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Wijzigingen examenprogramma Nemas® HRM 

Hieronder staan de wijzigingen van de laatste versie van het examenprogramma ten opzichte van de 
versie ervoor. 
 
versie  toetsterm 

eerdere 
versie 

toetsterm 
nieuw  

wijzigingen 

3.1 Geldig vanaf 1-07-2021 
  De lay-out van de toetsmatrijs is gewijzigd. 
    
3.0 Geldig vanaf 1-07-2021 
  Voor alle toetstermen geldt het volgende: “De kandidaat is in staat …. te … ” is 

vervangen door “De kandidaat kan … “ 
1.2 1.2 Toelichting: expertrol is verwijderd. 
1.3 1.3 Toelichting is vervangen door de SWOT-analyse. 
1.6 1.6 Toetsterm is gewijzigd. 

Oud: over verband personeelsmanagement en financiële dimensie 
daarvan. 
Nieuw: Human Resource Accounting 

1.8 1.8 Toelichting is aangevuld met ISO 9001. 
2.1 2.1 Het beheersingsniveau is gewijzigd van Toepassing naar Begrip. 
2.2 2.2 Toelichting is aangevuld met stijlen van leidinggeven. 
2.3 2.3 Toetsterm is gewijzigd: 

Oud: 
De kandidaat kan ken- en stuurgetallen (intern en extern) en 
prestatie-indicatoren gebruiken voor het strategisch 
personeelsmanagement.  
Nieuw:  
De kandidaat kan uit het strategisch personeelsmanagement 
afgeleide activiteiten met prestatie-indicatoren onderbouwen. 

2.4 2.4 Toelichting toegevoegd. 
2.5 2.5 Toetsterm is gewijzigd: 

Oud:  
De kandidaat is in staat het strategisch HRM beleid concreet te 
vertalen naar de personeelsplanning en daarbij de bronnen voor 
het verkrijgen van  personeelsinformatie aan te geven.  *) 
Nieuw:  
De kandidaat kan het strategisch HRM-beleid concreet vertalen 
naar de personeelsplanning met gebruikmaking van 
personeelsinformatiesystemen. *) 

3.1 3.1 Toelichting is toegevoegd. 
Tekstuele aanpassing in de toetsterm 
Beheersingsniveau is gewijzigd van Toepassing naar Begrip. 

3.2 3.2 Toelichting is toegevoegd. 
Tekstuele aanpassing in de toetsterm 

3.3 3.3 Het beheersingsniveau is gewijzigd van Begrip naar Toepassing. 
3.6 - Toetsterm is verwijderd. 
3.7 - Toetsterm is verwijderd. 
3.8 3.6 Wijziging in toetsterm van kandidaat naar sollicitant; het 

beheersingsniveau is gewijzigd van Kennis naar Begrip. 
3.9 3.7 Wijziging in toetsterm van kandidaat naar sollicitant 
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3.10 3.8 Tekstuele wijzigingen in de toetsterm 
4.1 4.1 en 4.2  Toetsterm is gesplitst in twee toetstermen. 
4.2 - Toetsterm is verwijderd. 
4.5 4.5 Beheersingsniveau is gewijzigd van Begrip naar Toepassing. 
5.2 5.2 Toelichting is aangevuld met beloningssystemen. 
5.5 5.5 Toelichting is toegevoegd. 
6.2 6.2 Toetsterm is gewijzigd: 

Oud: 
De kandidaat is in staat te herkennen welke specifieke categorieën 
werknemers in de organisatie kunnen voorkomen die mogelijk 
extra aandacht in het personeelsmanagement en de uitvoering 
daarvan behoeven.  *)  
Nieuw: 
De kandidaat heeft inzicht in het bevorderen van het diversiteits- 
en inclusiviteitsbeleid.  
Beheersingsniveau is gewijzigd van Kennis naar Begrip.  

6.3 - Toetsterm is verwijderd; toelichting is verplaatst naar 6.2. 
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