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Even voorstellen:  
 
Math van Loo 
- adviseur onderwijs-HRM-kwaliteitscultuur 
- interim bestuurder onderwijsorganisaties 
- ontwikkelaar software ‘persoonlijke professionele ontwikkeling’. 
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Wat ik zou 
willen 
bespreken …  
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1. een definitie: ‘strategisch HR’? 

2.  het kader: waarom hebben we   
daar eigenlijk over? 

3. waar komen we vandaan qua 
‘professionalisering’? 

4. hoe komen we een stap verder? 

5. van functies naar opleidingen 

6. de motor achter motivatie is 
‘zelfbeoordeling’ 

7. handige instrumenten 

8. samenvatting. 
 

 

 



Definitie: 
“permanent 
strategisch 
ontwikkelen” 

 

Opleiders en ziekenhuizen bepalen periodiek 
gezamenlijk de richting van de (…) opleiding, 
met als doel het zekerstellen van de kwaliteit 
van de opleiding, door enkele jaren vooruit te 
denken over de noodzakelijke leeruitkomsten 
van de opleiding. 

 

De initiële opleiding duurt zo lang als nodig is 
voor de betreffende student. 

 

De educatie stopt nooit. 

 

De professional toont op een betrouwbare wijze 
aan welke ontwikkeling hij/zij doorgemaakt 
heeft op basis van valide proces- en outputdata. 
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Kader = strategisch HR-plan 

1. Visie op zorg & de veranderende beroepsgroep 
• Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

• demografische, sociaal-/culturele en –economische veranderingen. 

2. Veranderende rollen en bekwaamheidseisen van medewerkers 

3. Visie op professionalisering, nieuwe onderwijskundige inzichten. 

4. Concrete keuzes m.b.t. professionalisering:  
1. Welk curriculum is haalbaar en welk is nodig? Met name ook welke 

opleidingsduur? 

2. Welke instrumenten dienen aangepast of gemaakt te worden? 
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 historisch kader 
=  

de ontwikkeling 
van 

personeelsbeleid 
in het 

beroepsveld. 
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4. Wat ontbreekt nog vaak:  
 

toekomstige ontwikkelingen worden niet goed vertaald naar nieuwe 
functie-eisen en de opleidingsprogramma’s. 

 

 
3. Groei:  

Er is  ook meer aandacht voor professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld 
voor  beoordelingsprocedures en  loopbaanbegeleiding. 

 

 
2. Beter: 

Het werkgeverschap is  sterk verbeterd, zichtbaar bijvoorbeeld in  CAO’s, 
pensioenregelingen, verzekeringen. 

 
1.  Logisch: 

De personeelsadministratie is meestal dik op orde:  
er zijn personeelsdossiers en de  salaris- en  verzuim-administratie klopt 

meestal wel. 
 



vier perspectieven 

4. Functie-
ontwikkeling 

3. 
Professionele 
ontwikkeling 

1. 
Personeels-

administratie 

2. Werk-
geverschap 
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proces 

toekomst 

mens 
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van functiebeschrijving naar opleidingsprogramma: 
wat is nodig over twee of drie jaar? 
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leerbaarheid = 

    hoog 

   laag 

belang = 

laag 

     kennis. 

         vaardigheden: 

   - eenvoudige   

- complexe.   

waarden, normen, zelfbeeld,          

drijfveren en overtuigingen. 
 hoog 
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Functiebeschrijvingen voor over 2 of 3 jaar 
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          taken 

           (uitvoeren) 

           bevoegdheden 

           (gebruiken)   

verantwoordelijkheden (nemen) 

 en resultaten (boeken). 

 

05-11-2020 

Wat wil je als werkgever en als  

opleider mensen in de praktijk  

               zien doen? 



Tijdens en na de opleiding  

is zelfreflectie en 360’-feedback essentieel 
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Taken: wat moet ik doen en hoe effectief dat ik dat? 

 

 

Bevoegdheden: wat mag ik beslissen en hoe gedegen doe ik dat?  

En durf ik ze te gebruiken, vanuit mijn verantwoordelijkheid? 

 

 

Verantwoordelijkheden en resultaten: wat moet ik tot stand brengen? 

En lukt me dat ook? Hoe beoordeel ik de kwaliteit ervan? 
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onderliggende gedachten 

 

Werknemers: stop met beoordelen, behalve i.v.m. verlenen van een vaste aanstelling (en wat is 

dat nog..?). Van beoordelen is een professional nog nooit beter gaan functioneren*.  

 

Van aantonen van een professionele groei wél. Dus: we moeten dat aantonen ‘valideren’. En er 

handige instrumenten voor ontwikkelen. Voor het onderwijs hebben wij dat gedaan. Ik deel die 

ervaringen graag, vandaag. 

 

 

 

 

(*Bij disfunctioneren: stap je uit deze methodiek en met de mededeling dat je vindt dat iemand 

functioneert, moet je als werkgever toch al direct een dossier laten aanleggen.) 
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Instrumenten die reeds bestaan 

DOT, BOOT en strategisch HRM 12 

Beoordelings- en ontwikkel tool: 

 

- Zelfevaluatie en 360’-feedback op 

basis van toekomstgerichte 

functiebeschrijvingen. 

- Data en analyses beheerd door 

student / werknemer. 

- Basis voor portfolio.  

- Koppelingen met 

personeelsinformatiesysteem. 

Digitale observatie tool: 

 

- Gevalideerde 

gedragsindicatoren, 

gebaseerd op 

toekomstgerichte 

functiebeschrijvingen. 

- Data te analyseren door 

student, opleiders, 

werkgever. 



Functies van de 
BOOT. 
 
1. Praktisch overzicht 
van de feedback die 
medewerker ontvangt. 
 
2. Studenten 
analyseren zelf werk-
observaties. 
 
3. Student / 
medewerker 
formuleert  zijn 
ontwikkelingswensen 
en ambitie. 

Deze  
voorbeelden 
komen uit de 
onderwijs-
praktijk. 
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Het dashboard van BOOT bestaat uit onderstaande iconen.  
Leidinggevenden krijgen een extra icoon; ‘medewerkers’.  
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Als je de zelfevaluatie invult kun je kiezen uit een 4-puntsschaal. Als je op tekstwolkje 
klikt kun je een toelichting schrijven. Als op het i-tje klikt, krijg je meer informatie over 
de stelling of een tip voor de onderbouwing (zie volgende pagina). 



Blijven 
ontwikkelen 

1. De kern = goede, ontwikkelingsgerichte gesprekken, 
die leiden tot smart geformuleerde 
ontwikkelafspraken.  

2. Niet beoordelen, maar aantonen en het eens worden 
met de assessor.  

3. Observeren van gedrag, waaruit kennis en 
vaardigheden blijken. Coach observeert; vier-ogen 
principe om belangenverstrengeling en tunnelvisies te 
voorkomen. Observaties op dezelfde gevalideerde 
indicatoren baseren. Daarmee ontwikkelvoorstellen 
accorderen. 

4. EVC echt meenemen – dat kan in deze systematiek, 
mits de indicatoren gevalideerd worden. Assessors 
opleiden. Ook na initiële opleiding blijft ontwikkelen 
een must. Opleiden stopt dus niet. Portfolio bijhouden 
op basis van zelfevaluatie/360’-feedback-observaties. 

5. Rekening houden met de redenen waarom veel 
mensen niet te motiveren zijn voor een opleiding. 
Leervoorkeuren nader uitwerken. 

6. Zeker voor permanente educatie: onderzoek naar 
nieuwe vormen: blended, digitaal wat digitaal beter 
kan – op locatie/fysiek aanwezig waar dat beter is en 
coaching voorop.  
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samenvattend advies 

 

1. Bepaal samen (werkgevers/opleiders) welke (nieuwe) kennis, vaardigheden, 
attitude per functie nu relevant worden (2/3 jaar vooruitkijkend). 

2. Bepaal welke opleidingsmogelijkheden bij elk facet mogelijk zijn en welke 
assessments mogelijk zijn (opleiding en praktijk). 

3. Stel functiebeschrijvingen bij: taken + bevoegdheden + verantwoordelijkheden. 
Vertaal deze naar gedragsindicatoren. 

4. Werk die om naar zelfevaluaties, 360—feedback en bouw daaromheen een 
nieuwe gesprekscyclus. 

5. Keer daarin het eigenaarschap om, zowel tijdens de studie als tijdens werk. 
Data, analyses, ontwikkel - voorstellen, voorbereiding ontwikkelgesprekken = 
eigendom (ook digitaal) en verantwoordelijkheid student / werknemer.  
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