
 

Gefeliciteerd!  
Je hebt de test afgerond en kunt nu checken wat je score is. De puntentelling voor deze test is als volgt: 
 
De groen gearceerde antwoorden zijn 10 punten per goed antwoord waard. 
De geel gearceerde antwoorden zijn 1 punt per goed antwoord waard. 
 
Je scoort tussen 0 en 25 punten 
Je hebt je wel geïnformeerd, maar nog niet voldoende! De kans is groot dat de studie straks niet aan je 
verwachtingen kan voldoen. Ga op pad om je beter te informeren of stel je studiekeus desnoods nog 
een jaartje uit om het een en ander écht goed te onderzoeken. Neem bijvoorbeeld een kijkje op deze 
pagina over het oriëntatietraject.  
 
Tussen de 25 en 50 punten 
Je hebt je al goed geïnformeerd. Maar er valt misschien nog meer te ontdekken. De beste oriëntatie is 
de praktijk! Kijk of je een dagje mee mag lopen met iemand die in het HRM vak zit. Heb je dit al gedaan 
en dan komt het vast goed. 
 
Je hebt meer dan 50 punten 
Goed bezig! Je denkt na voordat je met iets begint. Misschien vind jij het wel leuk om volgend jaar te 
helpen bij het organiseren van onze open dagen? 
 
 
Het eerste onderdeel gaat over je voorbereiding. Geef hieronder aan welke stappen je al gezet hebt: 
O ik ben naar de open dag geweest 
O ik ben naar proefstuderen geweest 
O ik heb een meeloopdag gevolgd 
O ik heb de website goed doorgelezen 
O ik heb een interview gehad met een HRM’er in de praktijk 
O ik heb een dag meegelopen met een HRM’er in de praktijk 
O Ik heb verschillende HRM opleidingen met elkaar vergeleken 
 
Het tweede onderdeel gaat over je kennis van de opleiding. Geef bij elke uitspraak aan of deze ‘juist’ 
of ‘onjuist’ is: 
Als je het eerste jaar niet haalt bij HRM dan mag je deze overdoen. 
O juist 
O onjuist 
 
Bij de opleiding HRM hoef je maar drie dagen naar school. 
O juist  
O onjuist 
 
In de opleiding HRM krijg je veel les over arbeidsrecht. 
O juist  
O onjuist 
 
 

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/orientatietraject-uva-hva/orientatietraject-uva-hva.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/orientatietraject-uva-hva/orientatietraject-uva-hva.html


 

Om bij HRM door te mogen naar het tweede jaar moet je 54 studiepunten hebben behaald.   
O juist 
O onjuist 
 
Als je de opleiding HRM doet moet je veel weten van Excel en het maken van spreadsheets. 
O juist 
O onjuist 
 
Bij de opleiding HRM moet je veel in groepjes samenwerken. 
O juist 
O onjuist  
 
Bij de opleiding HRM zijn rekenen en economie belangrijk. 
O juist  
O onjuist 
 
Een minor volg je bij HRM in jaar 2. 
O juist  
O onjuist 
 
Bij HRM krijg je les in Nederlands. 
O juist 
O onjuist 
 
40% van de HRM studenten haalt het eerste jaar niet. 
O juist 
O onjuist 
 
Kruis aan welke beroepen je denkt te kunnen uitoefenen met de opleiding HRM: 
O Intercedent 
O Headhunter 
O Coach 
O Loopbaanbegeleider 
O Scholingsadviseur 
O Arbomedewerker 
O Consultant 
 


