
DE JOB VAN JE LEVEN

HRM-consulent
Personeelsmedewerker
HRM-businesspartner
Uitzendconsulent
Recruiter of headhunter
Jobcoach
Trajectbegeleider
Loopbaanbegeleider
Bedrijfstrainer
Medewerker dienst preventie/welzijn

BPC is de Beroepsvereniging voor
Psychologisch Consulenten. Op hun
website kan je proeven van wat je als
afgestudeerde te wachten staat.

Professionele bachelor Toegepaste Psychologie > afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie > Antwerpen

DE BRUGGENBOUWER TUSSEN WERKNEMER EN
ORGANISATIE

Je bent geboeid door menselijk gedrag. Je wil leren hoe medewerkers een meerwaarde
vormen voor een organisatie en hen begeleiden bij het ontplooien van hun talenten.
Je denkt mee over strategie en volgt bedrijfsprocessen op. Je adviseert organisaties bij een
duurzaam personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn van werknemers.
Je vertaalt theoretische inzichten graag naar concrete handvaten voor straffe HR-praktijken
op verschillende domeinen: rekrutering en selectie, opleiding en ontwikkeling,
performancemanagement, welzijn, arbeidsrecht …
Je werkt graag samen met anderen tijdens reële praktijkprojecten, natuurlijk onder
begeleiding van enthousiaste docenten en professionals.
Je staat met beide voeten in de praktijk tijdens 2 stages en ervaart via vrijwilligerswerk hoe
je maatschappelijke impact kan hebben.
Je kan als psychologisch consulent HRM aan de slag in uiteenlopende HR-contexten: de
uitzendsector, HRM-diensten, preventiediensten, loopbaancoaching, trajectbegeleiding ...
werkzekerheid en doorgroeimogelijkheden troef!
Een hart voor HR, maar toch niet overtuigd van deze opleiding? Dan vind je op
thomasmore.be/hr misschien wél wat je zoekt.

Arbeids- en Organisatiepsychologie

BOUWEN AAN WERKBAAR
WERK

Een tevreden werknemer presteert
beter! Maar hoe zorgen we ervoor dat
arbeid, innovatie en levenskwaliteit
hand in hand gaan? Wat is werkbaar
werk? Wil jij mee vorm geven aan de
arbeidsmarkt van morgen? Dan is
deze afstudeerrichting op zoek naar
jou!

WIN-WIN MET BEDRIJVEN

Je profiteert van een interactieve
leeromgeving met authentieke HRM-
cases. Een organisatie geeft je een
probleem om op te lossen en jij zoekt
de balans tussen pragmatisme en
wetenschappelijke onderbouwing. Je
gaat op intake bij de klant, maakt een
plan van aanpak, dompelt je onder in
het bedrijf, neemt bevragingen af en
presenteert een oplossing op maat.

LEVENSECHT LEREN

Een praktijkgerichte aanpak, dat
maakt ons anders. Je leert al doende
en wordt intensief begeleid en
gecoacht. Via projecten, stages en
andere praktijkopdrachten dagen we
je uit en stimuleren we jou om creatief
op zoek te gaan naar oplossingen.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-ao-an

Carine Opsteyn
Opleidingsmanager
+32 34 32 18 57
carine.opsteyn@thomasmore.be

fb.com/aotoegepastepsychologieThomasMore/

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

#weareantwerpen

thomasmore.be/sanderus

https://psychologischconsulent.be/%C2%A0
https://thmc-pdf.appnovation.nl/node/7139
https://www.youtube.com/watch?v=UqzZ-bltCD0
https://youtu.be/yWEs6INimfQ
http://thomasmore.be/ba-ao-an
https://www.facebook.com/aotoegepastepsychologieThomasMore/
https://thomasmore.be/sanderus


OPBOUW

Fase 1 | Je start met een stevige basis in psychologie, menselijk gedrag en organisaties. Vanaf semester 2 focus je op Arbeids- en
organisatiepsychologie. Je ontdekt Human Resources Management en bedrijfsprocessen, gaat aan de slag met gesprekstechnieken en zoekt je
eerste antwoord op realistische HR-vragen.
Fase 2 | In groep werk je aan 2 HR-projecten voor een externe organisatie en zoek je naar werkbare oplossingen. Je krijgt ook meer inhoudelijke
vakken (HRM, payroll, arbeidsrecht, …) en leert coachen & trainen. Tijdens je eerste stage draai je mee in de praktijk.
Fase 3 | Je benadert HR-vragen strategisch en vanuit verschillende invalshoeken. Je leert de taal van de business en bouwt zo de brug tussen
mens en business. Je toont je als complete HR-professional in je eindstage.

Fase 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJK

Algemene psychologie 5

Gedragsneurowetenschappen 4

Sociale psychologie 4

Methoden van psychologisch onderzoek 1 4

Statistiek 1 4

Mens & organisatie 5

Expeditie TP 4

Psychodiagnostiek 1 4

Persoonlijkheidspsychologie 4

Crossculturele psychologie 4

Psychodiagnostiek 2 4

Diversiteit 3

Statistiek 2 4

Methoden van psychologisch onderzoek 2 3

Keuzevak fase 2 (1 keuze): Digital mental health /
Revalidatiepsychologie / Sport and Performance
Psychology / Positive psychology A&O /
Gezondheidspsychologie / Studentenparticipatie

3

Deontologie en ethiek A&O 3

ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE

HRM 1: Rekrutering 3

HRM 1: Selectie 5

Business basics 3

Fase 1 2 3

Business skills 3

Expeditie A&O 4

Exploratiestage A&O 12

Arbeidsrecht 4

HRM 2 4

Payroll 3

Project business partner 1 4

Project vorming, training en opleiding 4

Project business partner 2 4

Start to coach 5

Moderne professional 3

Eindstage A&O 18

Business card 9

Taal van de business 4

Strategisch HRM 4

Digital skills 5

Advanced coaching 4

Groepsdynamica of Group Dynamics 3

Assessor 4

Global Citizen 3

Keuzevak fase 3 (1 keuze): Contemporary Topics in
HRM / Crisisgespreksvoering suïcide /
Studentenparticipatie / Employer branding / Frans
voor HR / Financieel beleid

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.

KOM KENNISMAKEN

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

thomasmore.be/komkennismaken
info@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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