Opleiding
Human Resource management adviseur (HRa)
Post HBO
Deze unieke opleiding leidt op tot HRM adviseur op zowel tactisch als strategisch niveau. Als HRM adviseur ben je niet alleen
(sparrings)partner van het management, maar kun je uitstekend de personeelsinstrumenten toepassen en heb je kennis van
arbeidsrecht. Daarnaast ontwikkel je strategische en persoonlijke vaardigheden om die kennis uit te dragen.
Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting wordt gehanteerd die
daardoor ook een verantwoorde investering is.

DOELGROEP

RESULTAAT

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

•
•
•

•
•

Je bent in staat om strategisch HRM-beleid te ontwikkelen en te implementeren binnen je organisatie.
Je kent de diverse personeelsinstrumenten en weet deze effectief in te zetten.
Je bent in staat om beleid te formuleren op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, kan het management hierover
adviseren en kan een rol spelen bij de implementatie.
Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om het management en medewerkers adequaat te kunnen coachen,
zelf trainingen te kunnen ontwikkelen en deze ook te kunnen geven.
Ontwikkelen en monitoren people analytics.
Het kunnen adviseren van het management op de gebieden arbeidsrecht, fiscale en sociale verzekeringswetten.

•
•
•

HRM medewerkers, HRM adviseurs en HRM managers
HBO-diploma + 2 jaar werkervaring
MBO-diploma + 4 jaar werkervaring

•

Human resource management

Strategisch management

•
•
•
•

•
•
•

PROGRAMMA

•
•
•
•

Rollen, taken en positie van HRM
Recruitment
Inzet van personeelsinstrumenten
Gesprekscycli (o.a. start-, resultaat- en eindgesprek)
Competentie-ontwikkeling
Optimale- en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (o.a. het Nieuwe Werken)
Monitoring formatie- en bezettingscijfers
Monitoring wet Poortwachter

•
•

Strategisch HRM
Organisatie en management
Ontwikkeling van strategie en HR-beleid (o.a. ziekteverzuimbeleid, loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid van medewerkers etc)
Organisatiestructuur en -cultuur
Verandermanagement

Strategisch management

Varia

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Strategisch HRM
Organisatie en management
Ontwikkeling van strategie en HR-beleid (o.a. ziekteverzuimbeleid, loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid van medewerkers etc)
Organisatiestructuur en -cultuur
Verandermanagement

Arbeidsrecht
Fiscale & Sociale verzekeringswetten
Salarisberekeningen
HR analytics
Relatie HRM met Finance (o.a. budgettering, WKR,
ziektekosten)
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STUDIEWIJZE

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart.
Tijdens de opleiding worden twee tussentijdse papers gemaakt en wordt de opleiding afgerond met een eindscriptie.
Eindscriptie
Betreft een actueel vraagstuk binnen de organisatie van de deelnemer. Dit vraagstuk moet meerdere raakvlakken
hebben met deze opleiding. Het resultaat van het uit te voeren onderzoek dient beantwoording van het
vraagstuk te zijn in de vorm van een adviesnotitie.
De deelnemer wordt begeleid in dit traject. De eindscriptie wordt beoordeeld en maakt onderdeel uit van
het eindcijfer van de opleiding.
Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een tweetal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van HRM. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de 'opbrengst' van
de opleiding. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het diploma.
Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers en eindscriptie, geeft
recht op het HRM adviseur-diploma van de Nederlandse Opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel
'HRa' te voeren.

BORGING

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie
vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.
De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken
over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik
maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daar naast ook
een stok achter de deur.
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