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1. Waardevolle arbeidsrelaties 

Voor je ligt de studiehandleiding van het blok Waardevolle arbeidsrelaties. 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 Waardevolle arbeidsrelaties (WA)! 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 

 

In dit blok richten we ons op de Waardevolle Arbeidsrelatie binnen de employee journey: op welke manier 

de organisatie bijdraagt aan gemotiveerde medewerkers. Het onderzoeken van de arbeidsrelatie in de 

organisatie en dit vergelijken met theorie. Je bekijkt deze zaken zowel vanuit de rol als onderzoeker als 

vanuit jezelf. We staan stil bij wat er allemaal komt kijken bij het motiveren van medewekers en daarme 

ehet vormgeven van de Waardevolle arbeidsrelatie.  

 

We zullen in dit blok focussen op de vaardigheid van jou als professional met HR verantwoordelijkheden 

in het inrichten en vormgeven van waardevolle arbeidsrelaties tussen organisatie en medewerkers. 

Hierbij gaan we een beroep doen op jouw  onderzoekend denken, methodisch handelen, analytisch 

vermogen en oordeelsvorming en zullen we je vragen je te verdiepen in bestaand organisatiebeleid op dit 

thema en hier een kritische analyse op te doen. Vertrekpunt hierbij is de employee journey (zie figuur 1).  

In dit blok werken ook enkele gastdocenten mee die met een eigen kijk, kennis, kunde en ervaring op 

gebieden die te maken hebben met Waardevolle arbeidsrelaties. 
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We kijken ernaar uit je voor dit veelzijdige en impactvolle thema te ontmoeten, harte groet,  

 

Ruud Laan, Mirjam van Remmerden en Francois Beckers  
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1.2 Doelstellingen van het blok Waardevolle arbeidsrelaties   
 

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

professionals ontwikkelen:  

Het blok Waardevolle arbeidsrelaties (WA), waar deze Studiehandleiding verder over gaat, is ontworpen 

voor deeltijdstudenten HRM, minorstudenten en voor externe cursisten. Studenten die meer over 

Waardevolle arbeidsrelaties 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 Waardevolle 

arbeidsrelaties van een organisatie.  

 

Waardevolle arbeidsrelaties gaat over: ‘de uitdaging hoe organisaties én medewerkers komen tot een 

passende uitruil van inspanningen en beloning en alle factoren die hierop invloed hebben’. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het vormgeven van de arbeidsrelatie op het vlak van compensation en benefits 

(functiehuizen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden), de psychologische arbeidsrelatie 

(motivatie, het psychologisch contract, waardering, betrokkenheid) of het beheer van arbeidsrelaties 

(Cao’s, flexibiliteit en individuele overeenkomsten). 

 

De beroepstaak die in dit blok centraal staat is: ‘De student is in staat om een gedegen vergelijkend 

diagnostisch onderzoek (voor de eigen organisatie) op het vlak van waardevolle arbeidsrelaties uit te 

voeren en invulling te geven aan waardevolle arbeidsrelaties.’  

 

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

• Het uitvoeren van een vergelijkend diagnostisch onderzoek 

• Het ontwikkelen van een eigen visie op Waardevolle Arbeidsrelaties 

• Voeren van slechtnieuwsgesprekken 

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

handelen als HR-professional 

 

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.  

 

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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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 

 

 

Deze competenties zijn uitgewerkt in indicatoren en vervolgens in voorbeelden van gedrag 

(gedragscriteria). Deze uitwerking hiervan vind je in het document ‘Professionele copetenties’ op 

BrightSpace. 

 

De competenties 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 

• Onderzoekend vermogen 

• Ontwikkelingsgericht handelen (zelfbewustzijn en zelfmanagement) 

 

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  
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• 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). 

 

Ook ontwikkel je je verder als praktijk gericht onderzoeker. In dit blok ligt de nadruk daarbij om met 

relevante theorie en actualiteit in de organisatie een vergelijkend diagnostisch onderzoek uit te voeren 

(zie figuur 3) en waarin je laat zien over kritisch redeneervermogen te beschikken. 

 

 

 

 

 

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

2. Programma 

2.1 Opzet en werkvormen 
Het blok Waardevolle arbeidsrelaties beslaat 9 lesweken. Het onderwijs is zo vormgegeven dat we aan 
de richtlijnen van het RIVM kunnen voldoen. Omdat richtlijnen regelmatig veranderen proberen wij hier zo 
flexibel mogelijk op in te spelen. We houden hierbij rekening met de landelijke en HvA-richtlijnen en 
proberen het onderwijsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven.   

Kijk goed voor de opzet hiervan naar het overzich inhoudelijk programma op Brightspace  

 

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 
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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 Waardevolle arbeidsrelaties 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 Waardevolle arbeidsrelateis 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 competenties, te weten ‘rubrics’  

2.2.2 Rubric 

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

de studenten gedurende het blok Waardevolle arbeidsrelaties 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 
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navigeren gedurende het semester. Een uitgebreide opdrachtformulering en de bijbehorende rubrics 

ontvang je bij aanvang van het blok Waardevolle arbeidsrelaties. 

 

2.2.3 Logboek en verantwoording van keuzes en proces t.b.v. reflectie 

We adviseren 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. 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 reflectie. 
 

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 

 

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 
  

mailto:d.e.philippens@hva.nl
mailto:f.van.hekelen@hva.nl
about:blank
about:blank
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2.5 Lesrooster 
 

  Dinsdag Donderdag Zaterdag  

Lesweek 1 April  13 15 17  

Lesweek 2 April 20 22 24  

Lesweek 3 April Woensdag 

28 

29 1 mei NB: ivm koningsdag is er deze 

week les op woensdag ipv 

dinsdag 

……. Mei 4 6 8 Meireces – onderwijsluwe 

week 

……. Mei 11 13 15 Meireces – onderwijsluwe 

week 

Lesweek 4 Mei 18 20 22 Pitch conceptueel model & 

peerfeedback 

Lesweek 5 Mei 25 27 29  

Lesweek 6 Juni 1 3 5 Gedragsassessments 

Lesweek 7 Juni 8 10 12 Laatste lesweek 

 

Lesweek 8 Juni 15 17 19 Geen les 

inleveren eindrapport  

Di/ Do op 20 juni 

Za. Op 22 juni  

Lesweek 9 Juni 22 24 26  

Lesweek 10 Juni 29 1 juli 3 juli  

 

 

2.6 Overzicht Inhoudelijk programma 
Voor het overzicht inhoudelijk programma verwijzen we je graag naar Brightspace 
 

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. 

 

De boeken die jullie reeds in je bezit hebben en die we in dit blok zullen gaan gebruiken zijn:  

• Kluijtmans, F. (2017). Leerboek HRM. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

• 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. 

 

 

Daarnaast zullen de docenten je gedurende dit blok artikelen of kopieen van hoofdstukken ter 

beschikking stellen via Brightspace, onder andere: 

• Boek: Nauta, A (2021), Tango op de werkvloer, Assen, Van Gorcum 
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• Van de Ven, C., Nauta, A. (2015). Ideals in Nederland – Inventarisatie door Factorvijf. Utrecht: 

Factorvijf. Geraadpleegd op 2 april 2021 van: https://factorvijf.eu/white-paper-i-deals-in-

nederland/ 

 

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 

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

aan de volgende concrete beroepshandelingen:   

• Het uitvoeren van een vergelijkend diagnostisch onderzoek 

• Het ontwikkelen van een eigen visie op Waardevolle Arbeidsrelaties 

• Voeren van slechtnieuwsgesprekken 

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

handelen als HR-professional 

 

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 (10EC):  

Het portfolio bestaat uit 2 onderdelen. 

o Onderzoek ‘motivatie’ 

Je voert een vergelijkend diagnostisch onderzoek ten aanzien van ‘motivatie’ in jouw 

organisatie(deel). Vergelijkend in de zin dat je de huidige situatie in jouw organisatie(deel) gaat 

vergelijken met de theorie rondom ‘motivatie’. Het startpunt van dit onderzoek is de volgende 

centrale vraag: 

‘In hoeverre draagt onze organisatie bij aan gemotiveerde medewerkers’ 

Je maakt eerst een gedegen onderzoeksplan, voert het onderzoek uit en vervolgens maak je een 

eindrapportage (onderzoeksrapport). 

• Reflectie 

Je reflecteert op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende deze module. 

 

2) Toets 2: Assessment (5EC): 

• Gedragsassessment ‘slecht-nieuws-gesprek’ 

In dit assessment laat je zien de vaardigheden die horen bij het voeren van een slecht-nieuws-

gesprek te kunnen toepassen. Op basis van een casus en in de vorm van een rollenspel laat je 

dit tijdens een gedragsassessment zien in aanwezigheid van een medestudent die peer feedback 

geeft. 

 

3.3 Beoordeling en feedback 
1) Toets 1: Portfolio 

Binnen 2 weken na inleveren van het portfolio krijg je een schriftelijke beoordeling aan de hand van de 

rubric en feedback. Voor wie wil is er gelegenheid tot mondelinge toelichting op de feedback. 

 

Om voor beoordeling van dit portfolio in aanmerking te komen geldt dat: 

 

• Het portfolio op tijd is ingeleverd 

• Alle onderdelen  van het portfolio in één document zijn opgenomen 

• Het werk in correct Nederlands is geschreven. 
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• Het maximum aantal pagina’s voor het onderzoeksrapport van 9 pagina’s (exclusief bijlagen) niet 
is overschreden. 

• Het maximum aantal pagina’s voor de relfectie van 2 pagina’s (exclusief bijlagen) niet is 
overschreven. Indien je voor een andere vorm kiest (anders dan een schriftelijke reflectie) zoals 
bijvoorbeeld een powerpoint, filmpje, geluidsopname etc. dien je de maximum omvang vooraf 
met de docent af te stemmen. 

• De APA richtlijnen gehanteerd worden voor brongebruik in zowel de tekst als de bronnenlijst. 

• De opdracht is op tijd ingeleverd via Brightspace 
 

Voor ieder onderdeel geldt dat bij het cijfer 5,5 of hoger je een voldoende hebt. Beide onderdelen moeten 

minimaal een 5,5 zijn. Het gemiddelde van de twee onderdelen vormt het eindcijfer voor het portfolio. Het 

cijfer voor het portfolio wordt bepaald op basis van het gewogen gemiddelde waarbij het ‘onderzoek 

motivatie’ voor 70% en de ‘reflectie’ voor 30% meetelt.  

 

2) Toets 2: Assessment 

Het slecht-nieuws-gesprek wordt beoordeeld aan de hand van een rubric. Neem deze in de voorbereiding 

van de assessmentgesprekken deze criteria door. Gebruik van te voren alle gelegenheden op school en 

daarbuiten aan om je op deze assessmentgesprekken voor te bereiden. Direct na de assessments 

ontvang je de mondelinge feedback van de docent en krijg je te horen of het voldoende is of niet. Maak 

aantekeningen van deze feedback. De schriftelijke beoordeling en het bijbehorende cijfer volgt binnen 2 

weken. Deze beoordeling is niet meer voorzien van feedback omdat je deze al na het gesprek hebt 

ontvangen van je mede student en docent. (bij een onvoldoende zal de docent de feedback wel 

schriftelijk vastleggen). 

 

Zoals erder 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 op korte termijn (binnen 3 

weken na de beoordeling) of in het volgende semester waarin de module wordt aangeboden. 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. 
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5. Bijlagen 

1: leerdoelen- en toetstabel 

2: Body of Knowledge & Skills (BOKS) 

3: Inhoudelijk programmaoverzicht 

4: Opdrachtformulering en rubrics opdrachten Waardevolle arbeidsrelaties 
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5.1 Bijlage 1: Toets overzicht 
 

 

 
Toets onderdelen en weging 

 
Toets naam 

 
Individueel of 
groep 

 
Code 

 
EC 

 
Herkansing 

Weegt voor 70% mee in cijfer Portfolio 

- Vergelijkend diagnostisch onderzoek 
aan de hand van theorie op 
Waardevolle arbeidsrelaties 

 
 

Weegt voor 30% mee in cijfer Portfolio 

- Reflectie met inzichten én de 
feedback en feedforward tijdens het 
blok van diverse kanten ontvangen 
(o.a. tijdens het 
slechtnieuwsgesprek), in een 
samenvattende reflectie  Notes die je 
als los document aanlevert.  

 
Beide onderdelen moeten minimaal 5,5 
zijn. 

Toets 1: Portfolio  Individueel 
 
 
 
 
 
 
Individueel 
 
 
 
 
 
 
Individueel 

2220WA1_PO 
 

10 In overleg met 
docenten 

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek .  Toets 2 
Gedragsassessment‘ 

Individueel 2220WA2_AS 
 

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

Leerdoel: 

De beroepstaak die in dit blok centraal staat is: ‘De student is in staat om een gedegen vergelijkend 

diagnostisch onderzoek (voor de eigen organisatie) op het vlak van WA uit te voeren 

 

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

• Het uitvoeren van een vergelijkend diagnostisch onderzoek 

• Het ontwikkelen van een eigen visie op Waardevolle Arbeidsrelaties 

• Voeren van slechtnieuwsgesprekken 

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

handelen als HR-professional 

 

Kennis:  

Compensation & benefits 

− Salaris en andere beloningen / Beoordelen en belonen 

− Functiehuizen, functiewaardering, rollen, mentaliteitsprofielen, ‘the grid’ en de nieuwste 

ontwikkelingen 

− Flexibele primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (ideals) 

− Arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden 

Psychologische arbeidsrelatie 

− Diversiteit in werkverbindingen (vormen van arbeidsrelaties) en samenwerkingsrelaties 

− Psychologisch contract 

− Waardering 

− Purpose en meaningful werk (hoe zorg ik ervoor dat mensen het beste uit zichzelf blijven halen 

en blijven ontwikkelen) 

− Motivatie (met oa ontwikkelmogelijkheden, maar ook andere factoren die van invloed zijn op 

motivatie) 

− Ideals 

Beheer 

− Cao’s, flexibiliteit en individuele overeenkomsten 

− OR en andere stakeholders 

− Arbeidsrecht  

− Sociale zekerheid 

 

Vaardigheden :  

• Onderzoeksvaardigheden 

• Gespreksvaardigheden 

• Reflecterende vaardigheden 

 

Competenties 

• Onderzoekend vermogen 

• Communiceren 
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Houding en mindset:  

- Strategisch sensitief: de ambitie en kwaliteit met je denken en handelen toegevoegde waarde voor de 
organisatie te creëren, met als doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van de (strategische) 
doelen van de organisatie. 

- Paradoxen navigerend: het gevoel voor- en het vermogen om effectief met de paradoxen, dilemma’s 
en gevoeligheden binnen de organisatie om te gaan en deze te beïnvloeden.  

- Geloofwaardig en impactgericht: het vermogen en de attitude om proactief invloed uit te oefenen op 
de vorming van productieve relaties en vertrouwen door zelf deugdelijk en consistent te werken 
vanuit een persoonlijke visie en ethisch besef. 

- Kritisch en reflexief: je toont je een leergierige professional, die graag van- en met anderen leert, zelf 
kritisch nadenkt en -waar nodig- daarnaar handelt, scherp is op verbetermogelijkheden in de 
organisatie en in staat is door middel van reflectie het bewustzijn over je eigen professionaliteit te 
vergroten.  
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5.3 Bijlage 3: Overzicht inhoudelijk programma  
 

Kijk goed voor de opzet hiervan naar het overzich inhoudelijk programma op Brightspace  

 

 

5.4 Bijlage 4: Rubric Waardevolle Arbeidsrelaties  
 

Kijk goed voor de opzet hiervan naar het overzich inhoudelijk programma op Brightspace  

 


