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"Wat mij is bijgebleven zijn de vele 

praktijkgerichte lessen en opdrachten. Het 

door ons zelf opgezette 

organisatieadviesbureau voor 

HR-gerelateerde zaken Peperclip, was wel 

erg bijzonder. Dit komt nog het meest in 

de buurt van mijn huidige functie als 

HR-adviseur. De docenten hebben 

allemaal veel praktijkervaring, hierdoor 

geven ze inzicht in de materie, waardoor 

het meer gaat leven."

Samira Kassttar

Je leert om een werkomgeving te creëren voor medewerkers 
waarin zij zo goed mogelijk kunnen presteren, gezond en 
gemotiveerd blijven. Hierbij is diversiteit belangrijk. Iedereen telt, 
ook al ben je verschillend van elkaar. Ook sta je vooraan als het 
gaat om duurzaam werken, waarbij je zorg draagt voor mens en 
natuur. Je leert over werving & selectie en de effecten van  
organisatieveranderingen op medewerkers. En hoe je zo’n 
verandering het beste kunt begeleiden. Je volgt de arbeidsmarkt 
op de voet zodat je organisatie altijd klaar is voor nieuwe 
ontwikkelingen. HRM is volop in beweging.

Je krijgt vakken als recruitment, organisatieverandering en 
arbeidsrecht. Ook oefen je in rollenspellen met selectie- en 
mobiliteitsgesprekken. Je werkt in projectgroepen aan 
verschillende vraagstukken van echte organisaties uit de regio 
Amsterdam. Zo leer je wat er speelt in het werkveld en bereid je 
je goed voor op je toekomstige baan als HR-professional.

Heb jij hart voor mensen en organisaties? Wil jij je
inzetten zodat medewerkers zich optimaal 
ontwikkelen, plezier hebben in hun werk en goed 
presteren? Dan is de vierjarige opleiding HRM iets 
voor jou.
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L Voor wie?
► Je bent communicatief sterk en ondernemend.
► Je bent geïnteresseerd in mensen en wat hen 

beweegt in hun werk.
► Je wilt bedrijven helpen tot betere resultaten te 

komen door optimale inzet van hun medewerkers.
► Je hebt interesse in maatschappelijke ontwikkelingen.

N Beroepsmogelijkheden
Als HR-adviseur ben je vaak in gesprek: met de directie 
over verzuimbeleid, als re-integratiedeskundige met 
zieke werknemers, als adviseur duurzame 
inzetbaarheid met leidinggevenden uit verschillende 
team. Of je zoekt als recruiter naar de beste match 
tussen organisaties en werkzoekenden.
 

M Belangrijke vakken
Werving en selectie, Vitaliteit en verzuim, Reorganisatie
en ontslag, Duurzame inzetbaarheid, Verandermanage- 
ment, Leren en ontwikkelen, Training en Arbeidsrecht. 
Vakken waarin je leert overtuigend te adviseren, te 
presenteren en te reflecteren op je eigen handelen.

Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging willen, 
biedt de HvA aanvullend onderwijs (honoursonderwijs).

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

van de opleiding is ca. 16 uren. Dit zijn momenten 
waarop je contact hebt met docenten. Contacturen 
worden berekend in eenheden van 50 minuten.

► Je besteedt ca. 24 uren alleen of met medestudenten 
aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en 
voorbereiding van lessen en tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar van de opleiding 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.

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met 
je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal 
drie werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de 
verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies. Meer informatie: hva.nl/skc

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen - zie website voor meer informatie
► Student voor een Dag/Meelopen - zie website voor 

meer informatie

G Meer informatie
►  studiegids.hva.nl
►  hva.nl/collegegeld
►  studiekeuze123.nl

C Social media
► Youtube.com/hvavideo
► Facebook.com/hvanieuws
► Instagram.com/hogeschoolvanamsterdam

I Contact
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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