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Basiscursus Human Factors  
November 2011 – Nederland  
 

 
Cursusbeschrijving 
In deze cursus maak je kennis met de unieke kwaliteiten –en beperkingen- van de 
moderne mens. Door het begrijpen van deze zogenoemde Human Factors kan je 
beter presteren in een team, verhoog je de efficiëntie en veiligheid in een organisatie 
of bedrijf en reduceer je kosten. De docenten onderbouwen de lesstof met modellen 
uit de psychologie, fysiologie, neurowetenschap, en bovenal vanuit hun eigen 
praktijkervaring. Naast theoretische colleges, wordt het geleerde praktisch 
toegepast doormiddel van groepsopdrachten en workshops.  
 
Thema’s: 

• Menselijk presteren (Human Performance). 
• Informatie acquisitie en verwerking, Situational Awareness en workload 

management. 
• Besluitvorming. 
• Menselijk falen (Human Error), fouten-keten, foutendetectie en –preventie.  
• Stress, stress management, vermoeidheid en waakzaamheid. 
• Communicatie.  
• Leiderschap, teamprestatie, synergie. 
• De ironie van automatisering. 
• Veiligheidscultuur in bedrijven.  
• Praktijkvoorbeelden. 

 
Docenten 
HF Solutions is een dynamisch Nederlands-Zwitsers bedrijf met expertise op het 
gebied van Human Factors onderwijs. In het team zitten mensen met 
wetenschappelijke achtergronden (psychologie, geneeskunde) en mensen die door 
ervaring in hoog-risico beroepen, perfect de vertaling kunnen maken van de 
wetenschap naar de werkvloer. Klanten zijn o.a. Nestlé, Novartis, Lufthansa, Swiss, 
ROC Noord Brabant en Air Zermatt. Deze cursus in Nederland wordt gegeven door: 
 
Patrick Gruber - Human Factors specialist, piloot, CRM-instructeur en –examinator. 
Marco Olivier - Human Factors trainer, luchtmacht helikopterpiloot. 
Menno Boermans - Human Factors trainer, reddingswerker, brandweerman, alpinist. 
 
Cursusduur 
31 oktober t/m 3 november 2011  
4 dagen van 09.00 tot 17.00 uur 
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Locatie 
café en brasserie De Jonge Haan 
's-Gravelandseweg 62, Hilversum 
www.dejongehaan.nl 
 
Kosten 
Speciale introductie prijs voor Nederland € 1850. 
Inclusief onderwijs, cursusmateriaal, koffie, thee en frisdrank. Exclusief lunch. 
 
Voertaal 
De cursus wordt in de Nederlandse taal gegeven. Vanwege de oorsprong van 
Human Factors in de luchtvaart zullen er regelmatig Engelse begrippen worden 
behandeld. Kennis van de Engelse taal is geen vereiste, wel een pre.  
 
Doelgroep en Certificering  
De cursus is interessant voor eenieder die kennis wil opdoen over menselijk gedrag 
en welke invloed dat heeft op prestaties tijdens het werk, bij sporten of in het 
dagelijks leven. 
Gedurende de cursus creëert de cursist onder leiding van de docenten een sterk 
bewustzijn van Human Factors. De expertise wordt vergroot door de 
wetenschappelijke modellen en concepten op de eigen praktijk te betrekken. Ook 
eigen ervaringen van de cursisten zijn onderdeel van de lesstof.  
 
Na afloop ontvangt de cursist een diploma Human Factors Trainer.  
Deze cursus is ook een onderdeel van het diploma Crew Resource Management 
Trainer, gecertificeerd naar EASA (European Aviation Safety Agency) OPS richtlijnen. 
 
Zie ook: 
www.hfsolutions.ch  
www.humanfactorsexperience.com 
 
 
Meer informatie: 
 
Marco Olivier 
marco.olivier@hfsolutions.ch 
 

Menno Boermans 
menno.boermans@hfsolutions.ch 
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Cursusprogramma 
 

 Thema Methoden, Media, Bronnen 
Dag 1 Concept HF en CRM 

 
 
Menselijke prestatie: 
Informatie acquisitie en 
verwerking   
 
 
 
 
 
 
 

Uitleg over de basisbegrippen en concepten van Human Factors 
en Crew Resource Management. Ze hebben hun oorsprong in de 
luchtvaart maar zijn in een breed spectrum toepasbaar. 
 
Modellen van het functioneren van de mens:  
Basiseigenschappen van het informatieverwerkingssysteem  
 
Modellen van het functioneren van de mens:  
Opmerkzaamheid  
Aansturing van handelingen 
 
 

Dag 2 Situational Awareness 
 
 
 
Besluitvorming 
 
 
 
Menselijk falen (human 
error), fouten-keten, 
foutendetectie en -preventie 

Definitie en concept van Situational Awareness  
Situational Awareness foutentaxonomie  
Indicatoren van een falende Situational Awareness 
 
Model van het spectrum van besluitvorming 
Analytisch en ervaring gebaseerde besluitvorming 
Heuristiek (vuistregel)  
 
Definitie van en verschillende typen van fouten  
Samenhang van fouten met het cognitieve systeem  
Oorzaken menselijke foutieve handelingen 
Risicowaarneming en –perceptie  
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 Thema Methoden, Media, Bronnen 
Dag 3 Stress en Workload 

 
 
 
Automatisering 
 
 
 
 
Communicatie en 
coördinatie  
 

Stressoren en stressreacties: transactional stressmodel 
Samenhang van workload en prestatie:  
Effecten van vermoeidheid, waakzaamheid en lichaamsritme  
 
Definitie automatie en omgang met automatisering 
De ironie van automatisering  
Gevolgen van automatisering 
 
Overzicht van traditionele theorieën  
Effectieve  en ineffectieve communicatie in de cockpit  
Gebruik van standaard taal, “closed loop” 
Communicatie in een crisissituatie  

Dag 4 Leiderschap en 
teamprestatie, synergie 
 
 
 
Veiligheidscultuur in 
bedrijven, Standaard 
operatie procedures, 
organisatorische factoren 
 
 
Samenvatting, integratie en 
feedback 

Concepten voor teamcoördinatie  
Teambuilding en Leiderschap  
Leiden van een team  
 
 
Ongevalsanalyse: latente pathogene en actieve fouten  
Concept van foutendreiging en -management  
Human Factors in ongevallenonderzoek  
Filosofie en onderdelen van een Safety Management System 
 
 

 


