Human Resource Management

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over de opleiding

Waarom deze opleiding

Ligt jouw drijfveer bij mensen én organisaties? Het
in goede banen leiden van arbeid in organisaties is
het vakgebied van Human Resource Management
(HRM). Je werkt met mensen vanuit zakelijk
perspectief, en helpt ze graag bij het maken de
juiste keuze op gebied van carrière. Als
hr-professional opereer je in het spanningsveld
tussen mensen, arbeidsorganisaties en de
samenleving.

De snel veranderende wereld vraagt van jou
constante aanpassing en ontwikkeling. Het is
belangrijk om je hele leven te blijven leren. De
deeltijdopleiding Human Resource Management is
opgebouwd uit flexibele modules en deze kun je in
jouw eigen tempo volgen. We bieden een mix van
digitaal leren, contactmomenten op school en
toepassing op je eigen werkplek. Een persoonlijke
coach begeleidt jou bij het vorm en inhoud geven
aan je persoonlijke leerroute.

Inhoud
De deeltijdopleiding Human Resource
Management (HRM) wordt gegeven in modules.
Door de combinatie van online en offline studeren
kun je heel goed je eigen tijd indelen. Naast het
volgen van de volledige deeltijdopleiding HRM is
het mogelijk één of meerdere modules te volgen.
In het eerste jaar van opleiding komen de
belangrijkste aspecten van het HRM-vak aan bod.
Het eerste jaar bestaat uit de twee basismodules.
Vanaf het tweede studiejaar heb je door het kiezen
van verdiepingsmodules de mogelijkheid om zelf
accenten in je studieprogramma aan te brengen.
Dit betekent dat je je in drie zelfgekozen thema’s
verdiept, naast de vaste onderdelen rondom
onderzoek en de afstudeermodule. Voor iedere
afzonderlijke module ontvang je een certificaat. De
volledige deeltijdopleiding bestaat uit acht modules
voor in totaal 240 studiepunten (European credits,
EC).

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

E-mail: hbohrmdeeltijd@fontys.nl

Voor wie is deze opleiding
Een hr-professional werkt graag met mensen
vanuit een zakelijk perspectief en ziet het belang
van medewerkers in organisaties. Je haalt het
beste uit werknemers zodat ze goed tot hun recht
komen en organisatiedoelen worden bereikt.
Daarnaast is het belangrijk dat een HRM’er
beschikt over sociale vaardigheden en deze kan
toepassen in een zakelijke context. Het leren in
jouw dagelijkse werkpraktijk neemt een bijzondere
plaats in tijdens het volgen van een module. Als
student combineer je werk met studie. Tijdens je
opleiding voer je opdrachten uit in je eigen
beroepspraktijk. Deze praktijk wordt gebruikt als
basis voor de opdrachten. Mocht je deze praktijk
niet hebben, dan kijken we samen met jou naar
mogelijkheden.

Website: fontys.nl/hrm-deeltijd

 /fontyshrmenpsychologie

/fontys-hogeschool-hrm-en-psychologie
 /gelukstagram

/FontysHogeschoolHRMenPsychologie

In het eerste jaar volg je twee basismodules, die een
diversiteit aan lesstof bieden:



Instroomprofiel
Havo

VWO

CM





EM





NG





NT





Matching en Beleid
Veranderen en Ontwikkelen
Na afronding van deze modules kun je zelf kiezen
voor verdiepingsmodules die jij interessant vindt.
Voorbeelden van verdiepingsmodules zijn:
Talentontwikkeling
Verandermanagement
Re-integratie en Talentcoaching
Matching in de 21e eeuw
Strategisch HR Beleid
Onderzoek en HR Analytics

Met MBO niveau 4 ben je ook toelaatbaar



Studiekosten
Tijdsinvestering
We bieden diverse modules aan. Per studejaar kun
je twee modules volgen. Iedere module loopt van
september tot juli. De lessen vinden plaats op
donderdag van 13.30 - 20.15 uur.
Hoeveel uren per week ben je gemiddeld met
een module bezig?



6 uur contacturen bij Fontys
14 uur zelfstudie en praktijk

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, een laptop etc.

Open dagen en zo...



Open dagen
Tilburg

27-11-2019
11-03-2020
10-06-2020

Meeloopdagen
Tilburg

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

23-10-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

12-12-2019
19-03-2020
28-05-2020

Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Om zeker te weten of de opleiding
goed bij je past, behoort een
persoonlijk gesprek altijd tot de
mogelijkheden.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

