
Opleiding: Vakopleiding Payroll Services (VPS) 
 
Module: Communicatie 

 
 

Opdracht Communicatie   
De module wordt afgesloten met een individueel werkstuk en een presentatie. Doel van de 
eindopdracht is dat de student een vertaalslag maakt tussen theorie en praktijk. Het werkstuk  
handelt over een of meerdere thema’s uit de bijeenkomsten. De student schrijft het rapport in 
de vorm van een advies aan een of meerdere stakeholders van de organisatie. Uit het werkstuk 
en de presentatie blijkt dat de student in staat is om op zelfstandige en kritische wijze een 
gedegen paper af te leveren en te presenteren, De nadruk ligt op communicatie en kwaliteit 
moet voor wat betreft inhoud en presentatie op HBO AD niveau zijn. 
 
Inhoud.  Het werkstuk moet antwoord geven op een vraag uit de dagelijkse praktijk van de 

student.  Een korte beschrijving van de situatie en de eigen rol daarin  Het antwoord is een duidelijk en uitvoerbaar advies voor de arbeidsorganisatie. 
 
Onderdelen van het werkstuk  Voorblad voorzien van een titel en de naam van de student  Inhoudsopgave  Probleemstelling, doelstelling en uitgangspunten.  Beschrijving van de huidige (ist) situatie, welke geleid hebben tot de knelpunten  Aandragen van (mogelijke) oplossingen (soll).  Praktische conclusies en aanbevelingen, waarin duidelijk rekening is gehouden met de 

opgedane kennis en vaardigheden vanuit HRM en Communicatie.  Aangegeven wordt aan welke stakeholder(s) het advies gericht is.    
 
Ten aanzien van het werkstuk en de presentatie laat de student zien te voldoen aan de 
voorgeschreven leerdoelen voor Communicatie te weten:   De kandidaat heeft inzicht en vaardigheid in de verschillende manieren van 

communicatie.    De kandidaat kan verschillende gespreksvormen hanteren in het kader van zijn functie.   De kandidaat kan in een concrete situatie de juiste communicatievorm kiezen.   De kandidaat kan in conflictsituaties de oorzaken van de conflicten herkennen en een 
juiste strategie kiezen voor oplossing van het conflict. 

  
Vormgeving werkstuk  Het werkstuk is getypt en de omvang is (zonder bijlagen) maximaal 15 pagina’s (A4)  Het werkstuk is logisch opgebouwd  Het werkstuk is vlot leesbaar, taalkundig correct en begrijpelijk (zonder vakjargon)  Waar mogelijk worden schema’s, figuren, grafieken en dergelijke gebruikt om de 

inzichtelijkheid te vergroten en lange teksten te voorkomen       
 
Presentatie  



De presentatie wordt aangeleverd in een Power Point, waarbij rekening gehouden wordt met 
het gegeven dat de presentatie maximaal 15 minuten mag duren. Na de prestatie wordt de 
student geacht gedurende 10 tot 15 minuten vragen te beantwoorden van medestudenten en  
docent. De regie ligt bij de docent.        
 
Toetsing  Het werkstuk en de presentatie worden beide beoordeeld, waarbij mondelinge en 

schriftelijk communicatie bepalend zijn voor het resultaat   De presentaties worden gehouden tijdens het middagdeel van de laatste bijeenkomst     Het werkstuk en de Power Point presentatie worden uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan 
de laatste bijeenkomst via de mail verzonden naar de docent. 

 
Weging: Ten aanzien van de weging wordt rekening gehouden met de 6 aspecten die zijn 
voorgeschreven door de associatie  te weten:  Communicatie   Luistervaardigheden .  Effectief Communiceren  Gespreksvoering  Gespreksvormen  Feedback 
 
Deze aspecten zijn vertaald naar de volgende criteria en verdeelsleutel.    
 
Het werkstuk: gelet wordt op de volgende onderdelen:  Het doelgericht en efficiënt formuleren van het advies, waarbij de boodschap duidelijk 

wordt overgebracht (10%).  Conclusies en adviezen vloeien voort uit voorgaande analyses en zijn bruikbaar voor 
de arbeidsorganisatie. (5%)  Het werkstuk is qua stijl afgestemd op de stakeholders aan wie het advies is gericht 
(10%).  Het werkstuk heeft een inhoudelijk HBO niveau en is met name op het gebied van 
communicatie geordend, begrijpelijk, overtuigend en verzorgd, zowel qua spelling, 
grammatica als lay out (15%).    

 
De presentatie: gelet wordt op de volgende onderdelen  De presentatie is consistent en van toegevoegde waarde ten opzichte van het werkstuk 

(10%)  De presentatie is afgestemd op de doelgroep/stakeholders (10%)    Verbale en non verbale communicatie zijn consistent (10%)  Het verhaal wordt vlot en met zorgvuldig taalgebruik gepresenteerd (15%)  De student ontvangt feedback en is in staat de vragen voldoende te beantwoorden 
(15%)      

 
Beoordeling  De docent beoordeelt het werkstuk en de presentatie vanuit de rol van de stakeholder(s) van 
de arbeidsorganisatie, met behulp van het volgende schema.      
 


