
MINOR HAN SPORT & BEWEGEN

De gezondheidsadviseur bevordert op 
systematische wijze de arbeidsgezondheid 
binnen organisaties en draagt daarmee bij 
aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Je kunt dit doen als interne 
adviseur binnen een organisatie, maar ook 
vanuit een externe rol als onafhankelijk 
consultant.

‘Arbeidsgezondheid’ bestaat in de visie van de 
gezondheidsadviseur niet alleen uit traditionele 
gezondheidswaarden zoals de mentale en fysieke 
gesteldheid van individuen, maar uit alle aspecten 
die het functioneren van mensen op de werkvloer 
beïnvloeden. De relatie tussen de (arbeids-) gezond-
heid van werknemers en de productiviteit van de 
organisatie staat dan ook centraal in deze minor. 
De uiteindelijke doelstelling van het werk van de 
gezondheidsadviseur is het invoeren van gezond-
heidsmanagement als integraal onderdeel van de 
(strategische) beleidsvoering om zo de bedrijfs- 
effectiviteit te verhogen. 
 
De minor Health & Performance @ Work sluit goed 
aan bij de praktijk gezien ontwikkelingen zoals lan-
ger doorwerken, de ervaren werkdruk en de vitali-
teits- en duurzame inzetbaarheidsvraagstukken die 
spelen bij veel organisaties.

HEALTH &  
PERFORMANCE  
@ WORK

ADVISEREN IN DE PRAKTIJK!
Je wordt opgeleid tot Health & Performance advi-
seur. Parallel aan het onderwijs voer je een praktijk-
opdracht uit waarin je een bedrijf adviseert en bege-
leidt op het gebied van gezondheidsmanagement. 
Het verloop van een dergelijke adviesopdracht is in 
grote lijnen leidend voor de opbouw van het onder-
wijs. Daarnaast werk je in kleine groepen aan reële 
vraagstukken uit het werkveld en organiseer je met 
elkaar een seminar. Cruciaal voor het volgen van 
deze minor is dat je een individuele adviesopdracht 
uitvoert. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ac-
quireren van deze adviesopdracht.

INHOUD ONDERWIJS
De volgende competenties staan centraal: advise-
ren, onderzoeksvaardigheden, het managen van de 
opdrachten waar je aan werkt, ontwerpen en imple-
menteren. Inhoudelijke thema’s zijn o.a.: systema-
tische gezondheidsbevordering op de werkplek, 
integraal gezondheidsmanagement, projectma-
nagement, onderzoeks- en adviesvaardigheden, 
arbeidsgezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaar-
heid, veranderkunde en persoonlijke effectiviteit als 
adviseur.



MEER WETEN?
Inhoudelijk:  rianne.denheijer@han.nl
Praktisch:  astrid.merkus@han.nl
Aanmelden:  www.kiesopmaat.nl

INFORMATIE
info@han.nl | T (024) 35 30 500
van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | 
www.han.nl

PRAKTIJKGERICHTHEID 
Door nauwe samenwerking met het werkveld is 
de praktijkgerichtheid van de minor hoog.  
Indien mogelijk organiseer je gedurende de 
minor je eigen bedrijfsbezoeken samen met 
medestudenten waarbij je mogelijk langs gaat bij 
organisaties die als ‘best practices’ te boek staan 
op het gebied van gezondheidsmanagement. 

ONDERWIJSVORM EN PRAKTISCHE  
INFORMATIE
Tijdens de minor voer je een praktijkopdracht uit 
binnen een zelf gekozen organisatie, werk je in 
subgroepen aan het thema gezonde HBO en or-
ganiseer je samen met je medestudenten een in-
houdelijke bijeenkomst voor het werkveld en werk 
je met medestudenten aan adviesvraagstukken 
die gedurende het semester voorgelegd worden 
vanuit het werkveld. 
Daarnaast krijg je onderwijs in de vorm van 
hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie- en voor-
bereidingsopdrachten en werk je gezamenlijk aan 
een groepsopdracht op het gebied van Health & 
Performance. Het is een blokminor van 30 EC. De 
voertaal is Nederlands. 

Om te mogen starten met de minor heb je een 
afgeronde HBO propedeuse, minimaal een half 
jaar relevante werkveldervaring (stage, praktijkop-
drachten in het onderwijs of vergelijkbare onder-
wijsactiviteiten) en aantoonbare ervaring en affini-
teit met de onderwerpen arbeid en gezondheid. 

Deze minor is interessant voor studenten die 
geïnteresseerd zijn in het adviseursvak gericht op 
arbeid & gezondheid en met name studenten die 
een opleiding volgen in de richting van gezond-
heidsmanagement (Sportkunde), P&A en bedrijfs-
kunde.

We verwachten dat je samen met je mede- 
studenten en de docenten mede sturing geeft aan 
deze minor zodat de minor optimaal aansluit bij je 
ontwikkelbehoefte. 


