Berghmans, Koenen & Seegers, 2015). De HRM-opleiding 

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, heeft voltijd een onderwijsvisie geformuleerd die bestaat uit acht 

principes die leidend zijn bij het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs. Meer informatie en 

sprekende voorbeelden van hoe de onderwijsvisie tot uiting komt in ons onderwijs zijn te vinden op 

de pagina Onderwijsvisie voltijd. 

 

De visie voor deeltijdvariant is in nauwe samenwerking met de deeltijdvariant van Bedrijfskunde 

ontwikkeld. Momenteel wordt de onderwijsvisie doorontwikkeld met de andere deeltijdvarianten, 

die hierop aan zullen sluiten. Zoals gezegd, is deze visie ook gebaseerd op de principes van het 

model van High Impact Learning. Daarbij staat de integrale kijk op het beroep en de ontwikkeling 

van onze studenten centraal. De integratie van kennis, professionele vaardigheden en houding zijn 

hier een belangrijk onderdeel van. 
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Veranderingen jaar vier voltijd en de afstudeerfase deeltijd (standaard 4) 
Het afgelopen jaar hebben zowel de voltijd- als de deeltijdvariant verbeteringen aangebracht in de 

afstudeerfase. De aanleiding hiervoor, voor voltijd, was met name de wens om de nieuwe 

onderwijsvisie te implementeren. Vanuit deeltijd gaf de accreditatie in 2016 aanleiding tot het 

aanscherpen van het proces en de sturing op de kwaliteit van de eindopdrachten. Daarnaast was er 

ook vanuit deeltijd de wens om in deze fase van de opleiding meer aan te sluiten bij de nieuwe 

onderwijsvisie.  

 

Een nieuw afstudeerjaar bij de voltijdvariant: Peperclip XL 

De principes van de nieuwe onderwijsvisie heeft voltijd verankerd in een nieuw afstudeerjaar.  

Wat is er anders: 

− Afstudeeronderdelen zijn verlengd naar drie onderwijsblokken in plaats van één semester. 

− Meer zelfregie voor studenten. 

− Individueel afstuderen in plaats van duo’s. 

− Meer variatie in mogelijke beroepsproducten en onderzoeksmethoden. 

 

Voor de voltijdvariant een spannend nieuw proces, dat we goed volgen. Uit de evaluaties komen 

sterke punten naar voren, maar ook verbeterpunten. Omdat dit zo'n belangrijke ontwikkeling is voor 

voltijd, is voor Peperclip XL een aparte pagina gemaakt, zie de pagina Afstudeerjaar voltijd. 

 

Deeltijdvariant: de afstudeerfase in jaar vier 

De afstudeerfase van de deeltijdvariant bestaat uit het semester Eindopdracht en het 

Eindassessment van de leerlijn Persoonlijke Professionalisering. De accreditatie in 2016 en het 

ontwikkelen van de nieuwe onderwijsvisie waren bij de deeltijdvariant aanleiding voor 

aanpassingen. Deze aanpassingen en onze ervaringen daarmee kunt u lezen op de pagina 

Afstudeerfase deeltijd. 
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Waar staan we nu? 
Dit onderdeel beschrijft hoe onze opleiding er nu voorstaat, in al zijn facetten. We starten met 

aspecten die voor zowel voltijd als deeltijd belangrijk zijn. Daarna bevat dit onderdeel aparte 

informatie voor voltijd en deeltijd omdat voor voltijd alle vier de standaarden zijn beschreven en voor 

deeltijd alleen standaard 1 en 4 relevant zijn in deze midterm review. 

 

Onze opleiding nu: algemene stand van zaken 
Belangrijk om te noemen is de impact van de ontwikkeling rond COVID-19. Niet meer in direct 

contact mogen lesgeven, begeleiden of toetsen zijn omstandigheden die we nog niet kenden. Na 

aankondiging van de lockdown gingen zowel voltijd als deeltijd in één weekend volledig over op 

online onderwijs. 

  

In het afgelopen jaar is er nauwelijks uitval van lessen geweest. Ook alle toetsen zijn online 

afgenomen. De examen- en toetscommissie hebben de kwaliteit van elke toets bewaakt, onder 

andere door het afgeven van richtlijnen en het geven van adviezen met betrekking tot validiteit en 

authenticiteit. Al met al een prestatie waar we trots op zijn. 

 

Docenten bij zowel voltijd als deeltijd geven aan dat de omschakeling naar online onderwijs met 

vallen en opstaan gaat, dat er weinig tijd is om lessen geschikt te maken, maar dat het toch lukt 

omdat ze vrijheid en vertrouwen voelen. Wel ervaren docenten een hogere werkdruk: “De valkuil 

van betrokkenheid is wel dat we ons in die periode helemaal kapot hebben gewerkt.”. 

 

De overgang naar online onderwijs heeft veel goeds gebracht. Digitalisering is bijvoorbeeld in een 

stroomversnelling gekomen: de bestaande lessen zijn in eerste instantie online gegeven maar 

gedurende het jaar is met meer variatie en met een diversiteit aan digitale tools geëxperimenteerd. 

Aandachtspunt voor de komende tijd is het echt goed vormgeven en inzetten van blended learning. 

Hierbij denken wij onder meer aan het effectief en efficiënt gebruiken van onze digitale 

leeromgeving Brightspace, het samenstellen van een goede mix aan activiteiten en het ontdekken 

van nieuwe werkvormen door de inzet van digitale technologie. 

 

Maar de overgang naar online onderwijs heeft uiteraard ook wat gekost. Over studentwelzijn en 

studentbetrokkenheid is al veel geschreven in het nieuws. We hebben dit proberen op te vangen 

door bij voltijd en deeltijd bijvoorbeeld met kleinere groepen te werken zodat er meer ruimte is voor 

persoonlijke aandacht en bij deeltijd door vooral te investeren in het persoonlijke contact met de 

studenten, in de contacturen en daarbuiten. Bij voltijd zijn studentassistentes aangesteld die naast 

inhoudelijke en praktische ondersteuning als taak hebben verbinding te stimuleren. 

 

Opvallend is overigens dat bij beide varianten de evaluaties en de waardering van het onderwijs in 

dit COVID-jaar niet wezenlijk anders zijn in vergelijking met voorafgaande jaren en ook het 

slagingspercentage van de toetsen is vergelijkbaar met andere jaren. 
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Het opleidingsprofiel (standaard 1) 
In december 2020 is het nieuwe opleidingsprofiel vastgesteld met het landelijke profiel als 

uitgangspunt. Bij het maken van dit profiel heeft voltijd de lead genomen en breed afgestemd 

binnen de voltijdvariant. Deeltijd heeft het profiel aangevuld met een paragraaf over de unieke 

context van die opleiding en de betekenis hiervan voor het profiel. In de toekomst willen we een 

evenwichtige verdeling van de betrokkenheid van beide varianten bij het opstellen van het profiel.   

 

Voor deze midterm review hebben zowel de voltijd- als deeltijdvariant van de opleiding het 

vastgestelde profiel opnieuw aan verschillende gremia voorgelegd. Hierbij zijn de volgende zaken als 

feedback naar voren gekomen:  

 

Actualiteit 

Het werkveld geeft aan dat aansluiting bij de actualiteit belangrijk is: “Houd je opleiding actueel 

want het HR-vak is erg in beweging” en “HRM is steeds meer gericht op people experience, groei van 

medewerkers, op data en business partner zijn. Zonder HR werkt de gemiddelde organisatie echt 

niet”.  

 

Breed 

Bij gesprekken bij de beide varianten kwam naar voren dat het profiel als breed wordt ervaren. 

Zowel studenten, alumni als vertegenwoordigers uit het werkveld geven aan het profiel heel breed 

en volledig te vinden: wat ze belangrijk vinden in het vakgebied zien ze erin terug. Daarmee zijn zij 

over het algemeen tevreden over het profiel en sluit het profiel in algemene zin aan bij de praktijk 

van de HRM’er. Een opvallend resultaat uit de gesprekken die zijn gevoerd is dat er heel verschillend 

wordt gedacht door docenten en studenten over waar de voltijdvariant uniek in is: van nadruk op 

adviseren, onderzoeksvaardigheden of arbeidsrecht tot kenmerken als een sociale opleiding, zo 

divers als de locatie (hartje Amsterdam) of een opleiding met een bedrijfskundige component. Dit 

lijkt een bevestiging van de constatering dat onze opleiding breed is.  

 

Een ander signaal horen we ook, namelijk dat docenten zich afvragen of we niet te veel willen 

waardoor de verdieping soms ontbreekt. Voorbeelden hiervan bij voltijd zijn dat sommigen meer 

ruimte voor arbeidsrecht willen of anderen meer ruimte dan één onderwijsblok voor de 

onderwerpen leren en veranderen. 

 

Bij deeltijd zijn vergelijkbare uitkomsten naar voren gekomen. Geïnterviewde deeltijdstudenten 

geven aan dat zij (nog) meer aandacht zouden willen voor arbeidsrecht, analytics, slimmer werken 

met behulp van technologie en gesprekstechnieken. Vertegenwoordigers van het werkveld van de 

deeltijdvariant hebben aangegeven dat door de breedte van het profiel het onderscheidend 

vermogen van de opleiding niet terug te zien is.  

 

Strategisch 

Werkveldvertegenwoordigers bij deeltijd vinden dat het profiel nog sterk leunt op het beeld van de 

beleidsondersteunende HR-medewerker. Dat sluit onvoldoende aan op de meer strategische 

uitdagingen waar de deeltijdstudenten in het werkveld voor komen te staan. Zij vinden dan ook dat 
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er meer aandacht nodig is voor de rol van “coachend sparringpartner die over strategische 

sensitiviteit beschikt”.  

 

De beroepenveldcommissie van voltijd geeft 

daarentegen het volgende aan: “Strategische 

context, hou dit wel realistisch want 

afgestudeerden zijn niet meteen strategisch bezig 

in hun eerste baan." 

Ook alumni van voltijd zeggen dat de eerste banen 

na het afronden van de opleiding van een minder 

strategisch niveau zijn dan waarvoor is opgeleid en 

pleiten voor meer aandacht voor operationele HR-

taken in het curriculum. 

 

Het verschil in feedback op het opleidingsprofiel 

vanuit de voltijd- en deeltijdvarianten kan 

verklaard worden door het verschil tussen onze 

studenten. Omdat de deeltijdstudenten, in 

tegenstelling tot de doorgaans jongere 

voltijdstudenten, al werkzaam zijn in organisaties 

in relevante HR-functies, hebben zij sneller te 

maken met meer strategische vraagstukken. 

 

Kennis 

Deeltijdstudenten vinden dat het opleidingsprofiel te veel nadruk legt op vaardigheden. Omdat zij al 

veel van de professionele vaardigheden opdoen in de praktijk, vinden ze kennis juist heel belangrijk. 

Daarbij noemden ze arbeidsrecht en Metrics en Analytics als belangrijkste voorbeelden. 

 

Verschil 

De verschillen in behoeften van beide doelgroepen zijn vooral in de nadere uitwerking van het 

onderwijs zichtbaar. Beide varianten maken hierin soms andere keuzes. In beide gevallen wordt 

recht gedaan aan het gezamenlijke profiel.  
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De voltijdvariant: waar staan we nu?  
We beschrijven in dit onderdeel voor de voltijdvariant de huidige stand van zaken van ons onderwijs, 

de toetsing en het afstudeerjaar. We hebben hiervoor input gekregen van meerdere gremia. Een 

volledig overzicht van de gremia kunt u vinden in het online magazine. 

 

Onze organisatie (standaard 2) 
Sinds 2017 is de voltijdvariant georganiseerd rond Resultaat Verantwoordelijke Teams (RVT's). Er zijn 

vijf teams: Team jaar 1, Team jaar 2, Team jaar 3, Team jaar 4 en Team Arbeidsrecht. Elke docent 

met een aanstelling vanaf 0,4 fte hoort bij een RVT en is daarnaast vaak ook actief in onderwijs van 

andere teams.  

 

De RVT's zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze verzorgen. De hoofdtaken 

zijn weergegeven in de afbeelding. Belangrijke kaders zijn het opleidingsprofiel, het opleidingsplan, 

het toetsplan en de samenhang binnen het onderwijsprogramma. De opleidingsmanager blijft 

eindverantwoordelijk, bewaakt de kaders en neemt zo nodig maatregelen. Docenten geven aan zich 

over het algemeen thuis te voelen in het RVT. Het zorgt voor een sterke binding tussen de docenten 

onderling, een community waarin we samen leren en vooral ook voor elkaar zorgen. Aan de andere 

kant zijn docenten over de organisatie in RVT’s ook wat onzeker: we vinden dat de RVT’s elkaar meer 

moeten opzoeken voor een betere onderlinge afstemming. Dit geldt overigens ook voor afstemming 

met de deeltijdvariant. 

 

Afstemming over de jaren heen is inhoudelijk formeel geborgd doordat vanuit elk team één lid 

deelneemt aan de curriculumcommissie (CUCO) en vanuit logistiek en aansturing geborgd doordat 

vanuit elk team één of twee leden deelnemen aan het Planning en Organisatie Overleg HRM (POOH). 

De hoofdtaken van deze gremia zijn weergegeven in de afbeelding. 
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De voltijdvariant kent naast de hierboven genoemde gremia ook de volgende commissies:  

• Opleidingscommissie: bestaat uit docent- en studentleden en adviseert over de inhoud van 

de opleiding, de toetsing en examinering. Ze adviseert over de OER en heeft 

instemmingsrecht op bepaalde OER-onderdelen en op het meerjarenplan 

Studievoorschotsmiddelen. Daarnaast is de opleidingscommissie aanwezig bij de 

onderwijsevaluaties (zie 'Borging kwaliteit onderwijs'), signaleert en analyseert de 

ontwikkelingen binnen de opleiding en adviseert de opleidingsmanager over 

verbetermaatregelen. 

• Beroepenveldcommissie (zie ‘Het werkveld en alumni’). 

• Examencommissie: is zowel voor de voltijd- als de deeltijdvariant verantwoordelijk voor de 

borging van de kwaliteit van toetsing, de borging van de kwaliteit van de examinatoren en 

de gerealiseerde eindkwalificaties.  

• Toetscommissie: maakt deel uit van de examencommissie HRM. Zij adviseert en ondersteunt 

de examencommissie bij onder andere het beoordelen van tentamens en deeltentamens 

vooraf, de analyse van (deel)tentamens achteraf, de beoordeling van het toetsprogramma 

en het bevorderen van de toetsdeskundigheid van docenten. 

• Coördinatieteam: bestaat uit twee coördinatoren, twee medewerkers studentzaken en onze 

opleidingsmanager. 

 

Uit de gehouden interviews blijkt, dat alle commissies zich goed gepositioneerd voelen. Ze voelen 

zich gehoord en gezien, hebben invloed binnen hun takenpakket en hebben het gevoel dat er wat 

gedaan wordt met hun adviezen of input. De opleidingscommissie geeft als verbeterpunt aan dat de 

terugkoppeling van wat er met adviezen is gedaan, soms ontbreekt. 
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Het vermelden waard is dat we een studievereniging hebben: SV HaReM, die ook in tijden van online 

onderwijs zorgt voor verbinding door het organiseren van onlineactiviteiten en het verzorgen van 

tentamentrainingen. Neem een kijkje op de website van SV HaReM (http://svharem.nl/): 

SV HaReM – Studievereniging Human Resource Management 

 

  

http://svharem.nl/
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Docententeam voltijd (standaard 2) 

Docenten zien collega’s als bevlogen, betrokken en deskundig met oog voor de ontwikkeling van 

studenten. Het docententeam wordt door studenten en alumni positief gewaardeerd: ze zijn 

betrokken, professioneel en benaderbaar: “Docenten kennen hun studenten echt”. Ook 

communiceren we duidelijk via onze digitale leeromgeving Brightspace. 

 

Docenten geven aan binnen hun teams goed af te stemmen en verbetergericht te zijn. We zijn 

ambitieus en de lat ligt hoog waarbij een hoge werkdruk als neveneffect wordt genoemd. Als 

verbeterpunt wordt aangegeven dat docenten vaker met en van elkaar kunnen leren, door 

bijvoorbeeld lesbezoek. Ook de onboarding van nieuwe docenten en onderwijsondersteunend 

personeel behoeft aandacht. Verder geven docenten aan dat de systemen waarmee wordt gewerkt, 

niet altijd als ondersteunend worden ervaren door zowel docent als student. 

 

Een aandachtspunt tijdens de vorige accreditatie was het aantal gepromoveerde docenten. In 2016 

waren dat er twee. Inmiddels hebben wij twee nieuwe gepromoveerde docenten kunnen 

aantrekken en zijn er momenteel drie colleges bezig met een promotietraject. 

 

Het grootste deel van de docenten heeft de Basis of Senior Kwalificering Examinering en/of de 

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid gehaald. Daarnaast is er ook via andere wegen aan de 

professionalisering van onze docenten gewerkt, bijvoorbeeld via trainingen over het maken van 

toetsvragen of de leergang afstudeerbegeleiding die alle afstudeerbegeleiders volgen moeten 

voordat ze mogen starten. Ook hebben diverse docenten inmiddels een assessorentraining gevolgd. 

Er worden bovendien nieuwe trainingen georganiseerd voor de docenten uit alle jaren en een 

stevige follow up voor de eerste groepen met aandacht voor intervisie en kalibratie wordt ook 

gepland.  
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De belangrijkste gegevens van het docententeam zijn in onderstaand figuur weergegeven. 
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Coördinatieteam  

Het coördinatieteam geeft aan dat de processen over het algemeen goed lopen en dat docenten 

meedenken over en zich verantwoordelijk voelen voor de onderwijslogistiek. Ook is er een grote 

bereidheid onder docenten om in te vallen bij ziekte van collega's. Een wens is om processen meer 

te standaardiseren, juist om flexibilisering beter te kunnen vormgeven. Een beter student-

volgsysteem staat ook op het wensenlijstje want als duidelijker is waar de student zich bevindt in de 

studie, verbetert dit onze onderwijslogistieke prognoses en dit zorgt voor een efficiënter 

roosterings- en docentinzetproces. 

 

Kwantitatieve gegevens voltijd 

In onderstaand figuur staat per cohort (studentlichting per jaar) de instroom en uitval in jaar één en 

het rendement van de hoofdfase (dit is vanaf jaar twee). 

 
Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we vaststellen dat de uitval uit het eerste jaar redelijk 

stabiel blijft (tussen de 45 en 50%). Het percentage uitvallers in 2015 is een uitzondering.  

De cijfers van cohort 2019 vertonen een afwijking omdat de BSA-eis (bindend studieadvies: vereiste 

aantal punten om door te stromen naar de hoofdfase) door COVID-19 is komen te vervallen.  

Ook het aantal studenten dat binnen vier jaar na instroom in de hoofdfase hun diploma haalt is 

redelijk stabiel. Het definitieve percentage van cohort 2017 is nog niet bekend omdat deze 

studenten nog tot augustus 2021 binnen de termijn van vier jaar kunnen afstuderen.  

Sinds 2017 hebben wij een studieadviseur die studenten begeleidt die studievertraging hebben 

opgelopen. Daardoor hebben we nu alle vertraagde studenten goed in beeld. 

 

Het werkveld en alumni (standaard 1) 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs werkt de voltijdvariant nauw samen met de HR-

praktijk. Onze contactpersonen (vaak alumni van onze opleiding) dragen bij aan een praktijkgerichte 

leeromgeving door opdrachten en stages te verstrekken of casuïstiek te ontwikkelen. Ook fungeren 
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zij als opdrachtgever en beoordelen studenten op het ontwikkelen van professionele HR-

vaardigheden. Deze samenwerking vindt plaats in alle studiejaren.  

Door studenten wordt deze samenwerking met de praktijk erg gewaardeerd: “Dat maakt juist deze 

opleiding leuk voor studenten. Je kunt voor je zien hoe het in de praktijk zal zijn.” 

 

Twee tot drie keer per jaar komt de beroepenveldcommissie bijeen. Deze commissie bestaat uit 12 

leden die relevantie HR-functies vervullen binnen organisaties in en rondom Amsterdam. 

Voorbeelden van organisaties zijn Ahold, KLM en de gemeente Amsterdam, maar ook zelfstandige 

HR-professionals zijn lid. Tijdens deze bijeenkomsten staat de afstemming van het curriculum met de 

praktijk centraal. In de beroepenveldcommissie zijn nu relatief veel grote organisaties 

vertegenwoordigd. Een wens vanuit docenten en commissieleden zelf is in de toekomst een meer 

diverse samenstelling van de beroepenveldcommissie na te streven.  

 

Onze onderwijsinhoud (standaard 2)  
In de opleiding worden de leerdoelen die afgeleid zijn van de werkterreinen (eindkwalificaties) in 

toenemende mate van complexiteit getoetst. De drie niveaus van complexiteit onderscheiden zich 

van elkaar ten aanzien van de aard van de taak, context en het handelen. In de propedeuse wordt op 

niveau één getoetst en in de hoofdfase, waaronder het tweede studiejaar, op niveau twee. De 

toetsing van het afstudeerprogramma vindt plaats op niveau drie. In het tweede studiejaar worden 

de leerdoelen dus op een hoger niveau getoetst dan het in eerste jaar: de aard van de taak is minder 

gestructureerd, de aard van de context en de aard van het handelen complexer dan in het eerste 

jaar.  

 

Deze opbouw is het schema hieronder weergegeven, net als de thema’s per leerjaar. 
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In jaar één en twee vormen studenten units van 12 studenten die werkcolleges of trainingen volgen. 

Studenten voeren daarnaast in groepjes van vier of vijf projecten uit over een van de bovenstaande 

thema’s.  Zij kunnen tijdens consultaties vragen stellen over de inhoud van het project. 

De kennis- en projectlijnen worden ondersteund door de vaardighedenlijnen: trainingen 

(bijvoorbeeld het voeren van een selectie- of adviesgesprek), onderzoek, arbeidsrecht en 

studieloopbaanbegeleiding. 

In het derde jaar bieden wij onze studenten verdiepende HR-minoren aan: Arbeidsrecht, Psychologie 

van Leren en Veranderen, Train the Trainer, International Teams and Organizations en de 

honoursminor Creativity and Personal Leadership. Niet alleen onze eigen HRM studenten nemen 

deel aan deze minoren, maar ook veel studenten van andere opleidingen en hogescholen. Specifiek 

voor niet-HRM studenten bieden wij een minor HRM.  

Het andere semester lopen studenten stage. Tijdens de stage worden studenten begeleid bij het 

doen van een praktijkonderzoek en biedt intervisie ondersteuning bij hun professionele 

ontwikkeling.  

 
 

Voor informatie over jaar vier verwijzen we u naar de pagina Afstudeerjaar voltijd. 

 

Een overzicht van alle onderwijseenheden is te vinden in de studiegids. Hierin is een beschrijving van 

inhoud, toetsing en aantal studiepunten (EC’s) per vak en leerjaar opgenomen. De studiegids vindt u 

op (https://studiegids.hva.nl/hrm-vt?_ga=2.98312799.1129033168.1613642861-

1939619110.1603375713): Studiegids (hva.nl) 

 

In het volgende filmpje, gemaakt voor potentiële studenten, kan de sfeer van de opleiding worden 

geproefd. De film is gemaakt om via een VR-bril te bekijken, maar geeft ook zonder een goed beeld. 

Klik hier HRM V3 injected - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SqY3nYsOIbQ) 

 

  

https://studiegids.hva.nl/hrm-vt?_ga=2.98312799.1129033168.1613642861-1939619110.1603375713
https://studiegids.hva.nl/hrm-vt?_ga=2.98312799.1129033168.1613642861-1939619110.1603375713
https://studiegids.hva.nl/hrm-vt?_ga=2.98312799.1129033168.1613642861-1939619110.1603375713
https://www.youtube.com/watch?v=SqY3nYsOIbQ
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Nieuwe onderwijsvisie 

Zoals eerder aangegeven heeft de opleiding nu een nieuwe onderwijsvisie. Een belangrijke stap 

vooruit, want deze visie geeft richting én focus aan de manier waarop we ons onderwijs vormgeven 

en waar we aan moeten werken. Benieuwd naar deze visie en hoe deze visie zichtbaar is in onze 

onderwijsprogramma’s? Ga dan naar de pagina Onderwijsvisie voltijd. 

 

We doen de goede dingen 

We doen de goede dingen en we doen de dingen goed, zegt vrijwel iedereen die is geïnterviewd 

voor deze zelfevaluatie. Alumni en het werkveld zeggen dat het curriculum grotendeels aansluit bij 

de wensen van de praktijk. Door meerdere alumni wordt expliciet aangegeven dat onderzoekend 

vermogen en onderzoek doen een prominente plek moeten houden in het curriculum. De aandacht 

voor het zoeken naar het probleem of de vraag achter een vraagstuk wordt gewaardeerd.  

 

Kijk naar wat onze alumni verder te zeggen hebben over onze opleiding via: Wat kun je doen met 

HRM? - HvA - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=dYm6MZEGF_s) 

En: Interview alumni voltijdvariant - HvA (https://youtu.be/jqoZ8FBYi34). 

 

Verbeterwensen alumni 

Alumni hebben de wens geuit dat de opleiding zich niet alleen richt op grote organisaties met 

professionele HR-afdelingen, maar ook op de praktijk van startende of sterk groeiende organisaties 

waar een HRM-afdeling vaak nog in de kinderschoenen staat. 

 

Verder geven alumni aan dat er meer uitleg is gewenst over wat studenten na de studie kunnen 

verwachten: op welk niveau van banen kunnen zij als startende HRM’ers solliciteren en welke 

mogelijkheden zijn er om door te stromen naar een master? 

 

Verbeterwensen studenten 

Studenten hebben diverse wensen. Een eerstejaarsstudent uitte de wens van een zachtere landing 

in jaar één. Een introductie op onze digitale leeromgeving Brightspace ontbrak, dat maakte dat in 

het begin van de opleiding studenten best wel even moesten zoeken naar de voor hun relevante 

informatie. Ook is er de wens om regelmatig aandacht te besteden aan hoe je als student moet 

studeren, wat er verwacht wordt en waar alles te vinden is.  

 

Een gedeelde wens is nog meer de praktijk bij de opleiding te betrekken, zeker het eerste studiejaar. 

Studenten die een minor volgen, zouden meer connectie met de opleiding willen. Ook noemen de 

studenten dat hoe groter de praktijkcomponent in de toetsing is, hoe beter het is. En vooral; hoe 

echter het is. Tot slot is het goed volgens de studenten om spreiding aan te brengen in de theorie; 

niet alles hoeft in de eerste paar weken van een onderwijsblok. 

 

Verbeteradviezen curriculumcommissie 

Het vorige studiejaar heeft de curriculumcommissie de werkterreinen uit het opleidingsprofiel onder 

de loep genomen om na te gaan of deze terug te vinden zijn in ons gehele curriculum om op basis 

daarvan verbeterpunten te formuleren. De analyse is gebaseerd op de ‘papieren werkelijkheid’: dus 

wat staat er in studiehandleidingen, leerdoelen en in programma’s beschreven.  

https://www.youtube.com/watch?v=dYm6MZEGF_s
https://www.youtube.com/watch?v=dYm6MZEGF_s
https://youtu.be/jqoZ8FBYi34
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De volledige analyse van curriculumcommissie op werkterreinen en leerlijnen is te vinden op de 

pagina ‘waar staan we nu’ van het online magazine. 

 

De belangrijkste adviezen:  

1. Stem goed af over de opbouw van de leerlijnen tussen de jaren;  

2. Formuleer een gemeenschappelijke taal: bijvoorbeeld: wat verstaan we onder adviseren, 

wat verstaan we onder de competenties binnen professioneel handelen; 

3. Laat onderzoekend vermogen een rol spelen in het hele curriculum, niet alleen in de vakken 

die specifiek gericht zijn op onderzoek; 

4. Onderzoek waar vormen als ontwerpgericht en actiegericht onderzoek een plek kunnen 

krijgen in het curriculum; 

5. Besteed expliciet aandacht aan ethiek en duurzaamheid. 

  

De curriculumcommissie heeft op basis van deze evaluatie en op basis van de strategie van de 

Faculteit de volgende speerpunten voor 2021 geformuleerd:  

1. Toetsing gericht op ontwikkeling (formatieve toetsing)  

2. Zorgen dat al ons lesmateriaal divers en inclusief is 

3. Interne consistentie van de opleiding (we werken vanaf jaar één aan dezelfde competenties, 

de opleiding kent een goede, heldere opbouw tussen de vakken en de jaren, etc).      

 

Het volledige document over de speerpunten is te vinden op de pagina ‘waar staan we nu’ van het 

online magazine. 

 

Uit de gehouden interviews blijkt dat ook docenten vinden dat de samenhang tussen de leerlijnen en 

de consistentie in de competenties voor verbetering vatbaar zijn. 

 

Borging kwaliteit onderwijs (standaard 2) 
De RVT's zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en evaluatie van het onderwijs. Na elk vak, blok of 

semester evalueren de verantwoordelijke docententeams het onderwijs met de studenten. De 

resultaten hiervan worden besproken in de ingeroosterde blok- of semesterevaluaties met de 

vakcoördinatoren, de opleidingsmanager, studenten uit de opleidingscommissie, de 

examencommissie en een onderwijskundige tegelijk. Deze vorm van evalueren is in de plaats 

gekomen van schriftelijke evaluaties. Een groot voordeel van de nieuwe vorm is dat alle 

belanghebbenden bij elkaar zijn en meteen heldere vervolgafspraken kunnen maken. 

 

De toetscommissie, examencommissie en opleidingscommissie hebben tevens een stevige rol in 

kwaliteitsbewaking van ons onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn dat de toetscommissie periodiek de 

studiehandleidingen evalueert, de examencommissie de archivering van afstudeerwerken periodiek 

toetst en, zoals hierboven beschreven, leden van opleidingscommissie en examencommissie 

aansluiten bij de ingeroosterde evaluaties.  

 

Een analysegroep beoordeelt daarnaast elk half jaar onze afstudeerwerken inhoudelijk. Vanuit elke 

opleidingsvariant (HRM voltijd, Bedrijfskunde Voltijd en Bedrijfskunde-HRM deeltijd) zitten leden in 
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dit panel. Per opleidingsvariant worden per half jaar twee eindwerken voor deeltijd en drie 

eindwerken voor voltijd (opnieuw) beoordeeld. Bevindingen en adviezen zullen worden gedeeld met 

het afstudeerteam en de opleidingsmanager.  

 

En we werken middels scholing en professionalisering van onze docenten ook aan de 

onderwijskwaliteit. 

 

Volgens de examencommissie staat de kwaliteit van onderwijs en toetsing op het netvlies van alle 

(vak)coördinatoren en is die kwaliteitsgedachte steeds sterker geworden de laatste jaren. 

 

Onze toetsing (standaard 3) 
Door COVID-19 is digitaal toetsen in een stroomversnelling gekomen. We zetten hierbij in op zo min 

mogelijk meerkeuzetoetsen en vooral casustoetsen. Dit past goed bij waartoe wij studenten willen 

opleiden: reflective practioners die vraagstukken kunnen oplossen binnen een HRM context. Niet 

onthouden en begrijpen, maar analyseren en toepassen. 

 

De toetscommissie constateert dat er veel goed gaat. We kijken naar wat we willen toetsen en 

zoeken daarbij de geschikte vorm. De toetsvorm is dus niet langer leidend. Er is sprake van meer 

variatie in toetsvormen én formatieve toetsing heeft meer aandacht. Dat laatste zouden we meer 

willen integreren. Ook zijn we positief over de kennis over toetsing van het team. Er is sprake van 

constructive alignment binnen lesprogramma’s. Dat betekent dat leerdoelen, lesinhoud en toetsing 

op elkaar zijn afgestemd.  

 

We kalibreren regelmatig, zodat we afstemming vinden over waar we de lat leggen. De 

examencommissie signaleert in het jaarverslag overigens dat dit vaker zou moeten gebeuren. Ook 

studenten geven aan het verschil in het beoordelen van producten tussen docenten soms wel te 

ervaren. 

 

Ook toetsen we veel, misschien wel te veel. Voor studenten zijn de deadlines soms lastig te 

combineren en voor de docenten is de nakijkdruk hoog. We zijn ons hiervan bewust en bezig met 

een verbeterslag. 

 

Daarnaast kunnen we tussen de jaren nog beter afstemmen over de opbouw in complexiteit en 

zelfstandigheid bij toetsing en ook studenten kunnen we nog beter informeren over wat onze visie is 

op toetsen en waarom we kiezen voor een bepaalde toetsvorm. 

 

De examencommissie herkent bovenstaand beeld. Een aandachtpunt van de examen- en 

toetscommissie is het toetsplan: deze wordt op dit moment aangepast aan onze nieuwe 

onderwijsvisie en zal daarna richtinggevend zijn voor verder onderwijs- en toetsontwikkeling. Ook 

wordt in dit plan aandacht besteed aan de borging van de toetskwaliteit. 

 

Ons huidige toetsplan is te vinden op de pagina ‘waar staan we nu’ van het online magazine. 
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Volgens de studenten wordt bij toetsing en beoordelen nadruk gelegd op onderbouwing, het gebruik 

van bronnen en argumentatie en dat wordt als prettig ervaren. Studenten zouden wel graag meer 

echte praktijk in de toetsen terug willen zien. 

 

De jaarverslagen van de toetscommissie en de examencommissie vindt u op de pagina ‘waar staan 

we nu’ van het online magazine, evenals onze onderwijs- en examenregeling (OER). 

 

Huidige situatie afstudeerjaar Peperclip XL (standaard 4)  
Een belangrijk onderdeel van ons huidige onderwijs is ons nieuwe afstudeerjaar Peperclip XL. Het 

Peperclip XL onderwijs draait sinds februari 2020, dus nu net één schooljaar. En wat een jaar... 

 

Hoe Peperclip XL er uit ziet, welke ervaringen, positieve- en verbeterpunten studenten en docenten 

hebben, de evaluaties van het eerste jaar en hoe onze beroepenveldcommissie en alumni aankijken 

tegen de nieuwe opzet, kunt u teruglezen op de pagina afstudeerjaar voltijd. 
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De deeltijdvariant: waar staan we nu? 
In dit onderdeel beschrijven we de huidige stand van zaken bij de deeltijdvariant. Voor deze variant 

beschrijven we vooral die onderdelen die betrekking hebben op standaarden 1 en 4 en geven we 

eerst beknopt nadere informatie over ons onderwijs om een breder beeld en context te krijgen. We 

zijn hiervoor in gesprek gegaan met een breed pallet aan gremia. Op de pagina ‘waar staan we nu’ 

van het online magazine, kunt u een overzicht vinden van deze gremia. 

 

Organisatie deeltijdvariant 
De deeltijdvariant werkt nauw samen met de deeltijdvariant van de bachelor Bedrijfskunde: er is een 

gecombineerd docententeam, waarbij verantwoordelijkheden gedeeld zijn, maar er ook per 

vakgebied experts zijn. De structuur van de opleiding zal verder beoordeeld worden in de 

deeltijdbrede midterm-review in het najaar van 2022. De deeltijdvariant maakt organisatorisch 

onderdeel uit van de ‘DeeltijdAcademie’ van de Faculteit Business en Economie met een eigen 

opleidingsmanager (David de Vries). Ook de deeltijdvarianten van Bedrijfskunde, Commerciële 

Economie en Finance & Control maken hier deel van uit. De specifieke doelgroep van de 

deeltijdvarianten, de maatwerkaanpak, andere leslesuren in de avonden en in het weekend, de op 

de praktijk van de deeltijdstudent gerichte opdrachten en andere begeleiding maken dat een aparte 

organisatie voor deze deeltijdvarianten goed werkt.   

 

De samenwerking met de andere deeltijdvarianten én met de voltijdvariant HRM vraagt om extra 

afstemming. Door de keuze om de deeltijdvariant organisatorisch onder te brengen in de 

DeeltijdAcademie is de samenwerking tussen de deeltijdvarianten versterkt.  Hierdoor verdwijnt de 

samenwerking met de voltijdvariant een beetje naar de achtergrond. Op grote lijnen is er 

afstemming over lesprogramma’s en examinering, vooral via de opleidingsmanagers, de 

examencommissie en de analysegroep afstudeerwerken. Maar tussen docenten onderling is er 

beperkte uitwisseling. Dit zouden beide varianten in de toekomst graag anders zien.  

 

Ons onderwijs 
Om iets meer beeld te hebben van de context van de deeltijdvariant, geven we hieronder beknopt 

weer hoe het onderwijsprogramma eruit ziet.  

Kenmerkend voor de deeltijdvariant is dat deeltijdstudenten vaak al enige jaren werken, over 

relevant werk beschikken en dus werken en studeren combineren.  Ze brengen hun eigen 

werkervaring in de beroepspraktijk mee. Deze beroepspraktijk staat dan ook centraal tijdens de 

opleiding. Alle opdrachten die studenten doen tijdens de opleiding voeren ze uit in de eigen 

organisatie. Studenten ervaren dat de opleiding goed aansluit bij de beroepspraktijk en dat ze door 

het uitvoeren van beroepshandelingen in hun eigen praktijk veel leren. Zie: 

https://www.youtube.com/watch?v=MxnALLxsBnQ  

 

Docenten zien studenten vaak al gedurende de opleiding stappen maken in hun loopbaan. Alumni 

geven aan dat het afronden van de opleiding ze heeft geholpen met het maken van carrièrestappen 

en het vinden van nieuw werk op een hoger niveau. Zie: https://werk-studie-

magazines.hva.nl/hrm/testimonials/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MxnALLxsBnQ
https://werk-studie-magazines.hva.nl/hrm/testimonials/
https://werk-studie-magazines.hva.nl/hrm/testimonials/
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Deeltijdstudenten volgen hun onderwijs of de dinsdag- en donderdagavond of op zaterdag (hele 

dag). Ze hebben daarin een keuze. Twee keer per jaar is er een mogelijkheid om met de opleiding te 

starten: in september en in februari.  

 

De deeltijdvariant HRM werkt nauw samen met de deeltijdvariant van Bedrijfskunde. Deze 

samenwerking heeft geleid tot een versterking van de profielen van beide opleidingen: zo leren 

HRM’ers ook over bedrijfskundige processen en leren zij samen te werken met professionals van 

andere disciplines. Alle betrokken stakeholders zijn positief over deze samenwerking: studenten 

vinden het waardevol en het werkveld ziet dat dit studenten oplevert die breder kijken dan hun 

eigen vakgebied.   

De HRM-deeltijdvariant is bezig met een curriculumvernieuwing. In september 2019 is het nieuwe 

eerste studiejaar gestart. In het programma wordt aandacht besteed aan alle werkterreinen uit het 

opleidingsprofiel. In onderstaande afbeelding is een weergave van het oude programma en het 

nieuwe programma-in ontwikkeling. Hier vindt u de studiegids: https://studiegids.hva.nl/hrm-dt 
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Het programma van de deeltijdvariant is in samenwerking met de deeltijdvariant van Bedrijfskunde 

tot stand gekomen. De eerste twee semesters worden gezamenlijk aangeboden met Bedrijfskunde, 

evenals de jaren drie en vier. In jaar drie en vier ligt wel meer een focus op de eigen rol (die van 

HRM’er of van bedrijfskundige). In jaar een wordt een brede organisatiekundige basis gelegd. In jaar 

twee wordt aandacht besteed aan vakinhoudelijke kennisgebieden passend bij de employee journey 

en vanaf studiejaar drie en vier wordt de scope breder en meer strategisch. Studenten kunnen zich 

profileren in een minor en in het semester Eindopdracht. Er is sprake van een “zandlopermodel”: 

een brede basis in het begin, met vakinhoudelijke specialisatie in jaar twee en drie en daarna weer 

verbreding naar de brede organisatiecontext richting het einde van de studie. In de met 

Bedrijfskunde gezamenlijke semesters of blokken wordt steeds, in het onderwijs en in de toetsing, 

aandacht besteed aan de verschillende rollen van de HRM’er en de bedrijfskundige.   

Aanleiding curriculumvernieuwing 

Uit eerdere gesprekken met werkveldvertegenwoordigers, alumni en het docententeam bleek dat er 

meer behoefte was aan een focus op de impact van de student. Organisaties vragen steeds 

explicieter om geloofwaardige en integere professionals die kritisch kunnen denken en een 

sparringpartner met zijn voor de uitdagingen van morgen. Kortom, HRM-ers met impact. Bovendien 

was er de wens om de didactische aanpak te vernieuwen, waarbij ontwikkeling van de eigen 

professionaliteit en het kritisch denken sterker als rode draad zouden worden gepositioneerd. Dit 

was aanleiding om het curriculum te herontwerpen. Bij de curriculumherziening zijn studenten en 

alumni en werkgevers betrokken.   

In het nieuwe curriculum is gekozen voor een nieuwe, inhoudelijke indeling, waarbij de link naar de 

strategische dimensie van het vak beter zichtbaar is. Daarnaast is een nieuwe onderwijsvisie 

ontwikkeld met als doel om impactgerichte professionals op te leiden, die in staat zijn om vanuit een 

stevige persoonlijke en professionele basis strategisch sensitief te handelen, met oog voor de 

paradoxen en ethische dilemma’s in het werkveld en die in staat zijn om hier kritisch reflexief en 

evidence based invloed op uit te oefenen. In een visiestuk is dat nader uitgelegd. Op de pagina ‘waar 

staan we nu’ van het online magazine, kunt u dit visiestuk vinden. 
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Een belangrijke wijziging is de keuze geweest om de professionele ontwikkeling van onze 

deeltijdstudenten meer te integreren in het curriculum. Voorheen waren kennisleerlijnen en 

vaardigheidsleerlijnen meer gescheiden van elkaar. Nu is er in alle module sprake van een 

geïntegreerd geheel van verschillende kennisniveaus, houding en vaardigheden.  Alle nieuwe 

onderwijsmodules worden vormgegeven met onderstaand model als basis. 

 
 

Ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling van de student staat het ontwikkelen van 

Persoonlijk Leiderschap (Fioole & van Wely, 2019) nu centraal. Dit wordt in het onderwijs 

ondersteund door leerlijnen, trainingen en workshops die daarvoor nodig zijn (zoals het verkennen 

van de Professionele Identiteit, Goalsetting en onderzoeksvaardigheden). Persoonlijk Leiderschap 

(zelfbewustzijn en zelfmanagement) en het ontwikkelen van kritisch denken en methodisch 

handelen (onderzoekend vermogen) zijn geïntegreerd in het onderwijs. We ontwerpen onze 

onderwijsmodules vanuit dit integrale perspectief waarbij de relatie met de beroepspraktijk een 

belangrijke pijler is. Daarbij kiezen we ervoor om te werken met voor de praktijk relevante 

beroepshandelingen en die te vertalen naar onze onderwijscontext en ervaringsgericht leren waarbij 

de student zelf aan het roer van het leerproces staat.  

 

De afstudeerfase bij deeltijd 
Op de pagina ‘De afstudeerfase bij deeltijd’ zijn de stappen benoemd die ondernomen zijn om de 

afstudeerfase van de opleiding te verbeteren en is beschreven hoe het programma er uit ziet. 
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Waar willen we naar toe?  
In dit onderdeel beschrijven we de belangrijkste verbeterpunten die naar voren komen uit onze 

zelfevaluatie. Aspecten die voor voltijd en deeltijd samen belangrijk zijn, leest u op deze hoofdpagina. 

Voor de verbeterpunten per variant zijn aparte deelpagina's ingericht. 

 

Samenwerking voltijd en deeltijd 

De voltijd- en deeltijdvariant van de HRM-opleiding zouden in de toekomst de samenwerking verder 

willen versterken door afstemming te zoeken op het gebied van het opleidingsprofiel en de 

onderwijsvisie. Ook kunnen we meer van elkaar leren door uitwisseling op curriculum- en 

moduleniveau. Bij beide varianten zijn heel mooie ontwikkelingen gaande en het is waardevol deze 

met elkaar te blijven delen.  

 

We zien al een beweging van meer tot elkaar komen. Zo geeft bijvoorbeeld de docent 

onderzoeksvaardigheden van het semester Eindopdracht bij deeltijd momenteel de ‘Leergang 

Ontwerpgericht onderzoek in de Big Final’ aan het team afstudeerdocenten bij voltijd, is er sprake 

van een gezamenlijk examencommissie en analysegroep voor de eindwerken.  

 

Gezamenlijk vraagstuk: Profiel: breed versus diep (standaard 1) 
De komende jaren willen de voltijd en deeltijd variant graag gezamenlijk de discussie over de 

breedte of de diepte van het opleidingsprofiel gaan voeren, richting de herijking van het 

opleidingsprofiel na 2024. Dit met als doel te bepalen welke richting nu het meest recht doet aan het 

vakgebied, de behoeften van het werkveld en de behoefte van de voltijd en deeltijd studenten.   

 

We vragen ons af of we met het huidige profiel niet te veel willen en vragen van studenten. Het lijkt 

alsof we nu onze pijlen overal op richten: het doen van veel onderzoek, intensief kennismaken met 

de hele breedte van het vakgebied en het ontwikkelen op een breed pallet van competenties. Zou 

het bijvoorbeeld niet zinvoller zijn meer focus aan te brengen?  

 

De deeltijdvariant organiseert in oktober van dit jaar een curriculumcongres samen met de andere 

deeltijdopleidingen, voltijd zal hierbij worden uitgenodigd en deze vraag zal dan onderdeel zijn van 

het programma.  

 

De voltijdvariant: waar willen we naar toe?   
Zoals u heeft kunnen lezen, willen we vooral van goed naar nog beter gaan. De zelfevaluatie heeft 

veel verbeterpunten opgeleverd en ook een aantal vragen. Alvorens de verbeteringen puntsgewijs te 

benoemen, geven we eerst de belangrijkste vraagstukken weer. Wellicht kan het panel daarover met 

ons van gedachten wisselen. 

 

Vraagstuk 1: Flexibilisering onderwijs (standaard 2) 
De faculteit heeft het voornemen om meer flexibel onderwijs mogelijk te maken. Hiertoe is een 

notitie geschreven met kaders die voor alle opleidingen gehanteerd gaan worden. Doel hiervan is 

om persoonlijke leerpaden voor studenten mogelijk te maken in de toekomst, zie de pagina 

Onderwijsvisie voltijd. 



 
Midterm Review opleiding Human Resource Management, Hogeschool van Amsterdam 
6 april 2021  pagina 28 

 

 

Deze wens tot flexibiliseren omarmen wij en hier willen we vorm aan geven: meer keuzevrijheid in 

vakken of in manieren en momenten van toetsen bijvoorbeeld. De (afstudeer)accenten die we 

aangebracht hebben in Peperclip XL, zijn hier ook een voorbeeld van. Helaas is dit voor de huidige 

lichting niet van de grond gekomen. We willen kijken of we dit alsnog kunnen realiseren voor de 

komende lichtingen studenten en zijn van mening dat als we dit willen, we de accenten al eerder 

dan in jaar vier in het curriculum herkenbaar moeten laten terugkomen. 

 

Maar de wens tot flexibilisering stelt ons ook voor flinke uitdagingen. Want hoe bouw je een HRM-

body of knowledge op als studenten hun eigen opleiding straks vorm kunnen geven? Hoe gaan we 

om met vakken die voortbouwen op al eerder opgedane kennis? En kunnen we in dat geval wel 

eenzelfde body of knowledge voor alle studenten realiseren of moeten we dat idee helemaal 

loslaten? 

 

Vraagstuk 2: Onderzoekend vermogen (standaard 2) 

De aandacht voor onderzoekend vermogen in de onderzoeksleerlijn wordt op zich goed 

gewaardeerd, krijgen we terug uit deze evaluatie. Maar we zien ook dat we willen verbreden, 

bijvoorbeeld door andere vormen van onderzoek, zoals actiegericht onderzoek een plek te geven. En 

een belangrijk inhoudelijk aandachtspunt dat naar voren kwam in de evaluatie is het stimuleren van 

een kritische houding. 

 

Daarom start binnenkort een werkgroep met vertegenwoordiging uit alle studiejaren die eerst gaat 

bespreken wat onze visie op onderzoek is, hoe dit zich vertaalt naar de opbouw in eindkwalificaties 

en naar kennis, vaardigheden en gedrag van studenten door de jaren heen. Daarnaast willen we 

onderzoekend vermogen een rol laten spelen in het hele curriculum en niet alleen in de vakken van 

de onderzoeksleerlijn.  

 

Vraagstuk 3: Professioneel handelen en competenties (standaard 2) 

Voor het werkterrein Professioneel Handelen zijn nu acht competenties geselecteerd en deze 

worden getoetst in jaar vier. We werken nu in andere jaren echter niet consequent aan deze 

competenties. We willen graag meer lijn brengen in de competenties en meer aandacht hiervoor in 

ons hele curriculum. Een werkgroep met vertegenwoordiging uit alle jaren gaat hiermee aan de slag. 

 

We vragen ons vooral af of alle acht de competenties nodig zijn, hoe we ze vanaf jaar één in ons 

curriculum kunnen brengen en of alle competenties wel in jaar vier getoetst moeten worden of dat 

dit ook eerder kan? 

 

Hiermee werken we ook aan het advies van de curriculumcommissie: het formuleren van een 

gemeenschappelijke taal. 

 

Vraagstuk 4: Formatieve toetsing (standaard 3) 
Ondanks dat formatieve toetsing al enige aandacht heeft, zouden we dit meer willen integreren in 

onze opleiding, onze toetsing meer richten op de ontwikkeling van de student en het leren van de 
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toets. Hoe doen andere opleidingen dit? We willen ons graag laten inspireren door en leren van 

mooie en aansprekende voorbeelden.  

 

Naast de hierboven genoemde belangrijkste vraagstukken, zijn er diverse andere aandachts- en 

verbeterpunten genoemd. Zoals eerder aangeven zijn wij een ambitieuze opleiding. Aan het grote 

aantal punten is goed af te lezen dat wij goed zijn in het benoemen van punten die beter kunnen. Om 

te voorkomen dat wij in onze valkuil stappen: te veel willen en daarmee de werkdruk verhogen, zal 

een prioritering moeten worden aangebracht. 

 

Voor onze onderwijsvisie (standaard 2) zijn er twee aandachtspunten: 

• De visie willen we verder implementeren in het hele curriculum. 

• Daarnaast willen we het toetsplan laten aansluiten op de onderwijsvisie. 

 

Voor onze onderwijsinhoud (standaard 2) zijn meerdere verbeterpunten gedefinieerd: 

• Interne consistentie van de opleiding verbeteren  

Naast de al genoemde werkgroepen, die de consistentie rond de competenties en onderzoekend 

vermogen gaan verbeteren, zoeken we ook afstemming over de opbouw van de overige 

leerlijnen tussen de jaren. 

• Zelfregie 

We streven naar meer zelfregie van studenten (zie ook de pagina Afstudeerjaar voltijd). We 

realiseren ons dat we hier een start mee zouden moeten maken in onderwijsblok één van jaar 

één en zijn zoekende naar hoe we studenten dit kunnen aanleren, via welke vakken, tools of 

didactische concepten.  

• Blended learning 

Door COVID is online lesgeven gewoner geworden en nu willen we de slag maken naar een 

rijkere leeromgeving: meer dan alleen een afwisseling van offline en online onderwijs maar echt 

inhoud geven aan blended learning. 

• Inhoud bijschaven? 

In deze zelfevaluatie zijn heel diverse wensen rond de inhoud van onze opleiding geuit. Zo waren 

er specifieke wensen vanuit de opleidingsmanager en de beroepenveldcommissie, zoals de wens 

tot het toevoegen of verzwaren van onderdelen als organisatieverandering, de bedrijfskundige 

inbedding of aansluiting bij de actualiteit. Door diverse gremia werd meer aandacht voor 

duurzaamheid of voor divers en inclusief lesmateriaal als wens uitgesproken, maar ook de wens 

om arbeidsrecht een plek te geven in jaar drie en vier of meer voor aandacht voor ethiek. We 

zullen dit zorgvuldig onderzoeken en bespreken in het licht van het vraagstuk over ons profiel; 

breed versus diep. 

 

We werken blijvend door aan de professionalisering (standaard 2) van ons docententeam: 

• We streven naar een professionaliseringsleergang voor docenten die in Peperclip XL begeleiden 

en/of in de onderzoeksleerlijn lesgeven. Doel is hen bij te scholen op meerdere 

onderzoeksmethodieken en beroepsproducten en hierbij sluiten we aan bij de uitkomsten van 

de werkgroep. 

• Daarnaast houden we aandacht voor de BKE en SKE kwalificaties. 
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Met betrekking tot onze organisatie, coördinatie en flexibilisering (standaard 2), willen we het 

volgende verbeteren: 

• Ons coördinatieteam is, opleidingsoverstijgend, bezig met het optimaliseren van processen en 

systemen om flexibilisering vorm te kunnen geven. 

• Een intern team van vertegenwoordigers uit elk RVT denkt samen met de opleidingsmanager na 

over het optimaliseren van onze organisatiestructuur in RVT's. 

• We geven de wensen van alumni voor meer informatie over het soort banen, de ‘zwaarte’ van 

de eerste baan en over vervolgmasters vorm. 

 

Voor Toetsing (standaard 3) zijn de volgende verbeterpunten: 

• Naast meer aandacht voor formatieve toetsing, ook aandacht voor peerfeedback. 

• Inhoud geven aan leidend principe 7: We volgen studenten vanuit docententeams georganiseerd 

rondom studenten en nemen van daaruit beslissingen over behaalde leeropbrengsten. 

• Kritisch kijken naar de hoeveelheid toetsen. 

 

Voor Peperclip XL (standaard 4) zijn de volgende verbeterpunten: 

• Toetsing van competenties goed inrichten, mogelijk verspreid over studiejaar drie en vier. 

• Verbinding creëren tussen de eindproducten van de Big Final en het eindassessment. 

• We willen sturen op een objectievere keuze van onderzoeksmethodiek. 

• We streven naar een meer gelijkmatige verdeling van de EC's over jaar vier. 

• ‘Impact’ verduidelijken voor docent en student. 

• Begeleiding en uren in overeenstemming brengen met wat nodig is. 

• Beoordelingsrubrics optimaliseren. 

Een meer uitgebreide toelichting op deze punten is te vinden op de pagina Afstudeerjaar voltijd. 

 

Al deze wensen zullen worden besproken met elkaar maar daarmee is niet gezegd dat alles zal 

worden overgenomen. We hebben ook de signalen gehoord over dat we al de goede dingen doen, 

de signalen over dat de opleiding al een brede insteek heeft en wellicht niet nog breder hoeft, de 

signalen over een hoge werkdruk bij docenten. Dus we zullen deze wensen vanuit dit licht kritisch 

bekijken. 

 

  



 
Midterm Review opleiding Human Resource Management, Hogeschool van Amsterdam 
6 april 2021  pagina 31 

 

De deeltijdvariant: waar willen we naar toe? 

Ons onderwijs 
We hebben de afgelopen jaren intensief gewerkt aan onze visie op het onderwijs (vertaling van 

standaard 1 naar standaard 2).  Naast de gezamenlijk ambities die we met de voltijdvariant hebben 

geformuleerd, hebben we stevige ambities op onderwijsterrein. Dit valt eigenlijk buiten de 

beoordeling van deze midterm review (het betreft immers standaarden 2 en 3), maar we vinden 

deze ontwikkeling zo belangrijk dat we die hier toch graag kort schetsen.  

 

We hebben een aantal belangrijke speerpunten die we tijdens het ontwikkelen van onze nieuwe 

modules centraal willen blijven stellen: 

− We dragen met ons onderwijs bij aan het opleiden van stevige en wendbare professionals die 

zich bewust zijn van hun professionele identiteit, klaar zijn voor de toekomst en in staat zijn 

vanuit persoonlijk leiderschap (zelfbewustzijn en zelfmanagement) professioneel te handelen 

(werkterrein 7 in de eindkwalificaties). De professionaliteit komt naar voren in het feit dat de 

studenten beschikken over vakkennis, professionele vaardigheden en in staat zijn professionele 

houdingen aan te nemen.  

− We ontwikkelen hiervoor een heldere en stevige ‘student journey’ door de gehele opleiding 

heen. In deze ‘journey’ is voor de student altijd helder wat hij wanneer van ons kan verwachten. 

Daarnaast zijn alle begeleidingskanalen (administratief ondersteunend, inhoudelijk van de 

docent, op professionele ontwikkeling van een coach) zichtbaar goed ingericht en helder voor de 

student. 

− Beroepshandelingen in termen van leeropbrengsten vormen de basis voor het onderwijs en de 

toetsing:  

o We blijven ons onderwijs ontwikkelen vanuit de didactische principes dat we werken 

met rijke praktijkvraagstukken, passend en soms ook toegepast in de praktijk van de 

student.  

o Het onderwijs sluit hierop aan door ruimte te geven aan ervaringsgericht onderwijs 

waarin we studenten leren zelfstandig als kritisch denkende professionals op te treden.  

o We werken verder aan geïntegreerd onderwijs. 

o We blijven toewerken naar vormen van toetsen en beoordelen om van te leren in plaats 

van voor te leren.  

o Alle toetsen hebben of krijgen de vorm van authentieke beroepshandelingen, vaak in de 

beroepspraktijk van de student of een opdrachtgever.  

− We gaan door met het ontwikkelen van ons curriculum, dat nu al deels aansluit op de 

flexibiliseringsbehoefte van de faculteit. Doel is dat we onderwijs ontwikkelen dat de student in 

staat stelt aan het roer te staan van zijn eigen ontwikkelambities.  

− We zullen, onder andere gebruikmakend van de lessen uit de crisis rondom COVID-19, 

toewerken naar rijke, blended, leeromgeving.  

− Bovenstaande betekent dat we onderwijskundige focus blijven houden en blijven ontwikkelen 

naar een andere rol voor docent, die naast inhoudelijk expert ook coachend moet kunnen 

opereren. 

In het najaar van dit jaar organiseren we een curriculumcongres waarbij we studenten en hun 

werkgevers, alumni, het werkveld, interessante auteurs en onderzoekers en de voltijdvariant van de 

opleiding zullen uitnodigen om bovenstaande ontwikkelrichtingen verder met ons te onderzoeken.  



 
Midterm Review opleiding Human Resource Management, Hogeschool van Amsterdam 
6 april 2021  pagina 32 

 

Daarnaast willen we tijdens dit curriculumcongres de volgende vragen agenderen, voortgekomen uit 

onze voorbereiding op deze midterm review: 

1. Sluit de gekozen profilering binnen de deeltijdopleiding (verbinding met strategie, 

samenwerking met bedrijfskunde) voldoende aan bij de wensen van het werkveld: Moeten 

we meer aandacht gaan geven aan de rol van de coachende sparringpartner en adviseur? 

Hoe gaan we om met onderzoekend redeneren? Bereiden we onze studenten voldoende 

voor om hier vaardig in te zijn? 

 

2. We willen ons minorenaanbod uitbreiden. Hierbij denken we aan een minor Arbeidsrecht, 

een minor Leidinggeven en een minor Learning & Development. In het curriculumcongres 

hopen we hier input en aanvulling voor op te halen en we gaan de afstemming met voltijd 

zoeken.  

 

3. Hoewel Metrics en Analytics momenteel in jaar twee en in de minor worden aangeboden 

vragen we ons af of we hier voldoende aandacht aan besteden. Dit gaan we onderzoeken.  

 

De afstudeerfase - doorontwikkeling 
 

Doen we de juiste dingen in de afstudeerfase? Dit gaan we nader onderzoeken en uitwerken 

gedurende het komende anderhalf jaar. We bieden al een breder palet aan vraagstukaanpakken 

aan. Het werkveld en de alumni geven aan dat dit al een verbetering is, maar zij en wijzelf ook, zien 

ruimte voor meer variatie. We zouden graag toewerken naar een proeve van bekwaamheid, waarin 

de student de ruimte krijgt om aan te tonen in staat te zijn om met impact, vanuit een of meerdere 

rollen (adviseur, coach, veranderaar, ontwerper), met inzet van kritisch redeneren en methodisch 

handelen, een complex en ongestructureerd vraagstuk zelfstandig en professioneel op te kunnen 

pakken. We willen graag verkennen hoe breed we deze proeve van bekwaamheid kunnen definiëren 

en welke rol onderzoekend werken in deze fase dient te vervullen. We zouden graag nog meer 

toewerken naar maatwerk, profilering en meer integraal leren en toetsen van het eindniveau.   
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Onderwijsvisie voltijd 
In dit onderdeel krijgt u meer informatie over onze onderwijsvisie. Er worden voorbeelden 

beschreven van hoe deze visie terugkomt in ons onderwijs en ook de eerste ervaringen komen aan 

bod. 

 

Nieuwe onderwijsvisie voltijd (standaard 2) 
We hebben een onderwijsvisie geformuleerd die bestaat uit acht principes die leidend zijn bij het 

vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs. De visie is tot stand gekomen in samenwerking tussen 

de curriculumcommissie, een studentenpanel, een klankbordgroep (twee afgevaardigden per team) 

en Onderwijsadviesbureau Dekkers. Tijdens dit proces hebben we onder andere inspiratie gezocht 

bij de HRM-opleidingen van Fontys en Avans. 

 

Hierbij de onderwijsvisie in woord en beeld. 

 
 

Op de pagina ‘Onderwijsvisie voltijd’ van het online magazine, kunt u de brochure vinden en een film 

over de onderwijsvisie. 

In april 2019 is gestart met het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw afstudeerjaar op basis van 

de nieuwe onderwijsvisie. Zie voor meer informatie de pagina Afstudeerjaar voltijd. 

 

Ook is er een pilot gestart in jaar één om de onderwijsvorm op basis van deze principes vorm te 

geven. Door COVID-19 en de wisseling van het management heeft de verdere implementatie van de 
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onderwijsvisie in andere leerjaren vertraging opgelopen, maar is weer opgepakt met ingang van 

onderwijsblok drie van dit studiejaar. Het spreekt voor zich dat de onderwijsontwikkeling voldoet 

aan de acht leidende principes. 

 

De leidende principes 
Per leidend principe zal worden beschreven in hoeverre het is gelukt dit principe in ons onderwijs 

toe te passen. 

 

Leerprincipe 1: Ieder leerproces start met het ervaren van urgentie  
In het project Better Work Recruitment, waarin 250 eerstejaarsstudenten gedurende onderwijsblok 

twee 2019-2020 het grootste recruitmentbureau van Nederland vormen, wordt urgentie gecreëerd 

door te werken met opdrachten van echte opdrachtgevers. Op de pagina ‘Onderwijsvisie voltijd’ van 

het online magazine, kunt u een film vinden waarin een van de docenten meer informatie geeft over 

Better Work Recruitment. Bent u na het kijken van dit filmpje nieuwsgierig geworden naar het 

complete programma? In de volgende link kunt u onder meer de kennisclips, studiehandleiding en 

informatie voor studenten vinden: https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/197238/Home. 

 

Ook in jaar twee wordt urgentie gecreëerd door te werken echt echte opdrachten. Studenten geven 

adviezen over een Flexicurityvraagstuk. Voorbeelden van mogelijke vraagstukken zijn: hoe kun je 

flexibele medewerkers blijven motiveren/binden/boeien; of hoe houd je als organisatie je 

medewerkersbestand flexibel inzetbaar (employabel). De feedback van de opdrachtgever is 

onderdeel van de beoordeling. 

Onder andere Prénatal en Parnassia (GGZ) hebben voor studenten een filmpje gemaakt waarin zij 

hun opdracht toelichten. Op de pagina ‘Onderwijsvisie voltijd’ van het online magazine, kunt u deze 

films vinden. Meer informatie over dit project is terug te vinden via deze link naar onze digitale 

leeromgeving Brightspace: Studiehandleiding - Kennis Flexicurity [20/21, blok 1] (mijnhva.nl) 

(https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/174753/Home) 

 

In het afstudeerjaar is de urgentie hoog, door het feit dat men voor een echte opdrachtgevers een 

zelf geacquireerde opdracht vervult. Ook het sturen op het maken van impact draagt daaraan bij. 

 

Leerprincipe 2: Onderwijs wordt vormgegeven in intensieve samenwerking met én op basis 

van ontwikkelingen in het werkveld en binnen de driehoek onderwijs, werkveld en 

onderzoek. 
Wanneer we kijken naar de driehoek onderwijs, werkveld en onderzoek, kunnen we concluderen dat 

de samenwerking met het lectoraat (The Work Lab) meer vorm begint te krijgen. 

In The Work Lab werken onderzoekers, docenten en studenten samen met organisaties aan 

onderzoek naar de gevolgen van economische transformatie. Zij onderzoeken de gevolgen voor 

professionals in teams, de vormgeving en inrichting van organisaties, en human capital op de 

arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat levert praktische interventies op voor de veranderende 

wereld van werk.  

 

  

https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/174753/Home
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Een voorbeeld van samenwerking is de deelname van RVT jaar twee aan een van de projecten: de 

‘proeftuin professionele docententeams’, zie: Proeftuin Professionele Docententeams - HvA 

(https://www.hva.nl/theworklab/subsites/nl/kc-be-carem/projecten/projecten-algemeen/proeftuin-

professionele-docententeams.html?origin=bXZ%2BzKG4T%2Fi8dwGqEhGWhw). 

In meerdere sessies werd door middel van actieonderzoek geprobeerd een versterking van het 

handelingsvermogen van het team te realiseren, zodat de eigen onderwijspraktijk verbeterd en 

geëvalueerd wordt. 

 

Daarnaast studeren er elk jaar zes tot tien studenten af in een honours afstudeertraject via de 

kenniskring Wendbaar Organiseren, een samenwerking tussen drie opleidingen waaronder HRM 

voltijd en The Work Lab (zie: https://www.hva.nl/faculteit/fbe/hva-kenniskring-management-en-

organisatie/hva-kenniskring-management-en-organisatie.html) 

 

Leerprincipe 3: De opleiding besteedt doorlopend aandacht aan persoonlijke- en 

professionele ontwikkeling van studenten.  
We signaleren we vooral op inhoud en kennis te beoordeling en nog te weinig op vaardigheden. Dit 

principe behoeft dus zeker aandacht bij de komende onderwijsontwikkelingen. 

 

Leerprincipe 4: Studenten kunnen vanuit een inhoudelijke basis én hun eigen ambities en 

talenten excelleren en specialiseren. 
We hebben de ambitie om studenten vanuit een inhoudelijke basis én hun eigen ambities en 

talenten te laten excelleren (principe 4).  

Bij de vakken HR-metrics en professioneel schrijven in het eerste jaar worden studenten al op niveau 

ingedeeld in groepen. Daarnaast wordt onderzocht of we in het curriculum keuzevakken kunnen 

aanbieden waarin studenten verdieping of verbreding vinden. 

De introductie van afstudeeraccenten waaruit studenten kunnen kiezen in het vierde jaar is ook een 

goed voorbeeld van dit principe. Het curriculum is verder echter nog weinig flexibel, dus ook hier de 

wens dit verder vorm te geven.  

Dit sluit goed aan bij het voornemen van de faculteit om meer flexibel onderwijs mogelijk te maken. 

Doel hiervan is om persoonlijke leerpaden voor studenten mogelijk te maken in de toekomst. De 

notitie is te lezen op de pagina ‘Onderwijsvisie voltijd’ van het online magazine. 

 

Leerprincipe 5: De leeromgeving is gevarieerd en uitdagend. 
Een voorbeeld van een project dat goed past bij onze onderwijsvisie is EURO 2020. Naast de 

gevarieerde leeromgeving, wordt ook urgentie gecreëerd door het werken met een echte 

opdrachtgever. 

 

In juni 2020 zou het Europees kampioenschap voetbal EURO 2020 plaatsvinden. De gemeente 

Amsterdam gaf opdracht om 1200 vrijwilligers te leveren voor het ontvangen van supporters op 

Schiphol of op het Centraal Station om ze te begeleiden richting de Johan Cruijff arena. De 

organisatie heeft onze studenten gevraagd om deze 800 vrijwilligers te selecteren en een ‘candidate 

experience’ te laten beleven. 

 

https://www.hva.nl/theworklab/subsites/nl/kc-be-carem/projecten/projecten-algemeen/proeftuin-professionele-docententeams.html?origin=bXZ%2BzKG4T%2Fi8dwGqEhGWhw
https://www.hva.nl/theworklab/subsites/nl/kc-be-carem/projecten/projecten-algemeen/proeftuin-professionele-docententeams.html?origin=bXZ%2BzKG4T%2Fi8dwGqEhGWhw
https://www.hva.nl/theworklab/subsites/nl/kc-be-carem/projecten/projecten-algemeen/proeftuin-professionele-docententeams.html?origin=bXZ%2BzKG4T%2Fi8dwGqEhGWhw
https://www.hva.nl/faculteit/fbe/hva-kenniskring-management-en-organisatie/hva-kenniskring-management-en-organisatie.html
https://www.hva.nl/faculteit/fbe/hva-kenniskring-management-en-organisatie/hva-kenniskring-management-en-organisatie.html
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240 eerstejaarsstudenten hebben 800 vrijwilligers geselecteerd. Dit betekent dat er 48 

studentgroepen waren die ieder tussen de 15 en 20 vrijwilligers informeerden en selecteerden. Deze 

Matching Moments vonden ‘s avonds plaats in de periode van 6 en 16 januari. Per avond werden 

ongeveer 200 vrijwilligers uitgenodigd.  

 

Om de candidate experience de vergroten werd een breder interactief programma aangeboden aan 

de vrijwilligers. Het onderdeel waarin vrijwilligers in een actieve vorm aan de slag gaan met de eigen 

voorkeursrol en criteria die daarbij horen, werd bij Peperclip (jaar vier) neergelegd. Voor de training 

van de vrijwilligers na de Matching Moments werd een samenwerking aangegaan met onze minor 

Train the Trainer. 

 

Een impressie van hoe de studenten deze opdracht hebben ervaren is te zien in het volgende 

filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CdOFkHHYFpo 

 

Zoals bekend is in verband met COVID-19 besloten het evenement te verplaatsen naar dit jaar. 

 

Leerprincipe 6: Toetsen en feedback zijn onderdeel van een cyclisch leerproces. Studenten 

leren van de toetsen in plaats van voor de toetsen 
Formatieve toetsing is binnen onze opleiding zeker nog niet op stoom, maar er is al een aantal 

voorbeelden te noemen. 

 

In onderwijsblok één van jaar twee hebben we bijvoorbeeld gewerkt met de iRAT-tRAT toets. Dit is 

een formatieve toets die studenten eerst individueel maken en daarna in een groepje. Het doel is 

eerst de eigen kennis te toetsen en daarna met anderen te discussiëren over het goede antwoord. 

Een kennisclip over deze toets is te vinden op de pagina Onderwijsvisie voltijd. 

 

Leren van de toets kan ook door (digitale) toetsinzage. Onderstaande infographic met tips hierover is 

in november 2020 verspreid onder alle docenten. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdOFkHHYFpo
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Het geven en ontvangen van peerfeedback is opgenomen is de programma’s. Studenten geven 

elkaar feedback voordat zij een definitieve opdracht inleveren bij de docent. We merken dat de 

meningen van studenten over het geven van peerfeedback wisselend zijn. Een aantal ziet direct de 

meerwaarde om te komen tot een kwalitatief beter stuk, anderen zien het als ‘corvee’ en halen er 

voor zichzelf niet veel uit. Ook wordt duidelijk dat studenten nog moeten leren hoe zij goede 

feedback kunnen geven en dat docenten duidelijk aangeven wat zij verwachten van de feedback. 

Vragen die studenten kunnen helpen zijn: waar was je jaloers op, of: wat zou je willen stelen, zo 

geven docenten aan. 

 

Leerprincipe 7: We volgen studenten vanuit docententeams georganiseerd rondom 

studenten en nemen van daaruit beslissingen over behaalde leeropbrengsten.  
Het is een grote wens om leidend principe 7 verder vorm te geven. Niet alleen de uitkomst van een 

toets zou leidend moeten zijn, maar docenten die een beslissing nemen over de kennis en 

vaardigheden van een student. Een gezamenlijke start vond plaats tijdens een teamdag in november 

2020. Onze onderwijskundige gaf een enthousiasmerende presentatie over programmatisch toetsen 

waarin wordt gekeken naar de hele ontwikkeling van de student en niet alleen naar toetsresultaten. 

In het nieuwe toetsplan zal verder inhoud worden gegeven aan dit leidende principe. 

 

Leerprincipe 8: Docenten werken nauw samen vanuit een gemeenschappelijk doel, zodat het 

best mogelijke en best afgestemde onderwijs ontstaat. 
Zoals u op de pagina ‘Waar staan we nu’ heeft kunnen lezen, staat kwaliteit op het netvlies van 

docenten en stemmen zij binnen hun teams goed af over het onderwijs. We vinden wel dat de teams 

elkaar meer kunnen opzoeken voor een betere onderlinge afstemming. 

 

De ervaringen tot nu toe 
Tijdens de interviews voor deze midterm review met leden van de teams blijkt de visie echt te leven. 

Er wordt al veel onderwijs ontwikkeld volgens de nieuwe onderwijsvisie. Alle teams kunnen 

voorbeelden noemen van hoe de visie terugkomt in het onderwijs. Opvallend is ook dat docenten 

aangeven graag onderwijs te willen verbeteren, maar dat de continue verbeterdrang ook leidt tot 

verhoging van werkdruk. De ervaren tijd en ruimte om innovaties door te voeren, is beperkt en 

tijdens COVID alleen maar minder geworden. 

 

De onderwijsvisie wordt de komende tijd verder geïmplementeerd in het curriculum. 

Verbeterpunten zijn het vergroten van keuzemogelijkheden voor studenten en het doorlopend 

aandacht geven aan persoonlijke- en professionele ontwikkeling van studenten. Daarnaast wordt het 

toetsplan in lijn gebracht met de onderwijsvisie, zodat formatieve toetsing en programmatisch 

toetsen zichtbaar worden in het curriculum. 
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Afstudeerjaar voltijd 
 

Afstuderen bij de voltijdvariant: Peperclip XL (standaard 4) 
Bij de voltijdvariant is er sinds kort een nieuw afstudeerjaar: Peperclip XL. Hier lichten we toe hoe het 

hiervoor was, hoe het Peperclip XL jaar er uit ziet, hoe er over wordt gedacht en wat de wensen voor 

de toekomst zijn. 

 

Waar komen we vandaan: Peperclip semester en afstudeersemester 
Tot februari 2020 zag het laatste studiejaar er bij voltijd als volgt uit: 

 

Het eerste semester heette Peperclip: studenten verworven zelf twee praktijkopdrachten bij echte 

opdrachtgevers en onderzochten in teams van vijf-zes studenten de twee praktijkproblemen en 

schreven voor elk een adviesrapport. Daarnaast volgden ze de vakken HR Dataverzameling en –

analyse en Ontwikkelen van individuen en teams. Studenten verwierven hiermee in totaal 30 EC. 

 

In het tweede semester voerden studenten in tweetallen een afstudeeronderzoek uit bij een zelf 

gevonden organisatie. Ze onderzochten een praktijkprobleem en leverden een adviesrapport af als 

eindproduct. Om het individuele eindniveau goed te kunnen borgen, leverden studenten een 

individueel reflectieverslag af en voerden ze een individueel eindgesprek. Studenten verwierven 

hiermee in totaal 30 EC. 

 

De wens voor individueel afstuderen, geuit door zowel studenten als docenten, en de nieuwe 

onderwijsvisie waren de aanleiding om jaar vier ingrijpend te veranderen. 
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Waar staan we nu: Peperclip XL 
Vanaf februari 2020 heet het afstudeerjaar van de voltijdvariant Peperclip XL en ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Studenten starten met een onboardingstraject waarin ze in een leerlab van ongeveer 18 studenten 

in jaar vier landen en: 

• Kennis en vaardigheden opfrissen rondom thema’s die van belang zijn bij de Extern advies 

opdracht en de Big Final afstudeeropdracht (bijv. acquisitie, samenwerking, 

stakeholdermanagement, impact en onderzoeksmethoden)  

• Een verdiepingsopdracht op het gebied van HR data uitvoeren. Dit is een tijdelijke oplossing 

om er voor te zorgen dat studenten dit onderdeel op niveau twee afronden, zolang jaar 

twee nog niet is aangepast 

• In kleine teams van vijf-zes studenten een opdracht in de praktijk verwerven, onderzoeken 

en een beroepsproduct schrijven of ontwikkelen als eindproduct. We noemen dit het 

onderdeel Extern advies. Studenten verwerven 10 EC met dit onderdeel. Studenten tonen 

hier geen competenties op eindniveau aan. Wel herhalen ze de inhoud en vaardigheden van 

onderzoek in de praktijk doen, wat ze een goede start geeft voor de volgende onderdelen 

van Peperclip XL. 

De doorlooptijd van het onboardingstraject is één onderwijsblok. Daarna stromen studenten in in 

een werkplaats; een groep van zes studenten en één begeleidend docent. De doorlooptijd van de 

werkplaats is drie onderwijsblokken. In deze periode voeren de studenten de overige opdrachten 

uit.  

Er wordt een flinke mate van zelfregie verwacht van de studenten. Ze hebben een redelijke vrijheid 

in wanneer ze met welke opdracht starten en wanneer ze afronden. Alleen professioneel handelen 

moet als laatste worden afgerond: de studenten mogen hun eindassessment pas doen als alle EC'S 

uit het hele curriculum zijn behaald.  
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Big Final  
In de Big Final afstudeeropdracht onderzoeken studenten gedurende 25 weken individueel een 

praktijkprobleem bij een echte opdrachtgever. Na ongeveer 10 weken na de start leveren ze een 

opdrachtplan op voor de analyse en uitvoering van de opdracht. Voorafgaand aan het inleveren van 

het opdrachtplan presenteren studenten hun opdrachtplan aan de opdrachtgever en de eerste en 

tweede beoordelaar. Het opdrachtplan wordt beoordeeld met een go of no go door hun 

begeleider/eerste beoordelaar. Op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’, vindt u een link naar het 

beoordelingsformulier.  

Daarna onderzoeken studenten aan de hand van een bij het vraagstuk passende 

onderzoeksmethode het probleem verder, leveren ze een beroepsproduct op dat past bij het 

vraagstuk, de context van de organisatie en de verwachtingen van de stakeholders. Hierin zijn de 

volgende type beroepsproducten mogelijk: 

- Advies. In een advies staat wat een opdrachtgever het beste kan doen om een situatie te 

veranderen of te verbeteren. De vorm van het beroepsproduct kan een adviesrapport zijn. 

- Ontwerp. Een ontwerp is gericht op de uitwerking van een proces, structuur of instrument. 

De vorm van het beroepsproduct kan zijn een prototype van een instrument, een 

implementatieplan, een inrichtingsontwerp, een dashboard.   

- Handeling. Een handeling heeft betrekking op een professionele HRM interventie zoals 

bijvoorbeeld een training, een workshop, een focusgroep, implementatie. 

Met behulp van het beroepsproduct brengt de student een aantoonbare verandering (impact) in de 

organisatie teweeg. 

Voor de uiteindelijke beoordeling levert de student als bewijsstukken alle beroepsproducten en -

handelingen in. Deze kunnen verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een filmpje van een 

training, infographic, foto’s, beschrijving van een focusgroepsessie, presentatie, podcast, maar 

uiteraard ook een onderzoeks- of adviesrapport. Op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’, vindt u een link 

naar het beoordelingsformulier. De beoordeling wordt uitgevoerd door de begeleider/eerste 

beoordelaar en een tweede beoordelaar. Beide beoordelaars zijn door de examencommissie 

aangewezen examinatoren. 

 

 Weging (%) Beoordeling 

Inhoud Beroepsproduct(en) 45 Cijfer, minimaal 5,5 

Impact beroepsproduct(en) 35 Cijfer, minimaal 5,5 

Onderbouwing & Reflectie onderzoekende houding 20 Cijfer, minimaal 5,5 

 

Studenten tonen hiermee, naast de leerdoelen, de competenties Onderzoekend Vermogen en 

Organisatiesensitiviteit aan. Op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’, vindt u een link naar de toetsmatrijs 

Big Final. 

Studenten verwerven 35 EC met dit onderdeel. 
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Werving praktijkopdrachten 
Vanuit de opleiding helpen we studenten bij het werven van de praktijkopdrachten. We plaatsen 

opdrachten en vacatures op onze digitale leeromgeving Brightspace, hebben een folder ontwikkeld 

en bespreken de voortgang van de acquisitie regelmatig in het leerlab. Op de pagina ‘Afstudeerjaar 

voltijd’, vindt u een link naar de folder. Als studenten een potentiële opdracht hebben gevonden, 

pitchen zij hun afstudeervoorstel in een jurysessie, in aanwezigheid van twee afstudeerdocenten en 

medestudenten om goedkeuring voor hun afstudeeropdracht te krijgen. 

 

De Trends- en Ontwikkelingen-opdracht 
Deze opdracht is een theoretische verdieping op een door de student zelf gekozen actuele HRM-

trend of een ontwikkeling die impact heeft op het HRM-werkveld. In deze opdracht zet de student 

de eigen mening af tegen informatie van een aantal bruikbare, betrouwbare en wetenschappelijke 

bronnen. De student toont de inhoud van de theoretische verdieping aan middels een presentatie, 

film, podcast, blog, vlog, artikel, etc. Dus de vorm is vrij en mag creatief. Studenten mogen zelf 

bepalen wanneer ze starten met en werken aan dit onderdeel. Hoe dit bevalt, is te vinden bij het 

onderdeel 'zelfregie'. De voortgang van de deze opdracht bespreken studenten regelmatig in de 

werkplaats. Er is geen begeleiding bij deze opdracht. Het wordt nagekeken door de 

begeleider/eerste beoordelaar met behulp van een rubric. Op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’, vindt 

u een link naar het beoordelingsformulier.  

Studenten tonen hiermee de competentie Visie aan. 

Studenten verwerven 5 EC met dit onderdeel. 

 

Professioneel handelen 
Als al het voorgaande is afgerond en alle EC'S uit het volledige curriculum zijn behaald, mag de 

student op voor het allerlaatste onderdeel van de voltijdvariant: Professioneel handelen.  

Studenten leveren een portfolio aan, bestaande uit: 

1. Profileringsbrief 

2. Per competentie een korte START-reflectie waarin de student gebruik maakt van feedback 

van twee betrokken personen en eventuele andere bewijsstukken waarmee de studenten 

aantonen dat zij de betreffende competentie op HBO-eindniveau beheersen. 

Daarna volgt een assessment-gesprek. Het assessment-gesprek duurt ongeveer 40 minuten. De 

student voert een gesprek met de werkplaatsbegeleider/eerste beoordelaar en een tweede 

assessor. Het is belangrijk dat de student een eigen stijl en een eigen professionele identiteit 

ontwikkelt. Tijdens het assessment wordt hierop ingegaan. De competenties zijn de kapstok voor dit 

gesprek. Op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’, vindt u een link naar het beoordelingsformulier.  

 

Studenten tonen hier de competenties Communiceren, Ontwikkelingsgerichtheid, Ondernemend en 

pro-actief, Samenwerken en Ethisch en maatschappelijk handelen aan. 

Studenten verwerven 10 EC met dit onderdeel.  
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Hier alle competenties en waar de student ze laat zien: 

− Onderzoekend vermogen (in Big Final)  

− Communiceren (in Professioneel handelen)  

− Ontwikkelingsgerichtheid (in Professioneel handelen) 

− Ondernemend en pro-actief (in Professioneel handelen) 

− Samenwerken (in Professioneel handelen) 

− Ethisch en maatschappelijk handelen (in Professioneel handelen) 

− Visie (in Trends- en ontwikkelingenopdracht)  

− Organisatiesensitiviteit (in Big Final) 

Deze competenties sluiten aan bij ons werkterrein Professioneel handelen. 

 

 

Meer informatie, zoals de leerdoelen per onderdeel, de werkterreinen en competenties, kunt u 

vinden op de Brightspace pagina van Peperclip XL: Algemene informatie - Peperclip XL2 [20/21, sep 

2020] (mijnhva.nl) (https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/163609/Home). 

 

Eén jaar Peperclip XL 
In februari 2020 is de eerste lichting studenten gestart in Peperclip XL en een maand later ging het 

land in lockdown... 

 

Ondanks de lockdown is het onderwijs en de begeleiding van de studenten doorgegaan. Wat we 

merkten is dat het voor studenten lastiger was om een Big Final afstudeerplek te vinden in een 

organisatie: bedrijven waren voorzichtiger dan anders met het aantrekken van afstudeerstagiaires in 

die eerste maanden. Hierdoor hebben vrijwel alle studenten uit deze lichting vertraging opgelopen 

en zijn ze nu pas in de afrondende fase van hun afstudeerjaar.  

 

Monitoren en verder ontwikkelen 
Uit de gehouden gesprekken blijkt dat Peperclip XL wordt gezien als een jaar dat nog stevig in 

ontwikkeling is. Én een jaar dat goed wordt gemonitord en geëvalueerd. Zo wordt de 

opleidingscommissie betrokken bij de verdere ontwikkeling van jaar vier door deelname aan 

(blok)evaluaties (notulen hiervan staan op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’). Een analysegroep 

beoordeelt elk half jaar de eindwerken, zie ‘Borging kwaliteit onderwijs’, maar hier zijn, op het 

moment van schrijven, nog geen resultaten van. De examencommissie heeft de Big Final 

geanalyseerd en bevindingen gerapporteerd. De toetscommissie heeft dit voor alle andere 

onderdelen van Peperclip XL gedaan. Peperclip XL is in november 2020 intern geëvalueerd bij acht 

studenten en acht docenten en de uitkomsten zijn besproken met de curriculumcommissie. En 

uiteraard is jaar vier ook onderwerp van gesprek geweest in de gesprekken die voor deze midterm 

review zijn gevoerd.  

 

Al deze schriftelijke uitgevoerde evaluaties zijn te vinden op de pagina ‘Afstudeerjaar voltijd’.  

 

  

https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/163609/Home
https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/163609/Home
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Nu volgt een samenvatting van de hoofdlijnen van deze evaluaties. 

 

Kwaliteit begeleidend docenten en kalibratie 
Het docententeam dat studenten begeleidt in Peperclip XL is een hecht en professioneel team 

waarin onderling veel wordt overlegd en afgestemd. Vragen worden onderling uitgewisseld en het 

team ervaart veel vrijheid waarbinnen met realisme en gezond boerenverstand binnen de grenzen 

van het eindniveau onderwijs wordt verzorgd. In de docentoverleggen zijn diverse onderdelen van 

het Peperclip XL jaar gekalibreerd. Zo is onlangs de beoordeling van een van de eerste studenten die 

de Big Final heeft ingeleverd gekalibreerd. 

 

Alle betrokken docenten waren al afstudeerbegeleiders in de oude situatie en beschikken dus over 

ervaring met beoordelen op eindniveau en hebben de verplichte Leergang Afstuderen gevolgd. De 

docenten hebben gedurende het afgelopen jaar een assessortraining gevolgd en zijn momenteel 

bezig om deze training toe te passen in de praktijk. 

 

Tot slot is er een nieuwe leergang opgericht waaraan het RVT jaar 4 deelneemt en waarin continue 

verbeteringen op vorm en inhoud van Peperclip XL centraal staan. De bedoeling is om deze leergang 

straks aan een breder team docenten te geven. 

 

Beroepsproducten 
Over het algemeen is men tevreden dat studenten met een variatie aan eindproducten en 

onderzoeksmethodes kunnen afstuderen. Alumni en leden van de beroepenveldcommissie 

benoemen expliciet dat dit een goede ontwikkeling is die past bij wat het werkveld wil: geen dikke 

adviesrapporten meer. Studenten vinden het moeilijk om te bedenken wat er mogelijk en passend is 

en ook docenten zijn nog wat zoekend in wat mogelijk en wenselijk is en hoe je vaststelt of zo’n 

product of handeling voldoende op niveau is. Docenten geven tevens aan dat het tot het nakijken 

van meerdere eindproducten leidt, omdat een student een verslag en de beroepsproducten inlevert, 

en dus meer werk genereert. 

 

Zelfregie  
Studenten hebben veel mogelijkheden om zelf hun afstudeerjaar vorm te geven. Dit is een mooi 

streven en werkt gedeeltelijk. Sommige studenten vinden dat de zelforganisatie heel goed gaat en 

het prettig werkt met open deadlines. Maar het leidt soms ook tot uitstelgedrag en vertraging. Het 

idee bij de trends- en ontwikkelingenopdracht was bijvoorbeeld dat ze hieraan werken tijdens de 

natuurlijke wachtmomenten in het jaar (tijdens het wachten op de beoordeling van tussen- of 

eindproducten). Maar studenten blijken dit niet te doen en deze opdracht voor zich uit te schuiven. 

Voor lichting drie is daarom besloten om deze opdracht in onderwijsblok één te zetten: de zelfregie 

perken we dus wat in. 

 

Peerfeedback 
In de werkplaatsen wordt veel gewerkt met peerfeedback. Het uitgangspunt hierbij is dat studenten 

elkaar veel kunnen bieden. Dit lijkt tot op zekere hoogte waar. Het is lastiger voor studenten om 

inhoudelijk goede feedback te geven als de onderwerpen van afstuderen erg verschillen en/of als de 

fase waarin de student zich bevindt in het afstudeerproces, sterk verschilt. 
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Beoordelingen 
Uit de evaluaties blijkt dat in alle onderdelen van Peperclip XL heldere leerdoelen zijn geformuleerd 

en dat deze over het algemeen goed verwerkt zijn in de beoordelingsrubrics. Bij enkele rubrics kan 

duidelijker worden wat het verschil is tussen de drie categorieën van prestaties en kunnen 

beoordelingcriteria concreter worden beschreven. 

 

Begeleiding 
Studenten geven aan dat de begeleidingsuren die ze krijgen als ontoereikend worden ervaren. 

Docenten geven hetzelfde aan: de begeleiding past niet in de ervoor beschikbaar gestelde uren en 

regelmatig wordt dit in eigen tijd gedaan. 50 begeleidingsuren worden nu ingezet voor de 

onboarding en het begeleiden en beoordelen van de teamopdracht Extern Advies. Begeleiders 

krijgen 123 uur voor de werkplaats waarin de meeste aandacht gaat naar begeleiden en beoordelen 

van de Big Final. 

 

Afstudeeraccenten 

De werkterreinen ‘Strategische context van HRM’, ‘Adviseren’, ‘Professioneel handelen’ en ’HR-data 

verzamelen en –analyse’ (m.u.v. verklarende data) worden op niveau drie afgetoetst. Studenten 

beheersen na het afstuderen deze werkterreinen én nog een van de volgende inhoudelijke 

werkterreinen op niveau drie. 

1. HR-data verzamelen en analyseren (verklarende data) 

2. Ontwikkelen van teams en individuen 

3. Arbeidsmarkttransities 

4. Organisatieverandering 

 

Dit is mogelijk doordat studenten kunnen afstuderen in één 

van bovenstaande afstudeeraccenten. Het idee van 

afstudeeraccenten past goed bij leidend principe 4 van de 

onderwijsvisie dat gericht is op mogelijkheden tot excelleren 

en specialiseren. Werkplaatsen zouden per accent worden 

ingedeeld en begeleid worden door een docent met een 

specialisatie of bijzondere interesse in het accent. 

De student mag een keuze maken op basis van eigen interesse 

en kiest via deze accentkeuze dus zelf in welk vijfde 

werkterrein afgestudeerd wordt bij de Big Final.  

 

Door meerdere oorzaken is de bewuste keuze voor accenten 

het afgelopen jaar niet van de grond gekomen. 

 

De vraag is of we de accenten alsnog willen realiseren in 

Peperclip XL. De meningen zijn hier over verdeeld. Alumni 

geven aan dat accenten pas interessant zijn voor het werkveld als een student zich al eerder in het 

curriculum heeft kunnen specialiseren en inhoudelijk hierin geschoold is. De 
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beroepenveldcommissie is voorzichtig enthousiast maar wil wel graag dat de opleiding een brede 

HRM basis blijft bieden. Studenten geven aan dat eenzelfde soort afstudeeronderwerp voordelen 

heeft in de uitwisseling in de werkplaats (zie ‘Peerfeedback’) maar vonden het vinden van een 

afstudeeropdracht op zich al lastig genoeg. 

 

Impact 
Het uitgangspunt van de Big Final is dat er impact gemaakt moet worden, dat er een aantoonbare 

verandering gerealiseerd wordt. Wat nu blijkt is dat is er zowel bij studenten als docenten nog 

onduidelijkheid is over wat impact precies is en wanneer er impact is gecreëerd. Ook zien we dat 

studenten zich hier soms meer richten op de wensen van stakeholders. Dit kan op gespannen voet 

staan met onze wens tot een kritische, onafhankelijke en onderzoekende houding bij studenten.  

 

Toetsen van de competentie visie 
Het toetsen van de competentie ‘visie’ is veranderd gedurende het jaar. In eerste instantie zou deze 

competentie getoetst worden bij Professioneel Handelen. Maar omdat daar al veel competenties 

worden getoetst en omdat visie raakvlakken vertoont met de Trends- en ontwikkelingenopdracht, is 

halverwege het lopende jaar besloten de eindbeoordeling van deze competentie te verplaatsen naar 

de Trends- en ontwikkelingenopdracht. Omdat deze opdracht alleen door de begeleidend docent 

wordt beoordeeld, voldoet dit nog niet aan de eisen die we stellen aan het beoordelen van het 

eindniveau. Dit is een aandachtspunt. 

 

Waar willen we naar toe met Peperclip XL 
De focus voor de komende tijd ligt op het verder doorontwikkelen van Peperclip XL. Zoals hierboven 

te lezen valt, zijn er op diverse onderdelen verbetermogelijkheden geconstateerd. De belangrijkste 

aandachtspunten voor de komende tijd zijn: 

 

• Toetsing van competenties goed inrichten, mogelijk verspreid over studiejaar drie en vier 

Zoals al genoemd, gaan we eerst opleidingsbreed de competenties onder de loep nemen. Hieruit 

zal ook voortvloeien welke competentie we wellicht eerder dan in jaar vier al kunnen toetsen. 

Jaar vier wordt op de uitkomsten van deze analyse aangepast. Op termijn zorgen we ervoor dat 

de competentie Visie op een duidelijke plek in jaar vier wordt belegd en middels het vier ogen 

principe wordt beoordeeld.  

 

• Verbinding 

We willen graag meer verbinding creëren tussen de eindproducten van de Big Final en het 

eindassessment. 

 

• Keuze onderzoeksmethodiek 

We merken dat studenten in de probleemverkenning vaak al een keuze maken in de 

onderzoekmethodiek, meer gebaseerd op eigen interesse en voorkeur dan op inhoudelijk 

passend bij het specifieke probleem. We zoeken naar manieren om hier beter op te sturen. 
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• Meer gelijkmatige verdeling van de EC'S over jaar vier 

Vanwege de beoogde zelfregie, hebben we voor iedereen geldende deadlines losgelaten. We 

merken dat studenten hierdoor soms uitstellen en daarmee veel van de EC'S feitelijk pas 

behalen in de laatste maanden van hun studiejaar. We willen de puntenverdeling, en daarmee 

de student- en docentinspanning, gelijkmatiger verdelen over jaar vier en hebben daarom 

wijzigingen aangebracht voor de net gestarte lichting: 

- de trends- en ontwikkelingenopdracht moet nu in onderwijsblok één uitgevoerd worden.  

- we hebben een richtlijn-planning voor de Big Final gemaakt. 

- we denken na over of en hoe we de inspanningen en het geleerde van studenten in de fase tot 

en met het schrijven van het opdrachtplan kunnen beoordelen én belonen. We denken 

bijvoorbeeld aan het toekennen van EC'S aan het OP. 

 

• Impact 

Vanwege de ervaren onduidelijkheid over wat impact precies is en wanneer er impact is 

gecreëerd, gaan we met de begeleidend docenten van jaar vier samen inhoud geven aan het 

woord impact. Beoogd eindresultaat is dat voor studenten duidelijke is hoe ze aan impact 

kunnen werken en voor docenten hoe ze hierop goed kunnen begeleiden en beoordelen. 

 

• Begeleiding 

Naast dat we de pool van begeleidend docenten willen vergroten (via de assessorentraining en 

scholing op onderzoeksmethodieken), gaan we ook nadenken over hoe het gevoel te 

verminderen dat er te weinig begeleidingsuren zijn voor de werkplaats. Een ander punt van 

aandacht is de wens van de examencommissie om de beoordeling van de diverse producten op 

eindniveau volledig los te koppen van de begeleidend docent. 

 

• Beoordelingsrubrics 

Uit de recent uitgevoerde evaluaties door de toetscommissie en uit de kalibratiesessies komen 

concrete verbeterpunten voor de beoordelingsrubrics naar voren. Deze passen we toe. 
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De afstudeerfase bij deeltijd 
In dit onderdeel is beschreven hoe de afstudeerfase van de deeltijdvariant eruitziet, welke 

verbeteringen we hebben aangebracht, wat de huidige stand van zaken is en wat onze ambities zijn.  

Waar komen we vandaan? 
De laatste fase van de deeltijdvariant staat in het teken van het afstuderen. De afstudeerfase bestaat 

uit twee onderdelen: het semester Eindopdracht, waarin de student in een complexe en weinig 

gestructureerde context zelfstandig onderzoek verricht, gericht op het onderbouwd beantwoorden 

van de vraag van de opdrachtgever, zie https://dlo.mijnhva.nl/d2l/home/174642. Daarnaast schrijft 

de student vanuit de leerlijn Persoonlijke Professionalisering zijn eindportfolio en brengt dit in voor 

het Eindassessment. Door middel van een schriftelijk portfolio en een gesprek toont de student aan 

hoe hij competent beroepsmatig handelt in situaties van complexiteit niveau 3, zijnde het 

eindniveau van de opleiding. De beoordeling van het Eindassessment vooral gericht op de vraag of 

de student als professional een gedegen indruk maakt en in staat is kritisch te reflecteren, zijn 

standpunten te onderbouwen en of hij zich een vakbekwame competente gesprekspartner toont, zie 

Persoonlijke Professionalisering: https://dlo.mijnhva.nl/d2l/home/174852.  

Deze twee onderdelen zijn samen 45 EC: 30 EC voor het semester Eindopdracht en 15 EC voor het 

Portfolio eindassessment en assessmentgesprek.  

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsvisie en inmiddels 

is een deel van het programma herontwikkeld. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen en de 

verbeteradviezen naar aanleiding van de accreditatie van 2016 zijn er inmiddels verbeteringen 

aangebracht in de afstudeerfase.   

 

De leerlijn Persoonlijke Professionalisering en ook de laatste stap hierin, het eindportfolio en 

Eindassessment gesprek zijn ongewijzigd gebleven. Uit de accreditatie van 2016 en eigen evaluaties 

blijkt dat deze onderdelen goed in elkaar zaten. Wel is er afgesproken dat het Tussenassessment, 

onderdeel van de leerlijn Persoonlijke Professionalisering, afgerond dient te zijn voordat een student 

aan het semester Eindopdracht start.  Reden daarvan is dat het soms voorkwam dat studenten dit 

tussenassessment nog niet gedaan hadden gedurende het semester Eindopdracht. Hierdoor zat er te 

weinig tijd tussen het tussen- en het eindassessment.   

 

Verbeteringen in het semester Eindopdracht 

Naar aanleiding van de verbeteradviezen uit de accreditatie van 2016 en nieuwe 

onderwijsontwikkelingen is een aantal verbeteringen aangebracht in het semester Eindopdracht, 

zowel in de organisatie als in de inhoud en aanpak. De belangrijkste verbeteringen voor het 

semester Eindopdracht zijn de volgende:  

1. De processtappen om aan het semester Eindopdracht te kunnen starten zijn helder in kaart 

gebracht en inzichtelijk voor de student. Op de pagina ‘De afstudeerfase bij deeltijd’ vindt u 

hier een document over deze processtappen. 

2. Daarnaast zijn de starteisen verscherpt: studenten mogen nu pas aan het semester 

Eindopdracht beginnen als zij hun Tussenassessment Persoonlijke Professionalisering 

succesvol hebben afgelegd. Daarnaast dient het propedeusediploma behaald te zijn en dient 

de student 100 EC in de hoofdfase te hebben behaald, waarbij er minimaal twee semesters 

volledig moeten zijn afgerond. 

https://dlo.mijnhva.nl/d2l/home/174852
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3. Om de kwaliteit van de afstudeerbegeleiding te verbeteren is er een coördinator 

aangewezen die het semester coördineert en ervoor zorgt dat er geschikte 

afstudeerbegeleiders worden aangewezen, regelmatig wordt gekalibreerd en beoordelingen 

en herkansingen volgens het vastgestelde beleid worden uitgevoerd.   

4. Daarnaast is er een docent gespecialiseerd in onderzoeksvaardigheden benoemd die de 

kwaliteit van de onderzoeksmethodiek monitort en studenten hierin begeleidt. Voorheen 

waren er drie docenten waarbij er soms sprake was van verschil in aanpak en begeleiding.   

5. Bovendien wordt er nu ook het semester Eindopdracht klassikaal lesgegeven in 

onderzoeksvaardigheden, waarbij studenten begeleid worden in het doen van onderzoek en 

de stappen die ze daarvoor moeten doorlopen.  

6. Ook de rol van de inhoudelijk begeleider is geëvalueerd en enigszins gewijzigd: daar waar 

voorheen meer gesproken werd van consultant is het accent verschoven naar begeleider. De 

student mag een voorkeur uitspreken voor een afstudeerbegeleider op basis van zijn 

inhoudelijke expertise. Bij het toewijzen van begeleiders wordt waar mogelijk, rekening 

gehouden met deze voorkeur. In de nieuwe werkwijze is heeft de begeleider meer ruimte 

om inhoudelijk bij te sturen. Voorheen was de rol slechts consulterend. Bij het beoordelen 

van het eindproduct, het verantwoordingsverslag en het gesprek eindopdracht fungeert de 

begeleider als tweede beoordelaar.  

7. Door kalibratiesessies, die minimaal vier keer per jaar plaatsvinden, zorgen we ervoor dat de 

kwaliteit van de eindopdrachten goed blijft en onze docenten op dezelfde wijze tot een 

beoordeling komen.  Daarnaast zijn er ook kalibratiesessies geweest met Hogeschool 

Utrecht en met onze eigen voltijdvarianten HRM en Bedrijfskunde.  

8. In de kalibratiesessies is ook steeds weer ruimte voor inhoudelijke scholing, bijv. op het 

gebied van het doen van actieonderzoek. Er heeft twee maal een specifieke training 

plaatsgevonden over de opzet van de probleemanalyse en theoretisch kader. 

9. Vanaf april 2020 krijgt de student meer keuze in vormen van onderzoek. Hier gaat altijd een 

grondige vraagstukanalyse aan vooraf, zodat de student zijn keuze kan verantwoorden. 

Momenteel wordt de mogelijkheid aangeboden om zowel beleidsmatig onderzoek te 

verrichten als actieonderzoek. Daarnaast is er materiaal in ontwikkeling voor het aanpakken 

van een vraagstuk door een projectmatige aanpak of een diplomatieke aanpak. Op de 

pagina ‘De afstudeerfase bij deeltijd’ vindt u hier een document over. 

 

Wat hetzelfde is gebleven dat we studenten elk blok, dus viermaal per jaar, de gelegenheid geven 

om in te stromen in dit semester. Dit doen we om onze deeltijdstudenten te faciliteren in 

doorstuderen, om onnodige studievertraging te beperken en de kosten in de hand te houden. 
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Waar staan we nu?  
We zijn over het algemeen tevreden over de effecten van de verbeteringen:  

• Over het semester ‘Eindopdracht’ geeft het docententeam aan dat het prettig is dat er veel 

wordt afgestemd en dat verbetersuggesties worden opgepakt en doorgevoerd. Procedureel 

is het afstudeerproces in orde (zie de pagina ‘De afstudeerfase bij deeltijd’ voor het 

document over deze processtappen) de archivering van producten klopt en de beoordelingen 

zijn grotendeels in overeenstemming met de feedback. Op de pagina ‘De afstudeerfase bij 

deeltijd’ vindt u het Jaarverslag examenkamer en toetscommissie. 

• Er is op dit moment ook een analysegroep voor voltijd en deeltijd die Eindopdrachten leest 

en inhoudelijk aandacht heeft voor de kwaliteit van de eindopdrachten. De bevindingen op 

het moment van schrijven zijn nog niet bekend.  

• Studenten ervaren het proces ook als goed georganiseerd, maar merken ook op dat met 

name de laatste weken van het proces zeer stressvol zijn en voor spanning zorgen.  

• Het team afstudeerdocenten heeft geconstateerd dat het niveau van de eindopdrachten 

aanzienlijk verbeterd is de afgelopen jaren en zijn tevreden over het niveau dat op dit 

moment gerealiseerd wordt: de rapporten zijn in de ogen van het afstudeerteam van 

voldoende niveau en worden vaak door de opdrachtgever gewaardeerd. Ook de 

theoretische onderbouwing is van voldoende niveau.  

• Studenten zijn trots op het geleverde werk en ervaren dat ze een waardevolle opdracht 

hebben uitgevoerd. Uit gesprekken horen we dat ze door de eindopdracht breder leren 

kijken naar de organisatie en het eigen vakgebied.   

• Hoewel er nog niet heel veel gebruik van is 

gemaakt, wordt door de studenten gewaardeerd dat 

ze uit verschillende typen vraagstukken kunnen 

kiezen en kunnen kiezen tussen 

beleidsondersteunend onderzoek en actieonderzoek. 

Uit gesprekken met studenten is gebleken dat de 

communicatie rondom de verschillende varianten 

beter kan. We zijn inmiddels bezig om dit te 

verbeteren.   

Er zijn ook onderwerpen die onze aandacht 

behoeven. Zo bleek uit gesprekken die we voerden 

met docenten en afstudeerbegeleiders dat 

onderstaande onderwerpen beter kunnen:  

1. Sommige studenten hebben nog moeite met 

de onderzoeksmethodiek als ze starten met het 

semester Eindopdracht. Mede hierdoor wordt het 

semester door studenten die weinig affiniteit hebben 

met het doen van onderzoek, als zwaar ervaren. En 

wordt het afstudeertraject door zowel de student als 

de afstudeerdocent en afstudeerbegeleiders als een 

intensief traject ervaren.  
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2. Het lijkt erop dat studenten voorafgaand aan deze fase van de studie nog te weinig 

expliciete ervaring hebben opgedaan met methodisch onderzoek, en dan met name met het 

doorgronden van het vraagstuk en bepalen welke onderzoeksmethode daar het beste op 

aansluit. In het herontwerp wordt meer aandacht besteed methodisch werken. Naar 

aanleiding van de gevoerde gesprekken in het kader van deze midterm review is het beeld 

versterkt dat het belangrijk is om al in een vroeg stadium te starten met 

onderzoeksmethodiek en onderzoekend redeneren.    

Studenten en werkveld zijn over het algemeen positief over de afstudeerfase en de eindopdracht, 

maar zetten ook wat kritische kanttekeningen:   

- Het werkveld ziet hoe het doorlopen van deze fase een beslag legt op de tijd van de 

studenten en is van mening dat deze veel zwaarder is dan de investering die van studenten 

voorafgaand aan dit semester gevraagd wordt.  

- Sommige opdrachtgevers, sommige studenten en de onderwijsadviesraad merken tevens op 

dat het niveau voldoende is, maar vragen zich wel af of de opdrachten die we studenten nu 

laten uitvoeren werkelijk representatief zijn voor wat het werkveld van ze vraagt. Ze 

adviseren ons na te denken over vormen van afstuderen die meer aansluiten bij de praktijk 

van het vakgebied.  

- Hoewel er studenten zijn die aangeven dat ze voldoende voorbereid waren op deze fase van 

de opleiding, zijn er ook studenten die aangeven verrast te zijn door de omvang en 

complexiteit van de opdracht, omdat ze hier gedurende de rest van de studie niet eerder op 

deze manier mee in aanraking zijn gekomen.  

We gebruiken de ontvangen feedback bij de (her)ontwikkeling van ons onderwijs om het verder te 

verbeteren, waar dat nodig is.  

In het semester Persoonlijke Professionalisering, waarbinnen de laatste stap van de studie bestaat 

uit het eindassessment dat wordt afgelegd na het AO (afstudeeropdracht)-gesprek, hebben we geen 

inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Uit evaluaties komen de volgende positieve punten naar 

voren:  

- De beoordelingen en feedback nog steeds goed op orde.  

- De eindassessments zijn een mooie en waardevolle afsluiting van de studie waarin 

studenten worden voorzien van stevige en professionele feedback.  

- De portfolio’s en assessmentgesprekken worden beoordeeld als van voldoende niveau en 

met voldoende diepgang.  

- Studenten ervaren deze gesprekken als waardevol en een goede manier om de doorlopen 

professionele ontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar te maken.  

Ook zien we nog ruimte voor verbetering:  

De betrokken coaches en studenten merken op dat vaak pas in deze gesprekken de waarde van 

gerichte aandacht voor professionele ontwikkeling wordt ingezien. Met de oude opzet van het 

onderwijsprogramma, waarvan we momenteel nog afstuderende studenten hebben, ontbreekt, 

naast aandacht binnen de leerlijn PP, die langs de opleiding loopt, er binnen het 

onderwijsprogramma, die gerichte aandacht voor professionele ontwikkeling nog.  

In de curriculumvernieuwing is deze scheiding tussen het opdoen van kennis en leren over wie je 

bent en hoe je handelt verdwenen. We kiezen voor een integrale aanpak: professioneel handelen 

wordt verbonden met de mate waarin kennis wordt beheerst en toegepast, de effectiviteit van het 
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handelen en de houding. Dit alles wordt verbonden met de ontwikkeling die de student maakt en 

met zijn professionele en persoonlijke ambities en professionele identiteit. Hiervoor wordt onder 

andere gebruik gemaakt van een leerlijn Persoonlijk Leiderschap waarin het stellen van doelen en je 

daaraan houden en het verkennen van de eigen waarden en kwaliteiten centraal staat.  

De eerste reacties, van zowel studenten als docenten, op deze aanpak zijn positief. Docenten zien 

meer zelfsturing en zelfregie bij studenten. Studenten zelf ervaren meer zelfbewustzijn en zien de 

logica van het geïntegreerd kijken en werken. 

Waar willen we naar toe? 
Doen we de het juiste in de afstudeerfase? Dit gaan we nader onderzoeken en uitwerken gedurende 

het komende anderhalf jaar. We bieden al een breder palet aan vraagstukaanpakken aan. Het 

werkveld en de alumni geven aan dat dit al een verbetering is, maar zij en wijzelf ook, zien ruimte 

voor meer variatie. We zouden graag toewerken naar een proeve van bekwaamheid, waarin de 

student de ruimte krijgt om vanuit verschillende rollen (onderzoeker, adviseur, coach, veranderaar, 

ontwerper) met een complex en ongestructureerd vraagstuk te laten zien zelfstandig en 

professioneel te kunnen handelen. We willen graag verkennen hoe breed we deze proeve van 

bekwaamheid kunnen definiëren. We zouden graag nog meer toewerken naar maatwerk, profilering 

en meer integraal leren en toetsen van het eindniveau. 
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Over deze zelfevaluatie 

 

We hopen dat u dit magazine met net zoveel plezier heeft gelezen als wij er aan hebben beleefd om 

het te maken. Aan deze zelfevaluatie hebben veel mensen meegewerkt binnen en buiten onze 

opleiding. We willen graag iedereen bedanken die tijd heeft vrijgemaakt voor het delen van 

ervaringen, voor het uitvoeren van evaluaties op onderdelen, voor het schrijven of reviewen van 

stukken, voor het opmaken van afbeeldingen, editen van filmpjes en voor het technisch bouwen van 

dit magazine. Bedankt! 
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