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Studiewijzer 

 

Welkom! 

 

Dit is de studiewijzer van Mens en Werk 2 dat wordt aangeboden in het eerste 

semester van de tweede trajectschijf van de professionele bacheloropleiding 

Toegepaste Psychologie. 

 

Korte omschrijving: 

Wat als ik niet meer gelukkig ben op mijn werk? Wat zijn mijn rechten als het bedrijf 

sluit? Hoe vind ik een job die bij mij past? Hoe ga ik om met conflict binnen mijn 

team? Hoe interpreteer ik de kleine lettertjes in mijn eerste contract? In de eerste 

plaats leer je de belangrijkste concepten met betrekking tot arbeidsrecht verder 

toepassen. Tijdens dit olod ga je ook verder in op fases van de HR cyclus. We leren 

o.a. over loopbaanbegeleiding, motivatie, conflicten op de werkvloer, re-integratie, 

ontslag, ... We schenken aandacht aan hedendaagse tendensen in het werkveld van 

de arbeids- en organisatiepsychologie en werpen samen al een blik op de toekomst. 

We oefenen tijdens rollenspelen de aangeleerde, nieuwe vaardigheden.  

 

Begeleiding: 

Tijdens het olod kun je altijd bij de lector terecht. Daarnaast kan je vragen steeds 

posten op het forum (op Digitap). De lector laat op het forum ruimte aan de 

studenten om elkaars vragen te beantwoorden. Als er onduidelijkheden zijn dan zal 

de lector tussenkomen.  

 

Internationalisering: 

In verschillende werkcolleges van dit vak zal de link gelegd worden met het 

thema internationalisering. Denk bijvoorbeeld aan vrij verkeer van werknemers, 

Europese wetgeving, arbeidswetgeving in het buitenland, … Daarnaast kan er ook 

gewerkt worden met Engelstalige vakliteratuur, filmpjes, ...   
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Relatie met en relevantie voor het werkveld: 

In dit olod ligt de nadruk op het kunnen toepassen van de aangeleerde kennis in de 

praktijk. We focussen ons met name op de operationele HRM taken met betrekking 

tot opleiding/ontwikkelen, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Zo heb je de 

zekerheid dat je praktische en relevante skills hebt aangeleerd om onmiddellijk te 

kunnen toepassen in het werkveld. Enkele voorbeelden zijn:  

• Het voeren van een exit gesprek 

• Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

• Counseling van een medewerker 

• Het coachen van een leidinggevende 

• … 

 

Daarnaast hebben alle lectoren van dit olod ervaring in het werkveld. Dit wil zeggen 

dat er casussen en opdrachten uit het werkveld worden gebruikt. Tot slot worden 

opdrachten in het kader van dit olod deels uitgevoerd in het werkveld.   

 

Wij wensen je veel plezier met dit olod! 

 

Marieke en Laura 
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Studietijd en studiepunten 

Dit olod omvat 6 studiepunten.  

 

De studietijd is de in uren weergegeven begrote tijd die de gemiddelde student nodig 

heeft voor de onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een olod te doorlopen en 

zo de beoogde leerdoelen te bereiken. Decretaal gezien komt één studiepunt 

overeen met een studielast voor de student van ten minste 25 en ten hoogste 30 

uren. Daarmee worden zowel de lesactiviteiten, de voorbereiding die studenten 

hiervoor moeten doen, de verwerking van de leerstof, het studeren voor het examen 

en het afleggen van het examen, etc. bedoeld. 

 

In dit olod komen volgende werkvormen aan bod:   

 

 Werkvorm Uren per werkvorm 

In de les Hoorcolleges  

Werkcolleges  48 

Practicum   

Buiten de les Werktijd buiten de 

contacturen 

102 

Werkplekleren en/of stage  
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Volgtijdelijkheden 

Om je voor dit olod in te kunnen schrijven, moet je geslaagd of gedelibereerd zijn 

voor: 

• Communicatie 

• Werkveldoriëntatie 

• Mens en werk 1 
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Opleidingsspecifieke leerresultaten en leerdoelen 

In onderstaande tabel lees je aan welke opleidingsspecifieke leerresultaten (OLRs) je 

in dit olod werkt en wat je aan het eind van het olod moet kennen en kunnen (de 

leerdoelen). De leerdoelen helpen je bij de voorbereiding op de evaluaties. Tussen 

haakjes vind je het beheersingsniveau: I) kennis en inzicht, II) toepassen en III) 

integratie. 

 

OLR Leerdoelen 

Aan het eind van dit olod kan je: 

1. Psychodiagnostiek 1.1. mogelijke oplossingen en/of valkuilen 

identificeren bij conflict tussen werknemers of 

afdelingen van een organisatie (I) 

1.2. de centrale begrippen en processen van 

onboarding toepassen op een casus (II) 

1.3. een interviewleidraad om de huidige tendensen 

op de arbeidsmarkt te exploreren opstellen (II) 

1.4. op basis van interviewgegevens een 

geïntegreerde analyse maken van de huidige 

tendensen op de arbeidsmarkt (II) 

2. Praktijkonderzoek 2.1.  

3. Plan van aanpak 3.1. de centrale begrippen en processen van 

redeployment in eigen woorden uitleggen (I) 

3.2. de centrale begrippen en processen m.b.t. 

motivatie op de werkvloer in eigen woorden 

toelichten (I) 

3.3. aan de hand van een casus de relevante 

begrippen met betrekking tot arbeidsrecht juridisch 

kaderen (II) 

3.4. de centrale begrippen en processen van 

offboarding toepassen op een casus (II) 

3.5. handvaten voor de praktijk formuleren op basis 

van de geïdentificeerde tendensen (II) 

4. Interventies 4.1. de centrale begrippen en principes van training 

en ontwikkeling toepassen op een casus (II) 

4.2. op basis van een casus een onderdeel van een 

POP opstellen (II) 

4.3. de huidige tendensen op de arbeidsmarkt en de 

uitgewerkte handvaten binnen een conceptueel 

kader mondeling toelichten (II) 

5. Professioneel 

handelen 

5.1.  
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Programma 

In de volgende paragrafen wordt per les beschreven wat je moet doen om de les 

goed voor te bereiden. Om er het maximale uit te halen, geven we je nog wat tips 

voor een goede voorbereiding en beschrijven we wat we in de les gaan doen. Het is 

de bedoeling dat iedereen tijdens de les actief meedoet en we verwachten dan ook 

dat je goed voorbereid naar de les komt. De lector zal de les ook benutten voor het 

beantwoorden van jullie vragen over de leerstof en zal jullie vooral aan het werk 

zetten om je nieuwe kennis toe te passen. 

 

De studiewijzer is bedoeld om je een globaal idee te geven van wat er zoal in de 

lessen aan bod zal komen. De lector kan hier eventueel wel van afwijken, 

bijvoorbeeld als de actualiteit daar aanleiding toe geeft of als een bepaald onderwerp 

om meer uitleg vraagt. Dat betekent dat datgene wat in dit punt wordt beschreven 

niet uitputtend is en dat de lector dus ook de vrijheid heeft om hier flexibel mee om te 

gaan. Overigens zal zij je hier natuurlijk over informeren als het consequenties heeft 

voor de voorbereiding op de lessen of op uit te voeren opdrachten. 

 

BELANGRIJK: Tijdens werkcollege 19 en 20 wordt jullie presentatie beoordeeld (zie 

verder, punt 6: Toetsing). Bij afwezigheid op dit evaluatiemoment is het Onderwijs- 

en examenreglement (OER) van toepassing. In geval van ongewettigde afwezigheid 

op dit evaluatiemoment, krijgt de student de afwezigheidscode voor dit 

evaluatiemoment. Voor de berekening van het examencijfer voor het gehele 

opleidingsonderdeel wordt deze afwezigheidscode als een 0 beschouwd. 

 

Hieronder vind je een korte beschrijving over elk werkcollege. De specifieke 

opeenvolging van de werkcolleges, vind je in je lessenrooster op WebUntis.  
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5.1 Werkcolleges 

Leeractiviteiten:  

In de werkcolleges maken we gebruik van verschillende leeractiviteiten. Aan de hand 

van casussen, discussievragen en rollenspelen richten we ons op een activerende 

leerstijlen. Dit naast een powerpoint en literatuur die je kan vinden op Digitap.   

 

Voorbereiding op de werkcolleges: 

Aan het einde van ieder werkcollege zullen wij -indien aangewezen- vermelden hoe 

je je kan voorbereiden op het volgende werkcollege. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

• Literatuur doornemen 

• Het beluisteren van een podcast of bestuderen van een filmpje op YouTube 

over het onderwerp 

• Het zoeken van een artikel, een filmpje of een podcast 

• Het formuleren van een aantal vragen voor de rollenspellen 

• …  

 

Tips  

Doorheen de werkcolleges worden tips gegevens om de leerstof te werken en je zo 

goed mogelijk voor te bereiden op de evaluatiemomenten. Ook zal er worden 

stilgestaan hoe je de skills die je hebt aangeleerd onmiddellijk kan toepassen in het 

werkveld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijblijvende literatuur, interessante websites, 

… 

 

5.1.1 Werkcollege 1: Introductie. 

In dit eerste werkcollege maken wij kennis met elkaar en komt een uitgebreide 

introductie van het olod aan bod. De studiewijzer wordt overlopen waarbij de 

leerdoelen, de inhouden van de werkcolleges en de wijze van toetsing besproken 

worden. Verder zullen wij aandacht besteden aan de opdrachten die jullie dienen te 

maken voor dit olod.  
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5.1.2 Werkcollege 2: Introductie Arbeidsrecht 

In dit werkcollege wordt arbeidsrecht ingeleid. Je maakt kennis met enkele relevante 

begrippen met betrekking tot arbeidsrecht met de bedoeling deze zelf juridisch te 

kunnen kaderen. 

  

5.1.3 Werkcollege 3: Introductie Arbeidsrecht (vervolg)  

In dit werkcollege bekijken wij de wetgeving met betrekking tot Welzijn op het werk 

en arbeidsrecht internationaal. Je zal ook in dit werkcollege worden uitgenodigd om 

deze begrippen zelf juridisch te kaderen. 

 

5.1.4 Werkcollege 4: On boarding  

Tijdens de werkcolleges van Mens en Werk 1 werd reeds vermeld hoe belangrijk on 

boarding is. In dit werkcollege zal er uitgebreider worden ingegaan op on boarding: 

wat is het en hoe doe je het in de praktijk? Je leert de centrale begrippen en 

processen van on boarding toepassen op casussen uit het werkveld. 

 

5.1.5 Werkcollege 5: On boarding: Payroll 

Waar wij tijdens werkcollege 4 ingingen op de ‘soft HR’ van een on boarding, gaan 

wij in dit werkcollege kijken naar payroll. Je leert enkele centrale begrippen en 

processen van de payroll zodat je vanaf nu begrijpt hoe jouw loonbrieven zijn 

opgebouwd en tot stand gekomen. 

 

5.1.6 Werkcollege 6: Assessment/Development centers: wat is het en hoe doe je 

het?  

Tijdens de werkcolleges van Mens en Werk 1 werd reeds kort vermeld wat een 

assessment/development center is. In dit werkcollege worden 

assessment/development centers gekaderd binnen de onboarding, training en 

redeployment van medewerkers. Hoe kan een assessment center dienen als start 

van een goede on boarding en hoe gebruikt men een development center om een 

betere POP op te stellen? Hoe kan een assessment/development center een 

werknemer motiveren en inzicht brengen in zijn loopbaanvragen?  
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5.1.7 Werkcollege 7: Off boarding: wat is het en hoe doe je het?  

In Mens en Werk 1 werden reeds kort enkele vormen van off boarding, oftewel 

uitstroom vermeldt (ontslag, pensioen, overlijden,…). In dit werkcollege zal er 

uitgebreider worden ingegaan op off boarding: wat is het en hoe doe je het in de 

praktijk? Je leert de centrale begrippen en processen van off boarding toepassen op 

casussen uit het werkveld.  

 

5.1.8 Werkcollege 8: Toepassing: rollenspellen. 

In dit werkcollege zal je via rollenspellen aan de slag gaan met enkele begrippen en 

processen die je leerde in werkcollege 6 en 7.  

In dit werkcollege wordt opdracht 2 uitgelegd. Je krijgt tijdens dit werkcollege ook 

tijd om aan je groepsopdrachten te werken. De lector is aanwezig om jullie vragen te 

beantwoorden. 

 

5.1.9 Werkcolleges 9: Redeployment 

Redeployment kan op vele verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan alle 

vormen van uitstroom en doorstroom, of training en ontwikkeling. Het talent kan niet 

alleen verticaal verschuiven, maar ook horizontaal. Om het potentieel van een 

medewerker een juiste plaats te geven, leren we in dit en het volgende werkcollege 

verschillende methoden, begrippen en vormen van redeployment beter kennen.   

 

5.1.10 Werkcollege 10: Redeployment (vervolg)  

Als vervolg op het vorige werkcollege, verdiepen we ons tijdens dit werkcollege 

verder in de verschillende vormen van redeployment en de tools die hierbij komen 

kijken.   

 

5.1.11 Werkcollege 11: Loopbaanbegeleiding: wat is het en hoe doe je het ?  

Waar liggen mijn carrière ambities? Zit ik nog op de juiste plek? Haal ik nog 

voldoening uit mijn werk? Met deze vragen kan je aankloppen voor 
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loopbaanbegeleiding. Wat loopbaanbegeleiding juist is en hoe het in zijn werk gaat, 

leer je tijdens dit werkcollege. 

 

5.1.12 Werkcollege 12: Loopbaanbegeleiding 

In dit werkcollege ga je met enkele concrete voorbeelden van 

loopbaanbegeleiding(svragen) zelf aan de slag. 

 

5.1.13 Werkcollege 13: Toepassing: Rollenspellen 

In dit werkcollege zal je via rollenspellen aan de slag gaan met enkele begrippen en 

processen die je leerde in de vorige werkcolleges.  

In dit werkcollege wordt opdracht 3 uitgelegd. Je krijgt tijdens dit werkcollege ook 

tijd om aan je goepsopdrachten te werken. De lector is aanwezig om jullie vragen te 

beantwoorden. 

 

5.1.14 Werkcollege 14: Motivatie in groepen op de werkvloer 

In trajectschijf 1 bespraken we tijdens Mens en Werk 1, alsook tijdens verschillende 

andere olods, motivatietheorieën. Waar het toen met name ging over individuele 

motivatie, zullen wij in dit werkcollege gaan kijken naar groepen organisaties. Hoe 

nemen groepen een besluit? Hoe coach je een team? Hoe doe je aan teambuilding?  

 

5.1.15 Werkcollege 15: Motivatie in groepen op de werkvloer 

In dit werkcollege gaan we verder kijken naar motivatie op de werkvloer, meer 

bepaald naar verschillen in motivatie tussen bepaalde groepen. Denk bijvoorbeeld 

aan verschillende generaties op de werkvloer. 

 

5.1.16 Werkcollege 16: Werken aan de groepsopdrachten 

Je krijgt tijdens dit werkcollege tijd om aan je goepsopdrachten te werken. De lector 

is aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. 
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5.1.17 Werkcollege 17: Basisaspecten van coaching en counseling in HR 

Coaching en counseling zijn vormen van begeleiding die gebruikt kunnen worden 

voor training en ontwikkeling van werknemers. In dit werkcollege zal er uitgebreider 

worden ingegaan op coaching en counseling: Wat is het en hoe doe je het in de 

praktijk? Je leert de centrale begrippen en processen ervan toepassen op casussen 

uit het werkveld. 

 

5.1.18 Werkcollege 18: Toepassing: Rollenspellen 

In dit werkcollege zal je via rollenspellen aan de slag gaan met enkele begrippen en 

processen die je leerde in werkcollege 17 met betrekking tot coachen in HR. 

 

5.1.19 Werkcollege 19: evaluatie moment: presentatie 

In werkcolleges 19 en 20 zullen jullie de groepsopdracht voor de klasgroep 

presenteren. 

Opgelet voor dit werkcollege is aanwezigheid verplicht om te kunnen slagen 

voor opdracht 3. 

 

5.1.20 Werkcollege 20: evaluatie moment: presentatie (vervolg) 

In werkcolleges 19 en 20 zullen jullie de groepsopdracht voor de klasgroep 

presenteren. 

Opgelet voor dit werkcollege is aanwezigheid verplicht om te kunnen slagen 

voor opdracht 3. 

 

5.1.21 Werkcollege 21: Conflicten op de werkvloer  

Conflicten op de werkvloer zijn onvermijdelijk. In dit werkcollege leer je mogelijke 

oplossingen en/of valkuilen identificeren bij conflict tussen werknemers of afdelingen 

van een organisatie. 
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5.1.22 Werkcollege 22: Algemene tendensen A&O NU en Toekomst 

In dit werkcollege bekijken de huidige tendensen binnen het arbeids- en 

organisatiewerkveld (A&O-werkveld). We overlopen de tendensen die jullie 

presenteerden in de verschillende klasgroepen en vullen eventueel aan. We hebben 

in dit werkcollege ook aandacht voor de toekomstige tendensen die verwacht worden 

binnen het A&O-werkveld. 

 

5.1.23 Werkcollege 23: Het A&O-werkveld en levenslang leren 

Wat mag je verwachten van Mens en Werk 3? Wat zijn andere loonbaanopties als ik 

geen rol binnen HRM ambieer maar het arbeids- en organisatiewerkveld mij wel 

aanspreekt? Wat betekent levenslang leren binnen het arbeids- en 

organisatiewerkveld?   

 

5.1.24 Werkcollege 24: Voorbereiding examen 

In dit werkcollege wordt de lesinhoud beknopt samengevat en herhaald. Er worden 

oefeningen aangeboden ter voorbereiding van het schriftelijk examen.   
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Toetsing 

In dit deel vind je alle relevante informatie over de toetsing van dit olod. 

 

6.1 Toetsen 

In onderstaande tabellen vind je de uitwerking van de toetsing: 

Toets Schriftelijk examen 

 

Leerdoelen 1.1, 1.2, 3.1 t/m 3.4, 4.1, 4.2 

Toetsvorm • Kennistoets: 15%, leerdoelen: 1.1, 3.1, 3.2 

• Vaardigheidstoets hands-off: 45%, leerdoelen: 1.2, 3.3, 

3.4, 4.1, 4.2 

Toetsmethode Open en gesloten vragen 

Casus 

Toetsbron Gesloten boek  

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Examen 

Beoordelaar Lector 

Percentage van 

eindtotaal 

60% 

 

Toets Groepsopdracht 

 

Leerdoelen 1.3 

Toetsvorm • Vaardigheidstoets hands-on: 10%, leerdoelen: 

1.3 

Toetsmethode Werkstuk 

Toetsbron Open boek  

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Lector 

Percentage van 

eindtotaal 

10% 



AP Hogeschool  16 

Toets Groepsopdracht 

 

Leerdoelen 1.4, 3.5 

Toetsvorm • Vaardigheidstoets hands-on: 20%, leerdoelen: 1.4, 3.5 

Toetsmethode Werkstuk 

Toetsbron Open boek  

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Lector 

Percentage van 

eindtotaal 

20% 

 

Toets Groepsopdracht 

 

Leerdoelen 4.3 

Toetsvorm • Vaardigheidstoets hands-on: 10%, leerdoelen: 4.3 

Toetsmethode Presentatie 

Toetsbron Open boek  

Toetsmedium Mondeling 

Toetsmoment Tijdens lesmoment 

Beoordelaar Lector 

Percentage van 

eindtotaal 

10% 

 

 

BELANGRIJK: Tijdens werkcollege 19 en 20 wordt jullie presentatie beoordeeld (zie 

verder, punt 6: Toetsing). Bij afwezigheid op dit evaluatiemoment is het Onderwijs- 

en examenreglement (OER) van toepassing. In geval van ongewettigde afwezigheid 

op dit evaluatiemoment, krijgt de student de afwezigheidscode voor dit 

evaluatiemoment. Voor de berekening van het examencijfer voor het gehele 

opleidingsonderdeel wordt deze afwezigheidscode als een 0 beschouwd. 
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6.2 Indienen van opdrachten 

Zoals blijkt uit het vorige punt, dien je voor dit olod enkele opdrachten in te leveren 

die meetellen voor de eindevaluatie. Voor het indienen van de opdrachten voor dit 

olod gelden de volgende deadline(s): 

• Eerste examenperiode:  

o Opdracht 1: 24 oktober 2021 (23u59) 

o Opdracht 2: 5 december 2021 (23u59) 

o Opdracht 3: 5 december 2021 (23u59) 

• Tweede examenperiode: 21 augustus 2022 (23u59)  

 

Op elke opdracht wordt via Digitap of mondeling tijdens het werkcollege feedback 

gegeven, gestuurd door de beoordelingscriteria. Punten worden pas gegeven na de 

officiële publicatiedatum van de punten van het olod. 

 

Bij te laat indienen van opdrachten die meetellen voor de eindevaluatie kan je nog 

maar 50% van de maximale score van de opdracht behalen. Als je bijvoorbeeld voor 

een opdracht normaal gezien 18/20 zou hebben behaald, behaal je bij te laat 

indienen 9/20. Opdrachten die twee weken na de deadline worden ingediend, krijgen 

sowieso de score nul (‘0’). Dien je de opdracht in tijdens de examenperiode, dan 

krijgt de opdracht sowieso de score nul (‘0’). Het opleidingshoofd kan als voorzitter 

van de examencommissie in geval van overmacht bij de student deze regels 

doorbreken. 

 

6.3 Aanwezigheid 

Je wordt verondersteld goed voorbereid en met het nodige cursusmateriaal deel te 

nemen aan alle pedagogische activiteiten die worden georganiseerd. 

 

6.4 Tweede examenkans 

Een tweede examenkans is mogelijk voor dit olod. 
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Studiematerialen 

Voor dit olod heb je de volgende studiematerialen nodig: 

 

Verplicht 

• studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel 

• leermateriaal op Digitap 
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Bijlage: Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 

 

Psychodiagnostiek De psychologisch consulent verkent zelfstandig de psychosociale 

hulpvraag met het biopsychosociale referentiekader. Hij verzamelt en 

analyseert relevante informatie om het probleem te verhelderen. Hij 

formuleert toetsbare hypothesen, kiest de meest geschikte 

psychodiagnostische methode om te toetsen en voert deze 

zelfstandig en correct uit. Hij ordent zijn bevindingen in een 

(mondeling/schriftelijk) rapport met een onderbouwd advies, 

afgestemd op de cliënt of de professionele hulpverlener. 

Praktijkonderzoek De psychologisch consulent verkent zelfstandig de praktijkvraag van 

een cliënt of organisatie (oriënteert), zoekt relevante informatie om de 

hoofd- en deelvragen te bepalen en het praktijkprobleem af te 

bakenen (richt), plant de gepaste onderzoeksopzet om de vragen te 

kunnen beantwoorden en voert het praktijkonderzoek uit. Hiervoor 

verzamelt hij gegevens, analyseert ze en trekt conclusies die hij 

rapporteert en presenteert. 

Plan van aanpak De psychologisch consulent ontwikkelt in overleg met de cliënt een 

doelgericht handelings-, zorg- of preventieplan. Hij brengt dit plan 

schriftelijk en mondeling over op maat van de cliënt. Hij voert dit plan 

zelfstandig uit, volgt de uitvoering ervan op en stuurt bij waar nodig 

om het gestelde doel te bereiken.  

Interventies De psychologisch consulent begeleidt de cliënt om meer inzicht te 

krijgen in zichzelf, in zijn situatie, in het handelings-, zorg- of 

preventieplan en de mogelijke gevolgen. Hij motiveert de cliënt via 

training, coaching, psycho-educatie en/of counseling om zich 

professioneel of persoonlijk verder te ontwikkelen en zo het gestelde 

doel te bereiken. 

Professioneel 

handelen 

De psychologisch consulent handelt altijd vanuit een professionele 

basishouding, in diverse, complexe en gespecialiseerde contexten. 

Die houding is laagdrempelig, respectvol, empathisch, 

cultuursensitief, ethisch en deontologisch. Hij neemt initiatief en heeft 

een positieve bijdrage in een multidisciplinair team en/of een 

zorgnetwerk. Hij neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen 

handelen en kijkt ook kritisch naar zijn professioneel handelen en 

naar zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij staat open voor vernieuwing. 

Dit alles vormt de basis voor zijn levenslang leren. 

 

 


