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ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Human Resources Management 

Module Module C – Human Resources Management 

Code C1. 

Lestijden 80 lestijden. 

Studiepunten n.v.t 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

120 uren. 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

2. Inhoud 

De module behandelt actuele bevindingen over menselijk arbeidsgedrag en over de 

effecten van Human Resources Management voor de organisatieprestaties. 

Modellen uit diverse disciplines willen de studenten beter greep geven op de 

complexe werkelijkheid waarin zich Human Resources situeert. Zowel theorie als 

operationele praktijk komen aan bod. 

De module is opgebouwd uit 4 delen: 

1. De organisatiecontext 

2. HRM en bedrijfsstrategie 

3. HRM en organisatie 

4. HR-expertisedomeinen 

                                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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3. Draagt bij tot volgende competenties 

De module draagt bij tot het verwerven van die competenties nodig om de 

toegevoegde waarde van HRM te begrijpen, te evalueren en waar nodig suggesties 

te maken ter verbetering van de HRM filosofie. 

 

4. Doelstellingen 

De belangrijkste doelstellingen i.f.v. de leerinhouden die de cursist geacht wordt te 

bereiken op het einde van de module zijn: 

1. De organisatiecontext van HRM kunnen beschrijven. 

2. Modellen kennen om een organisatieprofiel van de onderneming 

te maken. 

3. De noodzaak van een geïntegreerd HRM kunnen toelichten. 

4. Het verschil tussen strategisch HRM en HR-strategie kunnen 

uitleggen a.h.v. modellen en voorbeelden. 

5. Weten wat de dynamische processen zijn bij formulering en 

implementatie van een HR-strategie. 

6. De belangrijkste principes van de verschillende HR-

expertisedomeinen (instroom-doorstroom-uitstroom, leren & 

ontwikkelen, belonen & waarderen, arbeidsverhoudingen, 

prestatiebeheer) kennen en kunnen illustreren. 

7. Verandermanagement kunnen uitleggen. 

 

 

5. Werkvormen 

Verschillende werkvormen worden afgewisseld om de doelstellingen te bereiken. 

Voorbeelden: 

o Instructievormen: doceren, vertellen, demonstreren 

o Interactievormen: onderwijsgesprek, klasgesprek, kringgesprek, discussie 

o Opdrachtvormen: huiswerk, groepswerk, partnerwerk 

o Toepasvormen: praktijkoefeningen, ervaringsuitwisseling  

 

 

6. Leermiddelen 
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De leermiddelen bestaan uit een handboek, samenvattende slides, de digitale 

leeromgeving, e-learning, case-studies, … 

Het handboek is “Handboek HRM” (3de editie) door Erik Hendrickx, Ria Janvier, Lou 

Van Beirendonck, Jesse Segers, & Patrick Humblet, uitgegeven door Acco in 2014 

(ISBN 978-90-334-9320-1). 

 

7. Evaluatie 

De evaluatie bestaat uit een toets die naar de verwerving van de leerdoelstellingen 

peilt. Deze toets vindt plaats op 15 juni 2015. 

Zie ook evaluatiecontract. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

De module beslaat contactmomenten en afstandsonderwijs (zelfstudie, voorbereidend 

werk, etc.), elk voor ongeveer de helft van de lestijden. 

De contactmomenten vinden plaats op 2 en 23 februari; 9, 16 en 30 maart; 20 april; 

11 mei; 1 juni 2015. Van de studenten wordt 100% aanwezigheid verwacht.  

Het afstandsonderwijs is gepland voor 13 februari; 2, 13 en 23 maart; 3 en 27 april; 4, 

18 en 25 mei; 5 juni 2015. Studenten dienen alle opdrachten van het 

afstandsonderwijs tijdig in te dienen om te kunnen slagen. 

Zie ook evaluatiecontract. 

 

9. Laatste wijziging 

31/12/2014. 

 


