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1. Duurzame Inzetbaarheid 

Voor je ligt de studiehandleiding van het blok Duurzame Inzetbaarheid. In deze studiehandleiding tref je 

informatie aan over de inhoud van het blok, de doelstellingen, het programma en de toetsing en 

beoordeling.  

 

1.1 Welkom!  
We heten je graag welkom bij het blok Duurzame Inzetbaarheid (DI)! Zoals ondertussen bekend, is het 

tweede jaar HRM Deeltijd opgebouwd aan de hand van de employee journey (zie figuur 1). De gehele 

employee journey is het proces waarin de HR professional een bijdrage levert op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau, zowel binnen als buiten de organisatie, om productieve en betekenisvolle 

werkrelaties vorm te geven en verbinding te maken tussen de ambities van individuen in de organisatie 

met de ambities van de organisatie en de ambities van de maatschappij.  

 

 

Figuur 1: De employee journey 

 

Duurzame Inzetbaarheid is binnen de employee journey geplaatst ‘tijdens dienstverband’. Duurzame 

inzetbaarheid wordt door ons gezien in relatie tot de uitdagingen waar maatschappij, organisaties en 

individuele medewerkers voor staan, ook op lange termijn. Het gaat hierbij om de uitdaging hoe 

organisaties én medewerkers vitaal, bekwaam, wendbaar en veerkrachtig te krijgen én te houden.  

Een definitie van duurzame inzetbaarheid is opgesteld in het rapport ‘Duurzaam inzetbaar: werk als 

waarde’, in opdracht van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 

(ZonMw).  

 

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk 

realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk 

met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen 

hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”  
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In dit blok focussen we ons op de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van de werkgever, 

van de werknmer en de dialoog tussen beiden, cruciaal voor de effectiviteit en het succes van duurzame 

inzetbaarheid. We gaan aan de slag met DI, met aandacht voor je eigen DI, organisatie DI én je handelen 

als HR adviseur op het gebied van DI.   

 

Ik ben blij dat ik dit blok met een heel aantal gastdocenten en gastsprekers kan verzorgen, mensen die 

mij dierbaar zijn én mensen die ik enorm waardeer, ieder met een eigen kijk, kennis, kunde en ervaring 

op gebieden die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid. 

 

Om je de gelegenheid te geven wat meer over deze mensen te weten te komen vind je hieronder een link 

naar hun LinkedIn profiel. 

 

Ditmer Rouwenhorst, adviseur DI bij AWVN https://www.linkedin.com/in/ditmerrouwenhorst/ 

 

Gerhard Böckler, docent holistische gezondheid https://www.linkedin.com/in/gerhard-boeckler-7383682a/ 

 

Mark Mengerink, HR profesional Rituals https://www.linkedin.com/in/mark-mengerink-1b01464/ 

 

Marcel Beuker, specialist Talent Development https://www.linkedin.com/in/marcel-beuker-2321b71/ 

 

Merel Burger, vitaliteits en inzetbaarheid adviseur https://www.linkedin.com/in/merel-burger-1a0a7b30/ 

 

Wilma Steenhouwer HR Legal Business Partner https://www.linkedin.com/in/wilmasteehouwer/ 

 

 

 

 

 

We kijken ernaar uit je voor dit veelzijdige en impactvolle thema te ontmoeten, harte groet,  

 

Daphne Rouwenhorst, gastdocenten en betrokkenen. 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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1.2 Doelstellingen van het blok Duurzame Inzetbaarheid  
 

In onze opleiding HRM Deeltijd willen wij graag de alsvolgt omschreven beroepsbekwame HR-

professionals ontwikkelen:  

 

 

Het blok Duurzame Inzetbaarheid (DI), waar deze Studiehandleiding verder over gaat, is ontworpen voor 

deeltijdstudenten HRM en voor externe cursisten. Studenten die meer over Duurzame Inzetbaarheid 

willen leren, en dat kunnen verbinden aan hun eigen waarden, de eigen postitie en impact als HR 

professional, en aan de uitdagingen op het gebied van DI van een organisatie.  

 

Duurzame Inzetbaarheid gaat over: ‘ervoor zorgen dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over 

mogelijkheden beschikken om nu én in de toekomst met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen 

blijven werken en optimaal bij te kunnen dragen aan een flexibele en ontwikkelende organisatie’.  

 

De beroepstaak die in dit blok centraal staat is: ‘het kunnen initieren, adviseren en realiseren van de 

gewenste ontwikkeling bij individuele medewerkers, teams en (onderdelen van) organisaties, op actuele 

en toekomstige behoeftes. 

 

Hiervoor werk je o.a. aan de volgende beroephandelingen:  

• Het doelgericht verzamelen en analyseren van data binnen de verschillende domeinen van 

duurzame inzetbaarheid 

• een scan/diagnose van de huidge situatie binnen een organisatie op de verschillende domeinen 

van duurzame inzetbaarheid 

• het op kernpunten kunnen formuleren van de gewenste bijdrage van HR aan optimaliseren van 

beleid en mogelijke interventies binnen de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid 

• het kunnen voeren van een betekenisvolle dialoog op het gebied van duurzame inzetbaarheid 

• het optimaal bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van een individuele collega studenten door 

kennisoverdracht en het geven van feedback en feedforward 

• het door zelfbewustzijn en zelfmanagement komen tot verdere professionalisering van het eigen 

handelen als adviseur duurzame inzetbaarheid 

• het tonen en nemen van eigenaarschap van de eigen duurzame inzetbaarheid 

 
  

De beroepsbekwame HR-professional is in staat om op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau zowel binnen al buiten de organisatie productieve en 
betekenisvolle werkrelaties vorm te geven en verbinding te maken tussen de 
ambities van individuen in een organisatie met de ambities van de organisatie en de 
ambities van de maatschappij. De HR-professional heeft de verantwoordelijkheid 
deze verbinding vorm te geven. 
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In dit blok werk je stap voor stap, individueel en in kleinere groepjes, aan diverse opdrachten binnen de 

verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid. Deze domeinen zijn: 

 

Gezondheid en vitaliteit: de vitale organisatie & medewerker 

Flexibiliteit: de bekwame organisatie & medewerker 

Mobiliteit: de wendbare organisatie & medewerker 

De veerkrachtige organisatie & medewerker 

 

Vanauit het verzamelen en analyseren van data, het in kaart brengen van de huidge situatie en het je 

verdiepen in relevante theorie kom je tot het op hoofdpunten formuleren van een beleid en mogelijke 

inteventies ter optimalisatie van een van de domeinen van duurzame inzetbaarheid binnen een 

organisatie. Daarnaast bekwaam je je in het kunnen voeren van een betekenisvolle dialoog, het 

bindmiddel voor duurzame inzetbaarheid.  

 

1.3 Ontwikkeling Beroepsbekwaamheid en Persoonlijk Leiderschap 
Om je beroepsbekwaamheid verder te ontwikkelen is het in onze ogen essentieel dat je zowel kennis op 

doet als je professionele vaardigheden ontwikkelt en je een professionele houding (attitude) eigen maakt.  

 

In onze opleiding zetten we ons in voor het opleiden van professionals met lef, met kennis en de juiste 

vaardigheden. Professionals die weten waar ze voor staan, wat ze belangrijk vinden voor de toekomst 

van hun organisatie of hun persoonlijke ontwikkeling, professionals met het vermogen tot zelfsturing en 

zelf beslissen. Organisaties vragen om geloofwaardige en integere professionals die kritisch kunnen 

denken en een sparringpartner zijn voor de uitdagingen van morgen. Kortom, HRM-ers met impact.  

 

Het ontwikkelen van beroepsbekwaamheid, oftewel professionele ontwikkeling, doet daarmee ook een 

beroep op het persoonlijk leiderschap van de lerende. Zelfbewustzijn en zelfsturend vermogen zijn 

noodzakelijk om de professionele identiteit verder te voeden en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.  

 

  

Figuur 2 beroepsbekwaamheid ontwikkelt zich op verschillende terreinen 

 

Beroepsbekwaamheid (competent beroepsmatig handelen) komt tot uiting in zichtbaar gedrag binnen 

professionele competentie-gedragsdomeinen. Binnen de deeltijd BK-HRM werken we met de volgende 

betekenisvolle professionele competentie-gedragsdomeinen: 
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• Communiceren 

• Etisch vermogen 

• Innovatief vermogen 

• Ondernemend vermogen 

• Onderzoekend vermogen 

• Ontwikkelingsgericht handelen (zelfbewust en zelfmanagement) 

• Organiserend vermogen 

• Samenwerken 

 

Deze professionele competentie-gedragsdomeinen zijn uitgewerkt in indicatoren en vervolgens in 

voorbeelden van gedrag (gedragscriteria). Deze uitwerking hiervan vindt je in het document 

‘Professionele copetenties’ op BrightSpace. 

 

De competentie-gedragsdomeinen krijgen kleur en betekenis bij beroepsmatig handelen binnen de 

context van het beroep waar iemand voor wordt opgeleid. En gelukkig hebben we allemaal een eigen 

aard en nuance, een eigen manier van zijn en doen. Dus naast de kleur die het beroep aan competent 

handelen geeft, geeft ieder individu door de eigen professionele identiteit op unieke wijze kleur aan het 

eigen handelen binnen de competentie-gedragsdomeinen. In dit blok zullen we met name aandacht 

geven aan de volgende competentie-gedragsdomeinen: 

• Communiceren 

• Etisch vermogen 

• Ondernemend vermogen 

• Onderzoekend vermogen 

• Ontwikkelingsgericht handelen (zelfbewustzijn en zelfmanagement) 

• Organiserend vermogen 

 

Door reflectie op je eigen handelen binnen deze domeinen kun je je talenten en (zijns)kwaliteite verder in 

kaart brengen, beter zicht krijgen op hoe je je wilt profileren en hoe je je verdere ontwikkeling bewust ter 

hand neemt. 

 

1.4 Houding, kennis en vaardigheden 
In dit blok wordt een beroep gedaan op alle kernattiudes die in figuur 2 genoemd staan: 

• Strategisch sensitief: je denken en handelen is erop gericht toegevoegde waarde voor de 

organisatie te creëren, waarmee je een bijdrage levert aan het realiseren van de (strategische) 

organisatiedoelen.  

• Paradox navigerend: het vermogen om met de verschillende belangen en gevoeligheden binnen 

de organisatie effectief om te gaan  

• Geloofwaardig en impactgericht: je doet geen aannames maar werkt volgens het principe van 

evidence-based management en je hebt de ambitie en de kwaliteit om veranderingen tot stand te 

brengen vanuit een persoonlijke visie en ethisch besef.  

• Kritisch en reflexief: je toont je een leergierige professional, die graag van en met anderen leert, 

maar zelf ook kritisch nadenkt en -waar nodig- daarnaar handelt, en scherp is op 

verbetermogelijkheden van de organisatie. 

 

Voor de kennis en vaardigheden die in dit blok centraal staan verwijzen we graag naar hoofdstuk 5 

Bijlagen, bijlage 2 de ‘Body of knowledge and skills’ (BOKS). 
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Ook ontwikkel je je verder als praktijk gericht onderzoeker. In dit blok ligt de nadruk daarbij op het 

verzamelen van relevante data, op basis daarvan een analyse maken en vervolgens het op hoofdpunten 

formuleren van beleid (ontwerp) en mogelijke interventies.  

 

 

 

Figuur 3: Het integraal model voor praktijkgericht onderzoek in bedrijf, Leen en Mertens (2017) 
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2. Programma 

2.1 Opzet en werkvormen 
Het blok DI beslaat 9 lesweken. Het onderwijs is zo vormgegeven dat we aan de richtlijnen van het RIVM 

kunnen voldoen. Dit betekent concreet dat we fysiek les geven aan maximaal 12 studenten tegelijk in een 

lokaal. Mocht de groep uit meer dan 12 personen bestaan, dan is het de bedoeling dat we de beschikking 

hebben over twee naast elkaar liggende lokalen en we simultaan aan dezelfde les/training deelnemen. 

We zullen live lessen afwisselen met online lessen. Kijk voor de opzet hiervan goed naar het overzicht 

van het inhoudelijke programma in bijlage 3 ‘Overzicht inhoudelijk lesprogramma’. Voor de duidelijkheid is 

een apart overzicht voor de dinsdag-donderdaggroep én voor de zaterdaggroep bijgevoegd. 

 

De inhoud van de bijeenkomsten, fysiek of online, worden mede bepaald door de beroepshandelingen 

die in dit blok centraal staan en hieraan verbonden leerbehoeften van de studenten. In die zin wordt aan 

het leerproces sturing en inhoud gegeven door zowel docenten als studenten. Daarbij vragen we je, je 

vragen, inzichten en feedback in de lessen met ons te delen en daarmee een actieve bijdrage aan de 

lessen te leveren waardoor we in dit blok ook daadwerkelijk van en met elkaar leren. 

 

Zoals ondertussen bekend verwachten we dat je eigenaarschap neemt over je eigen leerproces en dat je 

een actieve, positief kritische en lerende houding laat zien in de contacten met docenten en 

medestudenten. Op deze wijze kun je de leersituaties optimaal gebruiken voor de ontwikkeling van je 

beroepsbekwaamheid. De docenten ondersteunen je bij dit proces onder andere door de bespreking van 

relevante en actuele theorieën, concepten, en praktijkvoorbeelden en het bieden van (vaardigheids-) 

trainingen. De docent geeft feedback én feedforward ten behoeve van je ontwikkeling. Je ontvangt van je 

medestudenten feedback en feedforward, én je geeft feedback en feedforward aan je medestudenten. In 

hoofdstuk 3 van deze handleiding vind je informatie over toetsing, feedback/feedforward en beoordeling.  

 

2.2 Leeruitkomsten en rubric 
 

2.2.1 Leeruitkomsten 

Natuurlijk hopen we dat de activiteiten die we in het blok DI ondernemen positief bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling van je beroepsbekwaamheid. De doelen die we daarbij voor ogen hebben, zijn 

geformuleerd in leeruitkomsten. Leeruitkomsten beschrijven professioneel gedrag, gedrag dat een 

student gedurende de opleiding ontwikkelt. In onze ogen is het namelijk zinvoller om het leren aan te 

sturen vanuit deze gewenste leeruitkomsten. In dit blok werken we o.a. door middel van diverse 

opdrachten aan deze leeruitkomsten. Zoals in hoofdstuk 2.1 aangegeven komt beroepsbekwaamheid 

(competent beroepsmatig handelen) tot uiting in zichtbaar gedrag binnen de professionele competentie-

gedragsdomeinen.  

 

In het blok DI werken we stap voor stap aan beroepstaken en beroepshandelingen, uitgewerkt in diverse 

opdrachten. De leeruitkomsten van deze opdrachten zijn dan ook verwoord in termen van gedrag binnen 

de professionele competentie-gedragsdomeinen, te weten ‘rubrics’.  

 

 

 

 

2.2.2 Rubric 
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Een rubric, is zoals gezegd een beschrijving van leeruitkomsten beschreven in professioneel gedrag dat 

de studenten gedurende het blok DI ontwikkelen. Een rubric is daarmee een leeruitkomsten én 

beoordelings matrix bestaande uit twee dimensies. In elk vakje van de rubric staat het resultaat van je 

leerproces in gedrag binnen een competentie-gedragsdomein beschreven. Binnen de competentie-

gedragsdomeinen in de rubric wordt beschreven wat je laat zien en/of hebt gedaan als resultaat van de 

inzet en leeractiviteiten gedurende dit blok. Zo laat je via de verschillende opdrachten leidend naar de 

uiteindelijke toetsproducten ‘portfolio en assessment’, zien welke kennis, welke vaardigheden en welke 

houding je hebt ontwikkeld en hoe je dit hebt gedaan. De rubric is daarbij dus, anders dan een één 

dimensionaal beoordelingsformulier, een soort kompas dat je gedurende het semester kan hanteren bij 

het werken aan de beroepshandelingen/opdrachten. Je kan een ambitie formuleren (‘ik wil een ruim 

voldoende halen’) en je vervolgens richten op de gedragsindicatoren van de rubric die bij die ambitie 

horen.  

 

Omdat je zelf je ambitieniveau kan bepalen kan het zijn dat jij andere doelen nastreeft dan je 

medestudent. De rubric wordt daarmee vooral een kader voor jou om gedurende het semester je eigen 

ontwikkeling en prestatie te sturen. De rubric is daarmee het kompas dat jou helpt de juiste richting op te 

navigeren gedurende het semester. Een uitgebreide opdrachtformulering en de bijbehorende rubrics 

ontvang je bij aanvang van het blok DI. 

 

2.2.3 Logboek en verantwoording van keuzes en proces t.b.v. reflective note 

We vragen je om gedurende het blok een logboek bij te houden. Hierin beschrijf je regelmatig, en 

tenminste voor en na elk feedback en feedforward moment, wat de door jou tegengekomen obstakels, 

vragen, mogelijke keuzes, genomen beslissingen, uitkomsten van deze beslissingen en reacties van 

stakeholders zijn. Zo verzamel je gedurende het gehele blok input voor de verantwoording van je 

beroepsmatig handelen, het assessment en de reflective note die je aan het einde van dit blok dient te 

schrijven. In onze ogen maak je het jezelf dan eenvoudiger om voor jouw betekenisvolle inzichten en 

gewenste ontwikkeling te verzamelen. Bijkomend voordeel is in onze ogen dat je al doende stap voor 

stap bouwt aan je reflectieverslag. 
 

2.3 Brightspace  
In Brightspace vind je alles over de opzet en de inhoudelijke onderdelen van dit blok. Gedurende het blok 

zal hier steeds nieuwe documentatie aan worden toegevoegd.  Alle communicatie gedurende het 

semester loopt via Brightspace of per mail, afhankelijk van de afspraken die de docent met jullie maakt. 

Je levert je eindproduct in op Brightspace. 

 

2.4 Rol docent en verdere ondersteuning 
De docenten hebben de rol van docent, instructeur, trainer en coach. Je bent zelf verantwoordelijk voor 

de sturing van je leerproces. Heb je hierbij ondersteuning nodig vraag dit dan aan de betreffende docent. 

Ons advies hierbij is; doe dit tijdig, wacht niet te lang! 

 

Daarnaast kun jij bij problemen over je studievoortgang terecht bij de studieadviseur en/of de 

studentdecaan. 

Contactgegevens studieadviseur: Daphne Philippens, d.e.philippens@hva.nl, 020 52 36 088 

Contactgegevens studentendecaan: Francis van Heekelen, f.van.hekelen@hva.nl, 06 211 583 39 

about:blank
about:blank
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Heb je moeite met het formuleren van goede zinnen, het schrijven van beroepsproducten of heb je juist 

moeite met spelling/stijl? Je kan een gratis afspraak maken bij het Taalspreekuur dat speciaal voor 

studenten van onze faculteit wordt aangeboden. Zie: "https://fbe.mijnhva.nl/nl/fbe-

az/Paginas/Taalspreekuur.aspx"https://fbe.mijnhva.nl/nl/fbe-az/Paginas/Taalspreekuur.aspx 

 

2.5 Lesrooster 
 

  Dinsdag Donderdag Zaterdag  

Week 1 Februari 2 4 6  

Week 2 Februari 9 11 13  

Week 3 Februari 16 18 20 Opdracht Mindmap 

Onderwijsluwe week 22 tot en met 28 februari 2021 

Week 4 Maart 2 4 6  

Week 5 Maart 9 11 13 Opdracht Kennismarkt 

Week 6 Maart 16 18 20  

Week 7 Maart 23 25 27 Presentatie Beleid en mogelijke 

interventies 

Week 8 Maart/April 30 1 3 Geen les, zelf werken aan 

reflectieverslag 

Inleveren 2 april 8.00 uur 

(di/do) en 8 april 8.00 uur (za)  

Week 9 April 6 8 10 Peer Assessment for Learning 

Inleveren Reflective Notes 12 

april 8.00 uur (di-do) en 15 april 

(za) 

 

2.6 Overzicht Inhoudelijk programma 
Voor het overzicht inhoudelijk programma verwijzen we je graag naar bijlage 3 ‘Overzicht inhoudelijk 

programma’.  
 

2.7 Voorgeschreven literatuur 
In dit blok bouw je de kennis die je al hebt opgedaan in voorgaande semesters en blokken verder uit. 

Onderstaande literatuurlijst is een overzicht van de boeken en artikelen die in ieder geval gebruikt zullen 

worden. Let op: deze lijst is niet het enige materiaal dat dit blok aan bod komt. Je zal zelf ook literatuur 

zoeken en de docenten delen tussentijds nieuwe (actuele) stukken en plaatsen dat op Brightspace. 

 

Aan te schaffen voor dit blok:  

• Dona, P. (2020). Aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Amsterdam: Boom uitgevers 

 

Dit boek is specifiek voor dit blok en in aanvulling op de eerder aangeschafte boeken (we rekenen erop 

dat jullie deze hebben en hier gebruik van kunnen maken in het blok): 

 

• Greveling, N., Bushoff, R. (2019). Strategisch management in turbulente tijden. Deventer:  

Vakmedianet/Management Impact. 

• Kluijtmans, F. (2017). Leerboek HRM. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 
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• Lange, D W., Heijden, van der B.I.J.M.M., Prins, de, P. (2019). Canon van HRM – 50 theorieën 

over een vakgebied in ontwikkeling. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet B.V. 

• Leen, J., Mertens, J. (2017) Praktijkgericht onderzoek in bedrijf. Bussum: Coutinho. 

• Ruijters, M.C.P., Van Luin, G.E.A., Wortelboer, F.Q.C. (2018). Mijn binnenste buiten; werken aan 

je professionele identiteit. Deventer: Management Impact. 

 

2.8 APA richtlijnen en brongebruik 
Net als in voorgaande blokken en semesters hanteren wij in alle geschreven documenten de APA-

richtlijnen. Het toepassen van de APA-richtlijnen in je documenten is verplicht. Hiervoor kan gebruik 

gemaakt worden van de het boekje ‘APA-richtlijnen uitgelegd’ (Surf, 2018). Dit document is een heel 

praktische en overzichtelijke handleiding van SURF, gratis te downloaden. Wij adviseren studenten om 

geen gebruik te maken van plug-ins van Word of RefWorks maar de bronnen handmatig in de tekst en 

bronnenlijst te verwerken. In de praktijk gaan er vaak zaken mis bij het gebruik van deze plug-ins. Het is 

beter je een keer goed te verdiepen in de richtlijnen en deze zelf te kunnen toepassen. Dit voorkomt een 

hoop fouten en frustratie op het laatste moment.  

 

• SURF. (2018). APA-richtlijnen uitgelegd, een praktische handleiding voor bronvermelding in het  

hoger onderwijs. Utrecht: SURF, te downloaden (gratis) of te bestellen (voor weinig) via:  

https://www.auteursrechten.nl/binaries/content/assets/subsites-diensten/auteursrechten/surf_de-apa-

richtlijnen-uitgelegd_juni.pdf 

 

Zoeklicht:  

De HvA stelt diverse online cursussen beschikbaar ten behoeve van brongebruik en online 

zoekvaardigheden via http://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/ondersteuning/zoeken/cursus-

zoeklicht/cursus-zoeklicht.html. Wij raden het volgen van deze online cursussen sterk aan. 
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3. Toetsing 

3.1 De doelstellingen in dit blok 
De beroepstaak en beroepshandelingen die in dit blok centraal staan, staan beschreven in hoofdstuk 

1.3. Het daadwerkelijk bekwamen in deze beroepstaak doen we in dit blok stap voor stap door te werken 

aan de volgende concrete beroepshandelingen:   

1. Op basis van het doelgericht verzamelen en analyseren van relevante data/metrics/analytics breng je 

de huidge situatie binnen een organisatie op een van de domeinen van duurzame inzetbaarheid in 

kaart; 

2. Door het verzamelen én delen van relevante theorie binnen een van de domeinen van duurzame 

inzetbaarheid, én het geven van feedback en feedforward, vergroot je je inhoudelijke kennis, je 

professionele vaardigheden in feedback geven en draag je optimaal bij aan de gewenste ontwikkeling 

van anderen:  

3. Het op hoofdpunten formuleren van de gewenste bijdrage van HR aan het optimaliseren van beleid 

en mogelijke interventies binnen een van de domeinen van duurzame inzetbaarheid; 

4. Het voeren van een betekenisvolle dialoog over ontwikkeling en de eigen DI; 

5. De verdere ontwikkeling van je eigen handelen als HR adviseur op het gebied van DI zelfbewust ter 

hand nemen. 

 

3.2 Het toets programma 
Bovengenoemde beroepshandelingen zijn uitgewerkt in opdrachten. Deze opdrachten vormen samen het 

toets programma van dit blok. Het toetsprogramma ziet er concreet als volgt uit: 

 
1) Toets 1: Portfolio en Presentatie (10EC):  
➢ Mindmap 

Je levert een Mindmap op basis van een scan én het verzamelen van overige data van de huidige 

situatie binnen jouw organisatie op een van de domeinen van duurzame inzetbaarheid. 

➢ Kennismarkt 

Je verwerkt in een kleine werkgroep zelf vergaarde relevante theorie van een van de domeinen van 

duurzame inzetbaarheid in een aantal ‘flashcards’. Tijdens de ‘Kennismarkt’ draag iedere student 

middels deze flashcards actief bij aan kennisoverdracht van alle domeinen van het vakgebied 

duurzame inzetbaarheid en het met en van elkaar leren.  

➢ Hoofdpunten beleid en mogelijke interventies 

Vervolgens formuleer je in een kleine werkgroep hoofdpunten van beleid en mogelijke interventies 

die bij zullen dragen aan het optimaliseren van een van de domeinen van duurzame inzetbaarheid. 

Je verwerkt dit als werkgroep in een presentatie waarin je je verantwoord en je keuzes aangeeft door 

middel van een theoretische onderbouwing. Ieder student levert een actieve bijdrage aan de 

presentatie. 

 

2) Toets 2: Reflectieverslag, Assessment for learning, Reflective Notes (5 EC) 

➢ Reflectieverslag 

Je evalueert je professioneel gedrag in de beroepstaak en beroepshandelingen van dit blok en 

reflecteer op je beroepsmatig handelen binnen de professionele competentie-gedragsdomeinen in 

relatie met de HR professional die je wil zijn en verwerkt dit in een reflectieverslag; 

➢ Assessmentgesprek en assessment for learning: iedere student voert op basis van het 

reflectieverslag van een medestudent, een ontwikkelingsgericht assessmentgesprek (dialoog 

duurzame inzetbaarheid) met betreffende medestudent. Na dit assessmentgesprek, tijdens het 
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peerassessment for learning, geef je elkaar (in aanwezigheid van docent) goede feedback en feed 

forward. Enerzijds op de concrete beroepshandeling (het voeren van een ontwikkelingsgericht di 

gesprek), en anderzijds op het competent beroepsmatig handelen en professionele ontwikkeling in 

perspectief met je visie (ong. 15 minuten). Je maakt hiervan een audio opname voor later. 

➢ Reflective Notes 

Tenslotte verwerk je je eigen inzichten én de feedback en feedforward tijdens het blok van diverse 

kanten ontvangen, in samenvattende Reflective Notes die je ter beoordeling in Brightspace aan je 

docent aanbiedt. 

 

3.3 Beoordeling en feedback 
1) Toets 1 

De onderdelen van toets 1 zullen uiterlijk binnen een week nadat ze in het lesprogramma zijn beandeld, 

definitief worden beoordeeld. Bij het cijfer 5,5 of hoger heb je een voldoende voor toets 1. Om voor 

beoordeling in aanmerking te komen geldt dat: 

• Je een actieve aantoonbare bijdrage aan het toetsonderdeel hebt geleverd 

• Je op de avond waarop het onderdeel op het programma staat aanwezig bent  

 

2) Toets 2  

wordt binnen 2 werkweken na inleveren schriftelijk beoordeeld en voorzien van feedback. Voor wie wil is 

er gelegenheid tot mondelinge toelichting op de feedback. Bij het cijfer 5,5 of hoger heb je een voldoende 

voor toets 2. Om voor beoordeling van toets 2 in aanmerking te komen geldt dat: 

• De opdracht op tijd is ingeleverd als Word document in Brightspace 

• Het werk in correct Nederlands is geschreven 

 

NB: Zoals eerder aangegeven ontvang je bij aanvang van het blok een uitgebreide opdrachtformulering 

en uitwerking van de leeruitkomsten/beoordelingscriteria in rubrics.  

 

3.4 Herkansing 
Voor alle beroepsproducten geldt dat je een herkansingsmogelijkheid krijgt zodat je verder kan met de 

vervolgopdrachten. Wat er herkanst dient te worden, hoe je dat aanpakt en wat de inleverdeadline is 

stem je af met de docent.  

 

LET OP: voor alle opdrachten en assessments geldt dat je maar 2 kansen per studiejaar hebt: de 

eerste/reguliere kans en één herkansing. 

 

4. Tot slot 

Tot slot willen we vermelden dat alle voorgaande en komende informatie onder voorbehoud is en dus nog 

kan veranderen. Eventuele verandering/wijzigingen zullen via de digitale leeromgevingen (Brightspace) 

en/of direct door de docenten worden gecommuniceerd. 

  



 

 

 

 

Duurzame Inzetbaarheid 

Faculteit Business en Economie – Human Resource Management Deeltijd – version 1 .0                                                                     

© 2020 Copyright Hogeschool van Amsterdam 

 17 

 

5. Bijlagen 

1: leerdoelen- en toetstabel 

2: Body of Knowledge & Skills (BOKS) 

3: Inhoudelijk programmaoverzicht 

4: Opdrachtformulering en rubrics opdrachten DI 
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5.1 Bijlage 1: Toets overzicht 
 

 
Toets onderdelen en weging 

 
Toets naam 

 
Individueel of 
groep 

 
Code 

 
EC 

 
Herkansing 

Weegt voor 20% mee in cijfer Portfolio 

- Mindmap aan de hand van scan en 
overige data analyse op een van de 
domeinen van duurzame 
inzetbaarheid van de eigen 
organisatie 

 
Weegt voor 40% mee in cijfer Portfolio 

- Flashcards van verzamelde relevante 
theorie over een van de domeinen 
van duurzame inzetbaarheid en 
kennis actief delen tijdens de 
Kennismarkt 
 

Weegt voor 40% mee in cijfer Portfolio 

- Presentatie van de hoofdpunten van 
beleid en interventies ter 
optimalisering van een van de 
domeinen van duurzame 
inzetbaarheid voor een organisatie 

 

Toets 1 ‘Portfolio en 
Presentatie’ 

Individueel 
 
 
 
 
 
 
Groep 
 
 
 
 
 
 
Groep 

22200SH1_PO 10 In overleg met 
docenten 

Een kernachtig verslag over eigen 
ontwikkelingsgericht handelen in de 
beroepstaken in dit blok, in relatie tot de ik 
ga/ik zal statement, tot de visie op de 
eigen gewenste rol als HR-professional en 
het persoonlijk professioneel profiel.  

Toets 2 ‘Reflective 
Note’ n.a.v. 
peerassessement for 
learning 

Individueel 22200SH2_AS 5 In overleg met 
docenten 
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5.2 Bijlage 2: Body of Knowledge & Skills (BOKS) 
 

Leerdoel: 

‘Het kunnen initieren, adviseren en realiseren van de gewenste ontwikkeling bij individuele medewerkers, 

teams en (onderdelen van) organisaties, op actuele en toekomstige behoeftes.’  

 

Hiervoor werk je o.a. aan de volgende beroephandelingen/subleerdoelen:  

• Het doelgericht verzamelen en analyseren van data binnen de verschillende domeinen van 

duurzame inzetbaarheid 

• een scan/diagnose van de huidge situatie binnen een organisatie op de verschillende domeinen 

van duurzame inzetbaarheid 

• het op kernpunten kunnen formuleren van de gewenste bijdrage van HR aan optimaliseren van 

beleid en mogelijke interventies binnen de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid 

• het kunnen voeren van een betekenisvolle dialoog op het gebied van duurzame inzetbaarheid 

• het optimaal bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van anderen door kennisoverdracht en het 

geven van feedback en feedforward 

• het door zelfbewustzijn en zelfmanagement komen tot verdere professionalisering van het eigen 

handelen als HR professional op het gebied van duurzame inzetbaarheid 

• het tonen en nemen van eigenaarschap van de eigen duurzame inzetbaarheid 

 

Kennis:  

- Dimensies DI 

- DI metrics, analytiscs en kpi’s, ken en stuurgetallen 

- Afstemming actuele en toekomstige individuele en organisatie behoeften 

- Zelfbewustzijn, zelfmanagement en eigenaarschap 

- Stroombeleid 

- Dialoog als bindmiddel DI 

- Coaching en motiverende gespreksvoering 

- Werk als waarde 

- Werk en capability voor het in kaart brengen van DI, ook de eigen 

- Gezondheid en vitaliteit 

- Huis van werkvermogen 

- Stress en Burn-out 

- Verzuim en verzuimbegeleiding 

- Leven lang leren en ontwikkelen, loopbaanmanagement en begeleiding 

- Ontwikkelen en opleiden 

- HR gesprekscyclus 

- Leerverandervermogen 

- Functieverblijfsduren 

- Mobiliteit en wendbaarheid 

- Talentontwikkeling 

- Levensfasen, generaties en loopbaanvragen 

- Werkklimaat, leiderschap 

- Betrokkenheid, bevlogenheid en werkgeluk 

- Mogelijke interventies DI 

- Employee journey (als onderdeel van de kapstok van jaar 2) 

- Beleid ontwikkelen 



 

 

 

 

Duurzame Inzetbaarheid 

Faculteit Business en Economie – Human Resource Management Deeltijd – version 1 .0                                                                     

© 2020 Copyright Hogeschool van Amsterdam 

 20 

 

Vaardigheden :  

- Beleid ontwikkelen 

- Onderzoeken: inventariseren, data analyse en op kernpunten beleid ontwerpen en inreventies 

adviseren 

- Ontwikkelingsgericht handelen, zelfbewustzijn en zelfmanagement 

- Voeren van een betekenisvolle dialoog, coachen en motiverend gespreksvaardig 

 

Houding en mindset:  

- Strategisch sensitief 

- Paradox navigerend 

- Geloofwaardig en impactgericht 

- Kritisch en reflexief 

- Lef om  ergens voor te gaan staan 

- Open nieuwsgierigheid naar jezelf en je omgeving 
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5.3 Bijlage 3 A: Overzicht inhoudelijk programma di-do groep 
Week  Dagdeel 1: 2 feb 

Onderwerp  
Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 4 feb 

Onderwerp   
Toelichting Voorbereiding  

1 
 
 

Introductie blok DI, leeruitkomst en 
opdrachten 
 
Inleiding DI 
Eigen DI onder de loep 
Organisatie DI onder de loep 
Jouw handelen als HR professional 
op het gebied van DI onder de loep 

Live 
 
 

H 1 en 2 Aan de slag met DI  
H 5 Leerboek HRM  
 
Bereid je voor op de volgende 
vragen: 
Wat willen we leren? En welke 
kennis en welke vaardigheden 
hebben we daarvoor nodig? 

DI metrics en analytics in de 
praktijk 
 
  

Online 
(Zoom) 
 
 

H 11 Aan de slag met DI 
H 12.4 Leerboek HRM 

Week  Dagdeel 1: 9 feb 
Onderwerp  

Toelichting   Voorbereiding Dagdeel 2: 11 feb 
Onderwerp   

Toelichting Voorbereiding  

2 DI vanuit Strategisch perspectief  
 
Gastdocent  
Ditmer Rouwenhorst adviseur 
duurzame inzetbaarheid AWVN 

Live 
 
 

 Eigen DI onder de loep 
 
Werkwaarden 
Werken aan opdracht Mindmap 

Zelfstudie in 
werkgroep  

 
 
 
 

Week  Dagdeel 1: 16 feb 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 18 feb 
Onderwerp   

Toelichting Voorbereiding 

3 
 

Werk als waarde en basis voor 
dialoog 
 
Opdracht 1 Mindmap 

Live Mindmap klaar  
 
Rapport Duurzaam inzetbaar: 
Werk als waarde ZonMw 
 

Loopbaan (begeleiding), 
competenties, 
talentdevelopment 
 
Gastspreker ‘Talent in the 
board room’ Marcel Beuker 
Adviseur talent development 

Online 
(Zoom) 

H 4.1 t/m 4.5 Aan de 
slag met DI 
 
H 5.4 Aan de slag met DI 
 
H 9.1 t/m 9.4 Leerboek 
HRM  

Onderwijsluwe week (geen les) (di/do 23-25/2) 
 

Week  Dagdeel 1: 2 maart 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 4 maart 
Onderwerp   

Toelichting Voorbereiding 

4  
 

Weerbaarheid, veerkracht, vitaliteit 
en gezondheid 

Online H 3 Aan de slag met DI Training Verzuimbegeleiding 
en arbeidsrecht 

Live 
 
 

Verdiep je in 
arbeidsrecht bij verzuim 
zodat je vragen hebt 
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Vragenuur/interview Vitaliteit Merel 
Burger aviseur vitatliet en duurzame 
inzetbaarheid 

Verdiep je in ‘vitaliteit’ zodat je 
vragen hebt voor het vragenuur 
‘Vitaliteit’ 

Vragenuur arbeidsrecht Wilma 
Steehower advocate en 
docent arbeidsrecht  

 
 

voor het vragenuur 
arbeidsrecht  

Week  Dagdeel 1: 9 maart 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 11 maart 
Onderwerp  

Toelichting Voorbereiding 

5 Opdracht ‘Kennismarkt’ Live In je werkgroep flashcards 
maken 

Stress en Burn-out gastdocent: 
Gerhard Böckler arts en 
docent holistische gezondheid 

Online 
(Zoom) 

 
 
 

Week  Dagdeel 1: 16 maart 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 18 maart 
Onderwerp  

Toelichting Voorbereiding 

6 
 
 

Training DI gesprek deel 1 
 
SSP en DI Gastdocent Mark 
Mengerink 
 

Online 
 
 

H 3 Leerboek HRM Training DI gesprek deel 2 
 
Caochingvaardigheden en het 
DI gesprek 

Live   

Week  Dagdeel 1: 23 maart 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 25 maart 
Onderwerp 

Toelichting Voorbereiding 

7 
 
 

Presentaties hoofdpunten beleid en 
inteventies DI en peerbeoordeling 

Live Presentaties klaar Presentaties hoofdpunten 
beleid en inteventies DI en 
peerbeoordeling 

Live Presentaties klaar 

Week  Dagdeel 1: 30 maart 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 1 april 
Onderwerp 

Toelichting Voorbereiding 

8 
 

Geen les   Geen les  Inleveren reflectieverslag 
vrijdagochtend 2 april 
uiterlijk 8.00 uur bij dcent 
en eigen werkgroep  

Week  Dagdeel 1: 6 april 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  Dagdeel 2: 8 april 
Onderwerp  

Toelichting Voorbereiding 

9 
 

Ontwikkel en DI gesprek binnen 
werkgroep 

Peerassess
ment  for 
learning 

 Ontwikkel en DI gesprek 
binnen werkgroep  

Peerassessm
ent for 
learning 

Inleveren reflective notes 
12 april 8.00 uur 
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Bijlage 3 B: Overzicht inhoudelijk programma za groep 
Week  6 feb Ochtend 

Onderwerp  
Toelichting  Voorbereiding  6 feb Middag 

Onderwerp   
Toelichting Voorbereiding  

1 
 
 

Introductie blok DI, leeruitkomst en 
opdrachten 
 
Inleiding DI 
Eigen DI onder de loep 
Organisatie DI onder de loep 
Jouw handelen als HR 
professional op het gebied van DI 
onder de loep 

Live 
 
 

H 1 en 2 Aan de slag 
met DI  
H 5 Leerboek HRM 
 
Bereid je voor op de 
volgende vragen: 
Wat willen we leren? En 
welke kennis en welke 
vaardigheden hebben 
we daarvoor nodig? 
 

DI metrics en nalytics in de 
praktijk 
 
  

Online (Zoom) 
 
 

H 11 Aan de slag met DI 
H 12.4 Leerboek HRM 

Week   13 feb Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting   Voorbereiding 13 feb Middag 
Onderwerp   

Toelichting Voorbereiding  

2 DI vanuit Strategisch perspectief  
 
gastdocent  
Ditmer Rouwenhorst adviseur 
duurzame inzetbaarheid AWVN 

Live 
 
 

 Eigen DI onder de loep 
 
Werkwaarden 
Werken aan opdracht 
Mindmap 
 

Zelfstudie in 
werkgroep  

 
 
 
 

Week  20 feb Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  20 feb Middag 
Onderwerp   

Toelichting Voorbereiding 

3 
 

Werk als waarde en basis voor 
dialoog 
 
Presentatie opdracht 1 Mindmap 

Live Mindmap klaar  
 
Rapport Duurzaam 
inzetbaar: Werk als 
waarde ZonMw 

Loopbaan (begeleiding), 
competenties, 
talentdevelopment 
 
Gastspreker ‘Talent in the 
board room’ Marcel Beuker 
Adviseur talent development 
 

Online (Zoom) H 4.1 t/m 4.5 Aan de slag 
met DI 
 
H 5.4 Aan de slag met DI 
 
H 9.1 t/m 9.4 Leerboek 
HRM  

 
Onderwijsluwe week (geen les) (zaterdag 27 februari) 
 

Week  6 maart Ochtend Toelichting  Voorbereiding  6 maart Middag Toelichting Voorbereiding 
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Onderwerp  Onderwerp   

4  
 

Weerbaarheid, veerkracht, vitaliteit 
en gezondheid 
Vragenuur Vitaliteit Merel Burger 
aviseur vitatliet en duurzame 
inzetbaarheid 

Online H 3 Aan de slag met DI 
 
Verdiep je in ‘vitaliteit’ 
zodat je vragen hebt 
voor het vragenuur 
‘Vitaliteit’ 

Stress en Burn-out 
gastdocent: Gerhard 
Böckler arts en docent 
holistische gezondheid 
 
  

Online 
 
 
 
 

 

Week  13 maart Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  13 maart Middag 
Onderwerp  

Toelichting Voorbereiding 

5 Training Verzuimbegeleiding en 
arbeidsrecht 
 
Vragenuur arbeidsrecht Wilma 
Steehower advocate en docent 
arbeidsrecht 

Live Verdiep je in 
arbeidsrecht bij verzuim 
zodat je vragen hebt 
voor het vragenuur 
arbeidsrecht 

Opdracht ‘Kennismarkt’ Live Flashcards klaar 
 
 

Week  20 maart Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  20 maart Middag 
Onderwerp  

Toelichting Voorbereiding 

6 
 
 

Training DI gesprek deel 1 
 
SSP en DI Gastdocent Mark 
Mengerink 
 

Online 
 
 

 Training DI gesprek deel 2 
 
Caochingvaardigheden en en 
het DI gesprek 

Live   

Week  27 maart Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  27 maart Middag 
Onderwerp 

Toelichting Voorbereiding 

7 
 
 

Presentaties hoofdpunten beleid 
en interventies DI en 
peerbeoordeling 

Live in 
werkgroepen 

 Presentaties hoofdpunten 
beleid en inteventies DI en 
peerbeoordeling 

Live in werkgroepen  

Week  3 april Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  3 april Middag 
Onderwerp 

Toelichting Voorbereiding 

8 
 

Geen les   Geen les  Inleveren reflectieverslag 
vrijdagochtend 2 april 
uiterlijk 8.00 uur bij dcent 
en eigen werkgroep  
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Week  10 april Ochtend 
Onderwerp  

Toelichting  Voorbereiding  10 april Middag 
Onderwerp  

Toelichting Voorbereiding 

9 
 

Ontwikkel en DI gesprek binnen 
werkgroep 

Live 
Assesment 
for Learning 

 Ontwikkel en DI gesprek 
binnen werkgroep  

Live 
Assessment for 
Learning 

Inleveren reflective notes 
12 april 8.00 uur 

 
 

 


