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Organogram van opleidingen
Finance &
Control (BE)
Finance &
Accounting

Accountancy

FBE
HvA
Andere
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Cluster Finance & Accounting
•

Vier profileringspunten met elk een eigen hogeschool hoofddocent
• Datascience
• Financiele innovatie (fintech)
• Duurzaamheid
• Vakbekwaamheid en ethiek

•
•
•

Diverse onderzoeksprojecten
Drie opleidingen met een gezamenlijke propedeuse
Diverse ‘routes’
• Deeltijd
• Voltijd vier jaar
• Voltijd drie jaar
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Integriteitsbeleid
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Integriteitsbeleid
•

Integriteitscode voor de hele HvA
• 6 pagina’s
• Aannemen van giften, werkbezoeken, nevenwerkzaamheden e.d.
Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo
• Vereniging van Hogescholen
• 11 pagina’s

•

•
•

Roept op tot professioneel gedrag
Onderstreept maatschappelijk belang

Hieraan besteden we aandacht
in onderwijs
in het kader van
vakbekwaamheid en ethiek
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Integriteit
In onderwijsprogramma
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Vakbekwaamheid:
Ontwikkeling
1. Beginneling (novice)
• contextvrij

2. Gevorderde beginner (advanced beginner)
• situationeel

3. Competente actor (competence)
• kunnen kiezen uit een set van mogelijkheden

4. Bedreven actor (proficiency)
• patroonherkenning en professionele intuïtie

5. Virtuoos (expertise)
• op natuurlijke wijze handelen
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Maatschappelijk belang
•

Cui Bono

•
•
•

Voor wie is dit goed?
Wie wordt hier beter van?
Wie heeft hier baat bij?

•

Maar ook/ juist daarom:

Hoe moet je professioneel handelen
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Integriteit
Ethiek jaar 2
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Arend

Arend werkt al drie jaar als begeleider
recreatieactiviteiten in een zorginstelling voor
ouderen. Naast de drie vaste krachten is hij de
meest ervaren parttime medewerker. In de
zomervakanties werkt hij fulltime om de vakanties
van de vaste medewerkers op te vangen. Voor de
aankomende zomervakantie heeft hij een week
vakantie gepland met zijn vriendin. De andere
negen vakantieweken werkt hij. Arend is serieus
en heeft de gewoonte om keuzes te overdenken
voor hij een standpunt geeft.
In de tweede week van de zomerperiode wordt
een van de vaste medewerkers langdurig ziek
terwijl de ander al op vakantie is. Nu probeert zijn
baas Cathy hem over te halen zijn vakantieweek
ook te werken.
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Cathy

Arend, je bent echt
onmisbaar in week 30. lk
heb je echt nodig om de
tent draaiende te houden.

Ja maar je zou me echt ontzettend
helpen. En ik verwacht wel dat je
meewerkt aan de oplossing nu we
dit acute probleem hebben. Je
werkt hier alweer drie jaar. Ik
verwacht wat betrokkenheid van
jou bij het werk.

Arend

(twijfelachtig): Goh, dat
vind ik moeilijk, hoor. lk
weet dat er minstens
twee mensen nodig zijn,
maar ik heb die vakantie
al afgesproken en het is
de enige week dat ik
samen met mijn
vriendin weg kan.

Ja, nou ja, ik zal het eens
overleggen met mijn vriendin,
misschien kunnen we nog wel
een andere week in het najaar
samen weg. Ik vraag het haar
wel. En dan zeg ik wel wat ik kan
doen.
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Arend

Arend aarzelt vervolgens zijn vriendin te bellen en
pas na het weekend geeft hij Cathy antwoord dat
hij liever niet werkt in week 30 omdat ze toch wel
graag een week samen op vakantie willen. Cathy
reageert pissig hierop.

Cathy
(mompelt) Arend
heeft geen inzet.
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Denkbeeldige collega Sanne in dezelfde situatie

Cathy

:

Ja, da’s vervelend van die
onderbezetting. Dat begrijp ik. Maar
die vakantie heb ik afgesproken. Die
ga ik heus niet afzeggen, hoor. Geen
denken aan.

Sanne

Oké Sanne, dat begrijp ik.
Ik zal wel naar een
andere oplossing zoeken.
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Wie is volgens jou het meest integer?
A) Arend
AREND
B) Sanne

SANNE

Leg uit waarom
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Kenmerken van integere mensen
Wat moet je kunnen
Morele intuïtie (gevoel): je
beseft dat er sprake is van een
morele vraag: je realiseert je
dat je antwoord hierop iets
zegt over jou als persoon

Vraag voor jezelf
Val je gerust inslaap? Blijft de
kwestie in mij gedachten?
Durf is hiermee in de krant?
Vertel ik het trots in
gezelschap of houd ik het
voor me?
Oordeelsvorming in denken: Wat is goed? Wat zou ik
je draagt argumenten
moeten doen? Met weke
(normen, waarden, deugden) morele uitgangspunten wil ik
aan ter afweging van je keuze rekening houden?
Moed in handelen: je hebt de Durf ik dit? Hoe realiseer ik
moe en sociale vaardigheid
mijn keuze (tactiek)?
om dat wat je goed vindt uit
te voeren

Benodigde vaardigheid
Persoonlijk en sociaal
inlevingsvermogen

Redeneervermogen en kennis
van ethiek en moraal

Overgave, emotionele
intelligentie, durf, zelfkennis.

van Dalen, W. (2017). Ethiek de basis : morele competenties en normatieve professionaliteit (3rd ed.). Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers. P. 98
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Vakbekwaamheid en
ethiek
In het onderzoek
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Onderzoek op hbo
•
•

Professioneel praktijkgericht onderzoek
Altijd in samenwerking met de beroepspraktijk
• Vraagarticulatie

•

Drie voorbeelden
• Soft control
• Van Goeden Huize
• Professional Self
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Van goeden huize
Onafhankelijke controlfunctie binnen
woningcorporaties
•
•

Onderzoek met woningcorporaties en twee partners
Aanleiding
• Wettelijke verplichting inrichting onafhankelijke controlfunctie
• Parlementaire enquête
• Misstanden in corporatiesector.
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Van Goeden Huize
Onderzoeksontwerp
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Van formeel naar
inhoudelijk
Tot slot
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Hoe handel ik integer
Formeel

•
•

Integriteitscode
Gedragscode praktijkgericht onderzoek

•

Bankierseed
• Besteden we aandacht aan in onderzoek

•

Integriteit van controllers
• Optimale inrichting van onafhankelijke controlfunctie

Inhoudelijk

•
•
•

Het gaat om gedrag!
Studenten instrumentarium meegeven voor
integer gedrag
Formele documenten kunnen referentiepunt zijn
• Je kunt je erop beroepen: zo horen we dat te
doen.
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Afbeeldingen rechtenvrij overgenomen van PixaBay.com
Afbeelding Aristoteles van Wikipedia
Afbeelding boek Integriteit in uitvoering: Bol.com

Vragen over bronvermelding? Mail naar auteursrecht@hva.nl.
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