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Antwerpen

Verder studeren
ÔÔ Tweede bachelor via verkort traject:
Sociaal Werk, Leraar Kleuteronderwijs,
Leraar Lager Onderwijs, Communicatiemanagement,
Verpleegkunde …
ÔÔ Master (via schakelprogramma):
Klinische Psychologie, Criminologie, Sociaal Werk,
Seksuologie, Gezondheidswetenschappen …
ÔÔ Postgraduaat:
Client-Centered Spelcounseling, Forensische
Psychodiagnostiek en Counseling, Gedragscounseling,
Interculturele Hulpverlening, Psychodiagnostiek,
Relatie-, Gezins- en Systeemtherapie (i.s.m. I.P.R.R.
vzw), Systeemcounseling, Neuropsychologische
Diagnostiek en Counseling

Studentenvoorzieningen
Je BFF voor en tijdens je studies? Dat is zonder twijfel de
dienst Studentenvoorzieningen, stuvo voor de vrienden.
Onze deur staat altijd wagenwijd voor je open! Geef ons
een belletje, stuur ons een mailtje. Of spring gewoon
binnen. Altijd welkom!
Wil je graag vooraf een afspraak maken?
Dat kan via thomasmore.be/maakeenafspraak .

ALS PSYCHOLOGISCH
CONSULENT HRM BIJDRAGEN
AAN MENS ÉN BUSINESS
Ben jij geboeid door menselijk kapitaal en wil
je in je latere job werk maken van werk? Zou
je graag de juiste profielen voor je organisatie
rekruteren en selecteren of medewerkers
begeleiden bij de ontwikkeling van hun
talenten?
Als psychologisch consulent HRM (Human Resources
Management) hou je een organisatie en haar mensen mee op
koers. Door je inzicht in menselijk gedrag én je partnerrol voor de business draag je ertoe bij dat o
 rganisaties
optimaal functioneren en medewerkers zich op hun best
voelen.
In fase 1 start je met algemeen vormende vakken over
menselijk gedrag en organisaties. Vanaf semester 2 ga je je
verder verdiepen in arbeids- en organisatiepsychologie.
In fase 2 bouw je aan je kennis en (praktijkgerichte) vaardig
heden in HRM, terwijl je in fase 3 nóg meer praktijkervaring
en -kennis opdoet in samenwerking met het HRM-werkveld.

MENS ÉN BUSINESS, EEN WIN-WIN!
Je leert hoe je een duurzaam HRM-beleid uitbouwt.
Je houdt daarbij de doelstellingen van een
organisatie voor ogen én focust tegelijkertijd op het
welzijn van haar medewerkers.
MET ÉÉN BEEN IN DE PRAKTIJK
Je leert de bedrijfswereld door en door kennen.
Via vernieuwende, projectgestuurde werkvormen
analyseer je échte HRM-vragen van organisaties en
streef je naar oplossingen op maat.
TALENTGERICHTE, PERSOONLIJKE AANPAK
Binnen projectgroepen krijg je geleidelijk aan
meer verantwoordelijkheid in de manier waarop
je o
 pdrachten aanpakt. Je reflecteert over je
persoonlijke leerproces. Via keuzes in je programma
speel je in op specifieke talenten en interesses.
Projectcoaches en experts begeleiden je van nabij.
DE JOB VAN JE LEVEN
•

•

Dankzij deze opleiding groei je uit tot een straffe HRM-
professional die steevast hard én soft skills combineert!

•
•

•

thomasmore.be/stuvo
stuvo@thomasmore.be

•

Studiegeld 2020-2021

recruiter of selectie-adviseur in een rekruteringsen selectiebureau of een HRM-dienst
HRM-medewerker binnen de HRM-dienst van een
organisatie, HR-adviseur of HR-business partner
trainer (zelfstandig of verbonden aan een kantoor)
loopbaancoach of begeleider van individuen naar
de arbeidsmarkt en coach van kansengroepen
expert in ‘werkbaar werk’ binnen een HRM-dienst
of een dienst voor preventie en welzijn
payroll-consulent

(per fase - 60 studiepunten)

•

Niet-beursstudenten: € 947,2
€ 245,2 + € 11,7 per studiepunt

•

Bijna-beursstudenten: € 503,2
€ 245,2 + € 4,3 per studiepunt

•

Beursstudenten: € 111,9 (vast bedrag)

Je kunt het inschrijvingsgeld gespreid betalen.
Op je eerste factuur vind je enkel de vaste kost (max. € 245,2).

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar thomasmore.be/ba-ao.

#weareantwerpen
Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus

Contact
Carine Opsteyn - Opleidingsmanager
+ 32 (0)3 241 08 29
carine.opsteyn@thomasmore.be of
nieuwbijtp@thomasmore.be
fb.com/AOToegepastePsychologie.ThomasMore
ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
@wearepeoplehealth

PROGRAMMA (incl. studiepunten )
*

FASE

ALGEMEEN
Algemene psychologie
Gedragsneurowetenschappen
Sociale psychologie
Methoden van psychologisch onderzoek 1
Statistiek 1
Mens & organisatie
Expeditie TP
Psychodiagnostiek 1
Persoonlijkheidspsychologie
Crossculturele psychologie
Psychodiagnostiek 2
Diversiteit
Statistiek 2
Methoden van psychologisch onderzoek 2
Keuzevak fase 2 (1 keuze):
Applied Psychology and Technology / Intrafamiliaal geweld / Revalidatiepsychologie /
Sport psychology / Positive psychology
Religie, zingeving en levensbeschouwing

1

2

42 17
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
4
3

3**



3

ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Ervaringsbad coaching
HRM basics
Aan de slag met HRM
Business basics
Business skills
Expeditie A&O
Exploratiestage A&O
Arbeidsrecht
HRM
Payroll
Project business partner
Project instroom
Project learning & development
Coachen van individuen
Morderne professional
Eindstage A&O
Business card
Taal van de business
Strategisch HRM
Digital skills
Loopbaancoaching
Groepsdynamica
Project assessor
Global citizen

3
3

*

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

** 

Programma in volle vernieuwing, onder voorbehoud.

HRM EXPERT

FASE

TALENTONTWIKKELAAR

1

2

3*

18 43 57
3
5
3
3
4
12
4
4
3
4
4
4
5
3
18
12
4
4
5
4
3
4
3

PARTNER VAN DE BUSINESS

KOM
KENNISMAKEN
Opencampusdagen
Vier keer per jaar gooien we de deuren wagenwijd
open. Bezoek aula’s, ateliers, labo’s ... Onze docenten
én studenten staan klaar voor een babbel, demo of
rondleiding. Vraag maar raak en ontdek de opleiding
die bij jou past.
•
•
•
•

za. 14 maart 2020, 10 - 16 uur
za. 25 april 2020, 10 - 14 uur
za. 27 juni 2020, 10 - 14 uur (start inschrijvingen)
wo. 2 september 2020, 18 - 21 uur (ook inschrijvingen)

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen .
•

•

•

Je bent vertrouwd met alle
HRM-domeinen en processen.
Je vindt vlot je weg in de sociale
wetgeving en payroll.
Je bent vertrouwd met
HRM-systemen. Je verzamelt en
interpreteert HRM-data op een
correcte manier.

•

Je ontwikkelt, begeleidt en
traint individuen en teams.

•

•

•

Je kijkt kritisch en toekomst
gericht naar organisaties en hun
bredere context.
Je hebt oog voor data, trends en
evoluties.
Je adviseert en coacht leiding
gevenden en management. Je
verenigt verschillende belangen
en zoekt haalbare oplossingen.

MODERNE PROFESSIONAL

Je kijkt kritisch naar jezelf, je manier van samenwerken en je omgeving.
Je ontwikkelt jezelf als dé professional van de toekomst: ondernemend, creatief,
kritisch-analytisch, empathisch, communicatief, oplossingsgericht, veerkrachtig ...
PSYCHODIAGNOSTICUS

Je analyseert vragen van mens en organisatie, en je maakt daarbij gebruik
van de juiste instrumenten. Je hebt oog voor evidence-based werken.

Open lessen
Proeven van the real stuff? Het hele jaar door organiseren
onze opleidingen open lessen en meeloopstages. Zet
je erbij en volg een echte les of practicum! Je vindt het
volledige aanbod op thomasmore.be/openles .

