Human Resource Management

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Word jij gedreven door mens én organisatie? Het in
goede banen leiden van arbeid is het vakgebied
van Human Resource Management (HRM). Je
werkt met mensen vanuit zakelijk perspectief, en
helpt ze bij het maken van loopbaankeuzes. Als HR
professional werk je in het spanningsveld tussen
mens, arbeidsorganisatie en samenleving.

Inhoud opleiding
De deeltijdopleiding HRM wordt aangeboden in
modules. Blended learning, ofwel online én offline
studeren, maakt het mogelijk je eigen tijd in te
delen. Naast het volgen van de volledige
deeltijdopleiding is het mogelijk losse modules te
volgen. In het eerste studiejaar komt in twee
verplichte basismodules het fundament van het HR
domein aan bod. In het tweede en derde studiejaar
geef je zelf invulling aan jouw studieprogramma. Dit
doe je door drie advanced modules te kiezen.
Daarnaast volg je de verplichte advanced module
‘onderzoek’. De opleiding sluit je af met de
afstudeermodule. Voor iedere module ontvang je
een certificaat. De integrale opleiding bestaat uit
acht modules.

Jouw profiel
Ben jij werkzaam in het brede HR vakgebied en
ben je toe aan een nieuwe loopbaanstap, wil je je
verdiepen en/of specialiseren? Dan biedt de
modulaire deeltijdopleiding HRM daarvoor diverse
mogelijkheden. Ben je wel werkzaam, maar niet in
het HR vakgebied en ligt daar wel jouw ambitie,
ook dan biedt de opleiding diverse mogelijkheden.
Als student combineer je werk met studie. Je
huidige baan gebruik je voor het uitvoeren van de
studieopdrachten. Dit is hard werken, de opleiding
vraagt namelijk naast contacturen behoorlijk wat
tijd aan zelfstudie.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg

Studeren op jouw manier,
dan wil je:
Persoonlijke aandacht
Een studiecoach die feedback geeft
Het geleerde direct inzetten in de
praktijk
Samen de optimale leerroute
bepalen

De kracht van flexibel studeren
Doordat de opleiding modulair is opgebouwd kun jij
zelf zowel je studieprogramma als je studieroute en
studieduur bepalen. Dit betekent dat je zelf een
traject kunt samenstellen dat aansluit op jouw
persoonlijke context en professionele ambities.
Je wordt hierbij en tijdens de gehele opleiding
ondersteund door een persoonlijke coach.



Contact

E-mail: s.vandesandeprince@fontys.nl
Website: fontys.nl/hrm-deeltijd

Basismodules (verplicht)



Instroomprofiel

Matching en Beleid
Veranderen en Ontwikkelen

Advanced modules (naar keuze):
Talentontwikkeling
Verandermanagement
Re-integratie en Talentcoaching
Matching in de 21e eeuw
Strategisch HRM
Loopbanen
Onderzoek en HR Analytics (verplicht)
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Met MBO niveau 4 ben je ook toelaatbaar

Tijdsinvestering



Studiekosten

Alle modules duren een half jaar. Doorgaans volg je
twee modules per studiejaar. De gemiddelde
studiebelasting per week is 20 uur. De lessen
vinden plaats op de donderdag.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter



Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, laptop etc.

6 uur contacturen bij Fontys
14 uur zelfstudie

Rianne Masselink over haar keuze
voor HRM bij Fontys
“Ik ben militair en moet om de paar jaar wisselen
van functie. Ik wilde een loopbaan binnen de HR."
Ze koos voor een HRM-opleiding bij Fontys
vanwege het menselijke karakter van de opleiding.
“Bij Fontys is er meer aandacht voor de
psychologische kant van het HR-vak. Dat vind ik
interessanter dan de financiële insteek.”

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Maroan Bouadli-Afaoui over de
opbouw van de modulaire
deeltijdopleiding
"Het is een nieuwe vorm. De aanpak spreekt me
echt aan. Het ouderwetse lezen, stampen en
herhalen is hier niet. Er is veel vrijheid, er wordt
gewerkt met visuele ondersteuning zoals video’s, en
je studeert wanneer het jou uitkomt. Het is echt van
deze tijd. De lesstijl sluit goed aan bij mijn wensen.”
Lees verder op fontys.nl/hrm-deeltijd.
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Aanmelden



Je kunt je aanmelden voor de
opleiding via Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



We gaan graag met je in gesprek
opdat je een weloverwogen
studiekeuze kunt maken.
Maak een afspraak voor een
persoonlijk gesprek met de
studieadviseur HRM deeltijd
Sanne van de Sande.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

