
Wat vind je het leukste aan de opleiding? 
K.,22: “Het grootste voordeel vind ik de praktijkuren die wij moeten doen. Vanaf het begin word je al eigenlijk in 
de HR wereld geworpen. Het tweede voordeel vind ik toch wel de kleine klassen, zo kom je in een persoonlijkere 
sfeer terecht. De afstand tussen docent en student is dan ook veel kleiner!” 
 

T,23:”Dat je steeds bij de leerkrachten terecht kan en dat je eigenlijk snel in de praktijk wordt gegooid waardoor je 
snel een beeld hebt van de job” 

 

A.,21:”Het leukste is dat alle docenten er steeds voor je zijn als je ze nodig hebt, er zitten ook veel praktische 
zaken die aanbod komen, je hebt stages die je zelf mag kiezen, je hebt steeds na elk vak in elk kwartaal examens 
en dat maakt het vele makkelijker i.p.v. alles op het einde.” 

FASE1 STUDENTEN 
VERTELLEN 

Over graduaat HR Support 
 

 

K.,22:”Thomas More is een 
heel aangename school en de 

opleiding natuurlijk ook! 

 T.,23: “De school is goed georganiseerd en de docenten 
zijn altijd bereikbaar voor je vragen!” 

 
 

Wat verwachtte je van deze opleiding? 
A, 21:  “Dat ik een goede HR-medewerker ging worden met veel kennis 

over al het praktische aan iemand aanwerven en dergelijke” 
 

T,23: “Praktijkgericht leren, en meer ondersteuning dan een bachelor” 
 
K., 22: “Ik verwachtte een goede voorbereiding op het werkveld voor 

later, gezien ik het principe van graduaatsopleidingen ken (meer 
praktijk). Ik wist voor een heel lange tijd niet wat ik noch later wou 
doen noch wat ik mijzelf überhaupt zag beoefenen. Ik wou graag 
sociaal bezig zijn, maar ook momenten hebben waar ik op mijzelf 
kan werken. Het helpen van mensen geeft ook een voldoening. Na 
een tijd rond te kijken wat er op deze “vereisten “zou voldoen 
kwam ik op HR- support uit. HR-support was daarom de juiste 
keuze voor mij en ik heb nog altijd geen spijt van mijn keuze.” 

 

 
Waarom koos je voor deze 

opleiding? 
T.,23: “Er zijn heel wat openstaande vacatures voor HR-
profielen en je kan nog verschillende richtingen uit “ 
 
A.21:”Tijdens een studentenjob vorige zomer aan de 
receptie heb ik een paar HR-taken mogen overnemen en 
dit vond ik wel leuk. Ook sprak werken op een 
Interimbureau mij altijd aan.”



Waar leer je het meeste van? 
K.,22: “Tot hiertoe heb ik al het meeste tijdens het 
werkplekleren geleerd, daar zie je pas echt hoe 
alles in z’n werk gaat. Ik had dan ook het geluk met 
mijn werkplek dat ik al heel veel mocht doen vanaf 
het begin. 
 

A.,21: “Het meeste leer ik uit de praktijk maar zeker 
ook uit de leerstof die we krijgen.” 

 

T.,23:”Zowel van de lessen als van het 
werkplekleren”  

 

A.,21:”Super interessante 
opleiding met top-docenten 

die altijd voor jou klaar 
staan als je vragen of 
moeilijkheden hebt.” 

 

 

Wat vind je een verbeterpunt?  
K.,22: “In het begin van de opleiding hebben wij 

observatiedagen gedaan (75 uur), die naar mijn 
mening onnodig lang was. Zitten op een stoel en 
kijken hoe iemand anders werkt een hele dag was 
verrassend vermoeiend, zeker voor 2 dagen in de 
week” 

 
A.,21:”Een verbeterpunt zou misschien zijn dat er 

dieper wordt ingegaan op bepaalde zaken in 
sommige lessen” 

 
T.,23:”Het werkplekleren in kwartaal 3 valt vaak op 

vrijdag wat voor uitzendkantoren een drukke dag 
is wegens het verlengen van contracten, wat het 
soms moeilijk maakt” 

 
 

 Wat wil je graag na deze opleiding gaan 
doen? 

 
T.23,”Het uitzendkantoor sprak me aan! Maar 
misschien is er nog een ander onderdeel dat me ook 
ligt?” 
 
A.,21:”Ik wil het liefste starten in een interim en mij 
zo hogerop werken dat ik terecht kom in een bedrijf 
als HR-manager” 
 
K.22,”Het belangrijkste voor mij is dat ik voldoening 
kan halen uit mijn job en waar ik de opgedane kennis 
kan toepassen” 
 
 

C
o
m
p
a
n
y 
N
a
m
e
•
•
•
A
d
d
r
e
s
s
•
•
•
P
h
o
n
e 
N
u
m
b
e
r

•
•
• 

E
m
a
i
l


