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ALUMNA AAN HET WOORD
Denise Kuipers (30)

"Al tijdens mijn studie ging ik anders 

denken en kijken naar mijn werk. Zo 

leerde ik veel over arbeidsrecht en sociaal 

zekerheidsrecht. Deze kennis gebruik ik in 

mijn huidige baan om mijn medewerkers 

te helpen. Wat me na de studie is bij- 

gebleven is het laagdrempelige en warme 

contact met docenten. Ik kon altijd bij ze 

terecht als ik vragen had. Arbeidstransitie 

vond ik echt een top vak, daar heb ik veel 

geleerd. De docenten waren nog werk- 

zaam in de praktijk en hadden aan- 

sprekende voorbeelden. Tijdens dit vak 

maak je een arbeidsmarktanalyse. Ik heb 

bijvoorbeeld het bedrijf waar ik werk in 

kaart gebracht en onderzocht wie de 

concurrenten zijn en hoeveel vraag en 

aanbod er in de markt is. Ik ben niet 

alleen persoonlijk gegroeid, maar ik weet 

ook welke kant ik op wil. Een diploma 

maakt het echt makkelijker om nieuwe 

stappen te zetten."

Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan of wil je je verder 
ontwikkelen? Dan is de praktijkgerichte deeltijdopleiding HRM
een goed startpunt. Je hebt straks actuele kennis, inzicht, vaardig- 
heden en een kritische beroepshouding om te vernieuwen, je 
grenzen te verleggen. Met deze opleiding word je een wendbare 
professional en heb je een stevige basis voor een carrière, onder 
meer als HR-adviseur, loopbaanadviseur of personeelsmanager.

Naast de college-uren ga je op je werk met je studie aan de slag. 
Wat je leert kun je direct in de praktijk toepassen, bijvoorbeeld 
door het schrijven van een recruitmentplan of het adviseren over 
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om de studie 
succesvol te doorlopen, is het belangrijk dat je de opdrachten in 
je werk kunt uitvoeren, een functie hebt waarin je redelijk 
zelfstandig werkt, en je contact met interne en externe klanten 
hebt. Daarnaast beheers je je Nederlands goed.

Wil jij jouw carrière in Human Resource Manage- 
ment een impuls geven? En jezelf verdiepen in 
HRM-vraagstukken? Met de deeltijdopleiding 
Human Resource Management investeer je duur- 
zaam in jouw carrière, met direct rendement. 
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L Voor wie?
► Je zoekt een praktijkgerichte opleiding die 

toekomstbestendig is.
► Je zoekt een opleiding waarin je ruimte hebt om te 

kiezen wat het beste aansluit bij jouw behoeften en 
ambities, in afstemming met een studieadviseur of 
opleidingscoach.

► Je wilt je op professioneel en persoonlijk gebied 
verder ontwikkelen.

N Beroepsmogelijkheden
Na afronding van je studie houd je je bij zowel profit als 
non-profit organisaties bezig met onder meer HR- 
processen, strategische vraagstukken over duurzame 
inzetbaarheid, flexibiliteit of talentmanagement.
 

M Studieprogramma
In het studieprogramma komen deze thema's aan bod: 
Organisatieperspectieven; Managen en Organiseren; 
Strategisch HRM; Recruitment en Onboarding, Duur- 
zame inzetbaarheid, het vormgeven van waardevolle 
arbeidsrelaties, Adviseren, Veranderen, Leiderschap en 
Strategie. Daarnaast werk je aan het vergroten van je 
vaardigheden, professionele houding en persoonlijk 
leiderschap.

B Studielast
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding is 6. Dit zijn momenten waarop je 
contact hebt met docenten. Verder besteed je ca. 
14–20 uur (afhankelijk van je studietempo) aan 
zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en 
voorbereiding van lessen). Een groot aantal van deze 
uren vul je in op je werkplek.

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten, dan 
geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies 
(BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met 
de opleiding.

► Je bepaalt zelf per semester wanneer je colleges 
volgt: zaterdag of dinsdag- én donderdagavond.

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Meer 
informatie vind je op hva.nl/hrm-dt.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je bij voorkeur in vóór 15 augustus, maar uiterlijk 
op 31 augustus via hva.studielink.nl met je DigiD. Het 
aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie werk- 
dagen. Na inschrijving word je uitgenodigd voor de 
studiekeuzecheck. In februari starten? Schrijf je uiterlijk 
31 januari in. hva.nl/skc-dt

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen 5-11, 10-12, 11-02, 4-04
► Informatiebijeenkomsten: kijk voor de actuele data 

op hva.nl/hrm-dt

G Meer informatie
► hva.nl/hrm-dt
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/collegegeld

I Contact
HRM Deeltijd:
E-mail: deeltijd.economie@hva.nl
Studievoorlichting:
WhatsApp: 06 2853 3546 (ma-vr 10.00-16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma-vr 09.30-13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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