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Jouw team als
sterkste kapitaal.
Je wil weten van waar
het ziekteverzuim
komt, en wat je
kan doen om dit
te voorkomen of
vermijden.

Je wil het HR-beleid
in je organisatie meer
formaliseren en
structureren.

Waarom deze
opleiding?
Onze troeven.

Je wil het managen van werknemers
optimaliseren om je missie en visie te bereiken.

Mee zijn met de recente
trends en digitalisering voor
rekrutering is jouw ding.

Je wil medewerkers
op een correcte
manier evalueren
en beoordelen en
zoekt een alternatief
voor de traditionele
evaluatiegesprekken.

Je wil terugkeren
naar je bedrijf
met praktische
tools om het
HR-beleid verder
vorm te geven.

01.
Praktische tools
gebaseerd op
wetenschappelijke
inzichten
We leggen de nadruk
op waardevolle
wetenschappelijke
inzichten en cognitieve
aspecten. Zo krijg je de
nodige tools mee om de
vertaalslag te maken naar
jouw eigen organisatie.

02.
Hands-on aanpak
Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Dan is het postgraduaat HR voor kmo’s
beslist iets voor jou.

De opleiding is gericht
op cases en teamwork. In
plaats van kant-en-klare
oplossingen voor jouw
bedrijf, krijg je aan de
hand van cases de skills

en reflexen mee om zelf
aan de slag te gaan in je
bedrijf. Je krijgt tools en
denkwijzen aangereikt
om de bedrijfsvoering
strategisch te analyseren.
Van daaruit maak je keuzes
op het vlak van HR.

03.
Je leert van
experten

Er is een sterke
betrokkenheid vanuit
het werkveld (partners,
gastcolleges, cases over
bedrijven). In deze opleiding
zetten we in op ons intern
en extern expertisenetwerk.
Bij de cases krijg je
feedback van lesgevers
(supervisie) en is er ruimte
voor kennisuitwisseling

tussen de deelnemers
(intervisie). Naast de cases
krijg je evidence-based
inzichten mee tijdens
de contactlessen. Onze
gastsprekers leggen
de nodige accenten,
bijvoorbeeld over trends
en digitalisering.

04.
Interactie via
blended learning

We werken rond reële
ervaringen van de
deelnemers via blended
learning: je neemt het
online lesmateriaal door
vóór de contactmomenten
zodat we samen zoveel
mogelijk toepassingen
kunnen maken op het
leermateriaal.

Het postgraduaat
HR voor kmo’s
geeft je inzicht in
de basics van HR en
leert je hoe je deze
kan toepassen in je
bedrijf. Deze unieke
avondopleiding
geeft jou de tools
in handen om een
professioneel HRbeleid uit te werken.

De opleiding.
Strategie en HR
Het postgraduaat HR voor
kmo’s geeft je inzicht in de
basics van HR en leert je
hoe je deze kan toepassen
in je bedrijf. Deze unieke
avondopleiding geeft jou
de tools in handen om
een professioneel HRbeleid uit te werken. Je
leert hoe je strategische
analyses maakt en hoe
je werknemers op een
duurzame manier kan
aantrekken, behouden en
evalueren. Je krijgt inzicht
in je eigen leiderschap en
leert alles over de nieuwe
trends en digitalisering
binnen de verschillende
HR-domeinen.
Het programma loopt
over 27 lesavonden en
behandelt alle relevante en
essentiële aspecten voor
het professionaliseren van
je HR-beleid. Dit zijn de
3 modules:

In de module Strategie
en HR leer je problemen
of pijnpunten en
sterke punten van
een bedrijfsvoering te
benoemen als startpunt
voor een HR-strategie. Aan
de hand daarvan leer je
om prioriteiten te bepalen
die helpen bij de verdere
ontwikkeling van je bedrijf.
We leggen de link tussen
strategie en HR-keuzes en
de verschillende stadia van
organisatieontwikkeling
en -verandering specifiek
voor de kleinere kmo.
We bekijken integrale
HRM-systemen die de
strategische doelstellingen
van de organisatie helpen
te bepalen.

Rekrutering,
selectie en
onboarding

In de module Rekrutering,
selectie en onboarding
leer je hoe je strategieën
bepaalt om de juiste
mensen voor jouw kmo
aan te trekken en je
beste medewerkers te
behouden. Je ontdekt het
belang van een authentiek
werkgeversimago. Je leert
een selectieproces correct
uitvoeren en nieuwe
medewerkers onthalen.
In het licht van de ‘war for
talent’ zijn dit stuk voor stuk
belangrijke inzichten die
je helpen bij de zoektocht
naar de juiste persoon op
de juiste plaats.

Programma
Module

contacturen

studieptn

Strategie en HR

27

8

Rekrutering, selectie en onboarding

27

6

Duurzame performance

27

6

Duurzame
performance

De module Duurzame
performance geeft je
inzichten die helpen
bij het stimuleren van
werkbaar werk. Je leert de
prestatiecyclus van een
organisatie te analyseren en
we belichten de courante
en nieuwe vormen van
prestatiemanagement
en evalueren. Er is ook
aandacht voor recente
inzichten in het voorkomen
van werkstress en burn-out.
Je krijgt de nodige
vaardigheden mee om het
algemeen welzijn in jouw
organisatie te verhogen.

Je leert hoe je strategische
analyses maakt en hoe
je werknemers op een
duurzame manier kan
aantrekken, behouden en
evalueren. Je krijgt inzicht
in je eigen leiderschap en
leert alles over de nieuwe
trends en digitalisering
binnen de verschillende
HR-domeinen.

Voor wie is deze
opleiding bedoeld?

Info.

Ongetwijfeld zit je
met heel wat vragen.
Hiernaast vind je alle
praktische informatie
en antwoorden op de
meest gestelde vragen.

→ Je bent een ondernemer,
zaakvoerder, of managing
partner die een HR-rol
opneemt in een kmo.
De opleiding is in het
bijzonder waardevol voor
kleine ondernemingen
(met 8-50 medewerkers).
→ Je neemt een HR-rol
op in een kmo en je
wil je eigen HR-kennis
verdiepen of verbreden.
→ Je vervult (nog) geen
HR-rol binnen een kmo
maar hebt minimaal
2 jaar relevante
werkervaring in het
HR-domein en bent
gepassioneerd door HR.

Hoe ziet het
academiejaar
eruit?

→ De opleiding bestaat uit
3 modules van telkens
9 avondsessies. Voor de
volledige opleiding volg
je in totaal dus 27 sessies.
→ De modules kunnen
ook afzonderlijk worden
gevolgd. De lessen
starten telkens om 18 uur
en eindigen om 21.15 uur.
→ Tijdens je opleiding
werk je aan individuele
en groepscases. Over
één case geef je een
presentatie. Die geldt
als eindevaluatie
voor de opleiding.

Welk getuigschrift
behaal ik?

Heb je al een bachelorof masterdiploma op
zak? Dan behaal je het
getuigschrift postgraduaat.

Hoe en wanneer
kan ik me
inschrijven?

Interesse? Snel inschrijven
is de boodschap want de
plaatsen zijn beperkt
(max. 30 deelnemers).
→ Stap 1: stuur je cv en
motivatiebrief naar
opleidingscoördinator
Marjolein Feys:
marjolein.feys@hogent.be
→ Stap 2: na bevestiging
kan je je online
registreren via:
webreg.hogent.be
Dat versnelt je latere
inschrijving.

Komt de opleiding
in aanmerking
voor de kmoportefeuille?
Ja. Met deze subsidie
recupereer je een stuk
van je inschrijvingsgeld
(erkenningsnummer
kmo-portefeuille van
HOGENT: DV 0101616).
Meer info vlaio.be

Werken en
studeren, een
haalbare kaart?

Heb je vragen over:
→ tijdskrediet
→ Vlaams zorgkrediet
→ loopbaanonderbreking
→ Vlaams opleidingsverlof
→ opleidingscheques
→ andere financiële
ondersteuning?
Neem dan contact
op met STUVO, de
studentenvoorzieningen
van HOGENT.

Waar vinden de
lessen plaats?

STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Hoeveel kost
de opleiding?

Contact

De lessen vinden plaats op
campus Schoonmeersen,
Valentin Vaerwyckweg 1,
9000 Gent.

2900 euro voor de volledige
opleiding (drie modules).
Kostprijs voor de
modules afzonderlijk:
1250 euro per module.

Marjolein Feys
Coördinator postgraduaat
HR voor kmo’s
marjolein.feys@hogent.be
hogent.be/postgraduaten

Welkom op HOGENT
Zaterdag 25 april 2020
Opendeurdag
Zondag 26 april 2020
Opendeurdag School of Arts
Zaterdag 27 juni 2020
Infomoment
Zaterdag 5 september 2020
Infomoment

Alle infomomenten voor deze
opleiding vinden plaats op de
campus Schoonmeersen.
Je vindt alle info op
hogent.be/leer-ons-kennen
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