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HR-Support
Antwerpen: dagprogramma

Mechelen*: dagprogramma

MAAK VAN WERK WELZIJN
Verder studeren
ÔÔ Bachelor via verkort traject:
Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie
ÔÔ Tweede graduaat:
Bedrijfsorganisatie, Maatschappelijk Werk

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 .
thomasmore.be/stuvo
stuvo@thomasmore.be

Studiegeld 2020-2021

Je bent geboeid door mens én organisatie. Je werkt graag, en
je werkt graag met mensen. Je bent open en communicatief,
houdt je aan afspraken en hebt oog voor detail. Plannen en
organiseren gaan je vlot af. Je staat achter de waarden van je
organisatie en probeert de eigenheid van elke medewerker
daar maximaal mee te verzoenen. HR-support betekent voor
jou een engagement aangaan met mens én organisatie.
Je werkt mee aan de balans tussen mens, organisatie
en samenleving. Vanuit HR-support draag jij eraan bij dat
mensen zich goed voelen in een organisatie en optimaal
ingezet en ondersteund worden. Je bent het eerste aanspreekpunt voor personeelsleden met praktische HR-vragen. Je hebt
aandacht voor zowel de kant van de werknemer als de kant van
de organisatie. En plaatst hierbij mens én organisatie in een
bredere context van een evoluerende, diverse samenleving.
Je wordt opgeleid tot een professioneel HR-medewerker.
Je leert HR van binnenuit kennen, van je eerste HR-officekennismaking tot een volledige HR-support-ervaring. Die
rode praktijkdraad in je opleiding wordt stevig ingebed in
toegepaste theoretische kaders van arbeidsrecht, psychologie,
HR-modellen en loopbaanbegeleiding. We trainen je in
communicatie, samenwerking, organisatie, gespreksvaardigheden, loon- en personeelsadministratie. Tijdens je opleiding
leer je ook naar je eigen gedrag kijken. En stippel je je eigen
ontwikkelingsplan en loopbaantraject uit, want je eerste human
resource dat ben jij zelf!

PRAKTIJK ALS RODE DRAAD
Je begint je opleiding met een driedaagse, waarin
je aan den lijve ondervindt wat het betekent om in
de 21ste eeuw te werken. Daarna deel je elke les
in de praktijkervaring van je docenten en deel je
met hen je eigen ervaringen die je opdeed op je
praktijkleerplek. Je doorloopt zo alle facetten van
het HR-werk, van je eerste HR-office kennismaking
tot een volledige HR-support-ervaring waarbij de
organisatie op jouw antwoorden en oplossingen
rekent.

JE TOEKOMST
•
•
•

Je behaalt het graduaatsdiploma HR-Support.
Na afstuderen kun je direct aan de slag.
Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een
verkort traject een bachelordiploma Sociaal Werk
of Toegepaste Psychologie behalen. Of je
volgt een tweede graduaatsopleiding zoals
Maatschappelijk Werk of Bedrijfsorganisatie.

DE JOB VAN JE LEVEN
•
•
•
•
•

commerciële HR-consulent
uitzendconsulent
dossierbeheerder personeel
administratief medewerker HR-dienst
HR-aanspreekpunt in KMO’s en
non-profitorganisaties

(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).

Welkom in Antwerpen
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
thomasmore.be/sanderus
Welkom in Mechelen*
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen
thomasmore.be/devest
Meer weten over deze opleiding?
Surf naar thomasmore.be/gr-hrs.
*

Contact
Stéphanie Pattyn
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)3 241 08 29
stephanie.pattyn@thomasmore.be
fb.com/GR.HRSupport.ThomasMoreBe
ThomasMoreBE
@ThomasMoreBE
@wearepeoplehealth

Locatie Mechelen onder voorbehoud. We organiseren deze opleiding in Mechelen enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.

KIES JE EIGEN TRAJECT
Kriebelt het om snel je eerste stappen in de HR-wereld
te zetten? Zoek je een goede opstap naar een bachelor
opleiding? Sta je al in het werkveld en wil je doorgroeien?
Een totaal nieuwe wending geven aan je carrière? Wij
bieden je een passend voltijds of deeltijds traject (van
drie jaar) in een veelzijdige opleiding, die je op weg zet
om daarna verder te studeren of meteen als startende
HR-medewerker aan de slag te gaan in een breed gamma
van organisaties.

PROGRAMMA (incl. studiepunten )
LEREN OP DE WERKPLEK
HR-office
HR-instroom
HR-loket
HR-support
MIJN ROL IN HR-SUPPORT
Working in the 21st century
De rol van HR en HR-cyclus
Organiseren en communiceren
Welzijn op het werk
Deontologie en probleemoplossen
Sociaal-juridisch loket
VAARDIGHEDEN
Instroom
Payroll & loonpakket
Gespreksvaardigheden
Loopbaanbegeleiding
KENNISKADERS
Mens en organisatie
Toegepast arbeidsrecht
Psychologie

“KIES EEN JOB WAARVAN JE HOUDT
EN JE HOEFT NOOIT ÉÉN DAG IN JE
LEVEN TE WERKEN.”
Confucius
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programma dagopleiding
**

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof
te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.
Kies je voor een deeltijds traject? Dan worden je vakken over drie jaar gespreid.

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 .

Werken en studeren combineren?
•

•

Dag

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
SEPT

OKT
6 weken
Kwartaal 1

NOV
1

DEC
4 weken

JAN
3
Kwartaal 2

FEB

Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov
Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je
ook opleidingscheques inzetten.
www.thomasmore.be/opleidingscheques

les/werkplekleren

MAART
7 weken
Kwartaal 3

APR

lesvrij

MEI

examenperiode

JUNI

7 weken
Kwartaal 4

JULI

herkansing (per kwartaal)

AUG

SEPT

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 .

