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ASSOCIATIEDIPLOMA
Vakopleiding Human Resource Management
Mniveau
E D I S C H SECRETARESSE
op HBO-

Als adviseur van het management op het gebied van human resources ben je een belangrijke spil in de
organisatie, richting werknemers en richting het management. Je adviseert over en neemt
beslissingen op het gebied van lonen, verzuimbestrijding, human resources management (HRM),
werving en selectie, opleiding en functiebeoordeling. Ook beschik je over kennis van
loopbaanontwikkeling, werken in deeltijd en conflicthantering. Je leert het allemaal tijdens deze
grondige opleiding. Cases helpen je de theorie in praktijksituaties te plaatsen. De opleiding is een
compacte en gespecialiseerde voorbereiding op functies op beleidsniveau binnen dit dynamische
vakgebied. Zo heb je de mogelijkheid om binnen slechts 1 jaar het zeer goed gewaardeerde NEMASdiploma HRM te behalen!

3.
Strategisch
verandering

PROGRAMMA
Opbouw van de opleiding
De vakopleiding HRM is zeer geschikt voor
werkenden. De opleiding bestaat uit 3
modules:
1. Werving en Selectie, introductie,

contracten
Onderwerpen:
functievorming,
profielschets en functie-eisen, werving,
selectiegesprekken
(STAR-methode),
contractvormen, introductieprogramma
In deze module leer je alles over
het begin van een dienstverband: hoe
bepaal je de functie, hoe kun je de werving
en selectie het beste doen, welk contract
geef je en hoe zorg je dat iemand snel en
goed in de organisatie zijn weg vindt.
2. Personeel: begeleiding en beloning
Onderwerpen:
beoordelingsen
functioneringsstructuur,
competentiemanagement,
diversiteit,
leiderschap,
motivatie,
management
development, scholing, beloningssystemen,
arbeidsvoorwaarden.
In deze module gaat het om
personeel dat in dienst is; hoe zorg je ervoor
dat het personeel optimaal presteert. Hierbij
spelen leiderschap en motivatie een rol,
maar ook ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden
en omgaan met diversiteit.

U kunt ons bellen op 5881911

HRM,

organisatie,

Onderwerpen: strategisch HR-beleid, de
organisatie en de omgeving, cultuur en
structuur, organisatieverandering, beleidsfasering en ken- en stuurgetallen.
In deze module richten we de
aandacht op de organisatie als geheel: de
strategie, de omgeving, welke cultuur en
structuur passen daarbij, hoe voer je
veranderingen door.
Voor wie
De opleiding HRM is bestemd voor (aankomende)
HR-medewerkers, HR-functionarissen, HR-managers,
lijnmanagers die verantwoordelijk zijn voor
personeelsbeleid, HR-adviseurs, recruiters etc.

Vooropleiding
Voor het volgen van deze cursus is een cursus
Middle Management (MBO+) gewenst, of een
afgeronde opleiding op HBO-niveau waarbij
voldoende aandacht is besteed aan management.
Als je managementkennis op HBO-werkniveau hebt
opgedaan in de praktijk is dit ook een cursus voor
jou. Het is wel belangrijk dat je de Nederlandse taal
goed begrijpt.

Tijdsinvestering
Voor het doornemen van de theorie en het
uitwerken van (praktijk)opdrachten moet je
rekening houden met een tijdsbesteding van 4 uur
per week.
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ASSOCIATIEDIPLOMA
Vakopleiding Human Resource Management
Mniveau
E D I S C H SECRETARESSE
op HBOMateriaal
Het volledige lesmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen.

Duur en tijdstip
De cursus beslaat in totaal 30 sessies van elk 3 uur van 18:15 – 21:15 uur. Elk module bestaat
uit 10 sessies van elk 3 uur.

Docenten/Gastdocenten
Worden nader bekend gemaakt.

Kosten
Neem a.u.b. contact op met ons om een aantrekkelijke offerte te kunnen bespreken!

Betaling in termijnen is ook mogelijk!
Examens en diploma/certificaat
E x t e r n: Het examen wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie voor
Praktijkexamens. Het diploma bestaat uit 2 examens: een online examen en een scriptie.
Haal je voor beide examens een voldoende? Dan ontvang je het diploma Nemas® HRM.
I n t e r n: Als je geen examen van de Associatie doet, maar wel alle toetsen,
praktijkopdrachten en de aanwezigheids-norm behaalt voor iedere module, ontvang je het
Instituutscertificaat ‘Human Resource Management’ van Adviesbureau InTop
Bedrijfsopleiding & Training.
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