Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Performantiemanagement (F710338)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Apers, Catherine

online werkcollege
online hoorcollege
werkcollege
PGO-tutorial
hoorcollege
microteaching
groepswerk
EB23

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de economie (afstudeerrichting
handelswetenschappen)
Master of Science in de handelswetenschappen (afstudeerrichting
personeels- en organisatiemanagement)

0.0 u
0.0 u
12.5 u
2.5 u
12.5 u
2.5 u
15.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
performance management, HR meetsystemen, strategie implementatie

Situering
Dit opleidingsonderdeel wordt op een probleemgestuurde manier gegeven. Via een
probleemgestuurde aanpak ervaren de studenten hoe zij functioneren in team en leren
ze omgaan met uiteenlopende visies. Door dit opleidingsonderdeel verwerven de
studenten een gespecialiseerd inzicht in de verschillende concepten, modellen en
theorieën met betrekking tot performance management in organisaties. De studenten
dienen de concepten te begrijpen en toe te passen in een organisatiecontext.

Inhoud
-

Performance measurement en performance management
Strategy implementation
HR meetsystemen
Individuele performantiesystemen

Begincompetenties
basiskennis van management

Eindcompetenties
1
2
3
4
1

De recente ontwikkelingen in performance management toelichten.
Inzien hoe performance management kan worden toegepast in organisaties
Processen en design van performance management analyseren.
De toepasbaarheid van performance management binnen organisaties analyseren
en beoordelen

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties

(Goedgekeurd)
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege, microteaching, PGO-tutorial, werkcollege, online hoorcollege, online
werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Aanwezigheid op groepswerken, werkcolleges en tutorials en micro teaching is
verplicht.

Leermateriaal
-

E-book of reader met hoofdstukken uit boeken over performance management
Slides
Video’s
Geraamde totaalprijs voor Business simulation is 40 euro (onder voorbehoud
van eventuele prijswijzigingen)

Referenties
--- Klik om te editeren ---

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten krijgen begeleiding gedurende tutorials en het werkcollege en worden
tevens ondersteund via internettoepassingen. Deze bieden de mogelijkheid om tijdens
het werkcollege gebruikte presentaties en bijkomende teksten te downloaden. Via het
elektronisch leerplatform worden discussiemogelijkheden geboden. De docent is
beschikbaar voor eventuele noodzakelijke bijkomende inhoudelijke ondersteuning.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk, peer-evaluatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Aanwezigheid op groepswerken, werkcolleges, tutorials en micro teaching is verplicht.
Het groepswerk bestaat erin om een performance management systeem binnen een
organisatie te analyseren en te verdedigen (presentatie).
Het examen in de tweede examenperiode is een alternatieve individuele opdracht.

Eindscoreberekening
Groepswerk : 60 %
Individuele taken en opdrachten: 40 %
Tweede examenperiode: 100 % alternatieve individuele opdracht

Faciliteiten voor werkstudenten
Studenten dienen aanwezig te zijn in de eerste les en contact op te nemen met de
lesgever.
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