
DE JOB VAN JE LEVEN

Met je praktijkervaring en -kennis in
personeelsadministratie én in het
ondersteunen van talent en welzijn op
het werk, ben jij de geknipte persoon
voor vele HR-werksettings.

Commerciële HR-consulent
Uitzendconsulent
Dossierbeheerder personeel
Administratief medewerker HR-
dienst
Recruiter
Payrollmedewerker
HR-aanspreekpunt in KMO’s
Supportmedewerker HR-Software

Graduaat HR-Support > in dagonderwijs of deeltijds dagonderwijs > Antwerpen

DE SCHAKEL TUSSEN MENSEN EN WERK
Gevoel voor mensen en verstand van zaken zijn belangrijke aspecten van deze veelzijdige
opleiding.

Jij bent geboeid door mens en organisatie.
Je wil je eerste stappen zetten in de wereld van HR.
Je bent open, praat vlot en hebt oog voor detail.
Plannen en organiseren gaan je goed af.
Tijdens deze opleiding komen alle aspecten van HR aan bod.
Verwacht je aan vakken als psychologie, HR-modellen en arbeidsrecht.
Je wordt getraind in communicatie, samenwerking en organisatie.
Je wilt werken aan het welzijn en werkgeluk van mensen.
Afgestudeerd? Dan kan je bijvoorbeeld beginnen als uitzendconsulent of
payrollconsulent.
Een groot deel van de opleiding loop je stage bij een bedrijf.
Met dit diploma vind je snel werk. Want je kan bijna overal aan de slag.
Verder studeren? Ga voor een bachelordiploma. Of een tweede graduaat.

HR-Support in dagonderwijs of deeltijds
dagonderwijs

1 PROFESSIONAL IN 3 ROLLEN

Als gegradueerde in de HR-Support
leiden we je op om drie professionele
rollen in één persoon te verenigen:

Talent support officer
HR-operations officer
21st century officer

Zo bouw je mee aan wendbare
organisaties met tevreden
medewerkers.

EEN JOB MET TOEKOMST

Talent wordt steeds waardevoller en
de digitalisering tekent zich verder
af. Als HR-professional ga je altijd de
doorslag blijven geven door de
verbinding met de mensen te zoeken,
slim om te gaan met het talent dat er in
huis is en het werkgeluk te
bewaken. Essentiële activiteiten voor
het succes van een organisatie. Bekijk
de brede waaier van openstaande
vacatures op vdab of andere jobsites,
aan mogelijkheden geen gebrek!

POLYVALENT INZETBAAR

Met jouw diploma op zak kan je vele
richtingen uit. We leiden je op tot een
breed inzetbare HR-medewerker via
werkplekleren in verschillende settings.
Je gaat o.a. aan de slag in een
uitzendkantoor, payrollafdeling,
algemene personeelsdienst. Zo ontdek
je welke kant van HR jou ligt en in
welke richting jij wil specialiseren voor
jouw eindstage en latere carrière.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/gr-hrs-an

Stephanie Pattyn
Opleidingscoördinator - docent
+32 3 432 40 60
stephanie.pattyn@thomasmore.be

fb.com/GR.HRSupport.ThomasMoreBe

#weareantwerpen
Campus Sanderus

Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen
thomasmore.be/sanderus

https://www.thomasmore.be/sites/default/files/Vacatures%20HR-Suppport.pdf
https://www.thomasmore.be/gr-hrs-an
https://www.facebook.com/GR.HRSupport.ThomasMoreBe
https://thomasmore.be/sanderus


OPBOUW

Fase 1 | Je start je opleiding met een driedaagse waarin je ondervindt wat het betekent om te werken in de 21ste eeuw. Daarna maak je kennis
met de wereld van HR en leer je digitaal vaardig zijn in een HR-office. In het tweede semester verken je de HR-cyclus en instroom, doorstroom
en uitstroom van medewerkers. We lichten rekrutering en selectie, payroll-administratie en sociaaljuridische rechten en plichten toe.

Fase 2 | Je wordt een aanspreekpunt voor HR-permanentie door je vaardigheden aan te vullen met een psychologische context en het welzijn
van de medewerker. Je leert de eigenheid en talenten van medewerkers te verzoenen met doelstellingen van de organisatie. Daarna is het tijd
voor het echte werk op je praktijkleerplek én in onze HR-winkel. Je ontpopt je tot een volwaardige HR-gesprekspartner die delicate vragen op
een correcte en betrokken manier kan opvolgen.

Fase 1 2

LEREN OP DE WERKPLEK

HR-office 8

HR-instroom 5

HR-payroll 5

HR-loket 8

HR-support 12

HR-winkel 3

MIJN ROL IN HR-SUPPORT

Working in the 21st century 3

De rol van HR en HR-cyclus 7

Organiseren en communiceren 6

Welzijn op het werk 8

Fase 1 2

Deontologie en probleemoplossen 3

Sociaal-juridisch loket 3

VAARDIGHEDEN

Instroom 5

Payroll & loonpakket 5 4

Gespreksvaardigheden 8

Loopbaanbegeleiding 8

KENNISKADERS

Mens en organisatie 8

Toegepast arbeidsrecht 4

Psychologie 4 3

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

STUDENT YASMINE AAN HET WOORD

Alles wat ik hier leer voelt nuttig, eindelijk!

Yasmine (27) volgt een graduaat HR-Support en kan daar alle aspecten van zichzelf in kwijt. Na haar middelbare school startte Yasmine een paar
bacheloropleidingen, maar die bleken toch allemaal te theoretisch. Vandaag zit ze in haar tweede jaar graduaat HR-Support. Eindelijk een
opleiding die helemaal bij haar past.

“Ik werk heel graag met mensen, maar ook met cijfers. Goed communiceren, plannen en organiseren, dat is m’n ding. Binnen HR-Support is zowel
dat administratieve als dat sociale aspect belangrijk. Deze opleiding combineert dus alles wat ik graag doe. Eindelijk een opleiding die helemaal
bij mij past. Alles wat ik leer tijdens de lessen, heb ik nodig wanneer ik aan het werk ben op mijn stage. Geen overbodige theorie meer voor mij!”

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies (voor jou en/of je ouders),
opencampusdagen, open lessen, rondleidingen … online en on
campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
iwantmore@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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