
DE JOB VAN JE LEVEN

Personeelswerkers vind je overal op en
rond de arbeidsmarkt:

medewerker of leidinggevende van
een HR-afdeling
consulent in een uitzendbedrijf of HR-
dienstverlener
loopbaancoach
arbeidscoach in de sociale economie
sociaal-juridisch of payroll adviseur
talentontwikkelaar
trainer in een opleidingscentrum

Professionele bachelor Sociaal Werk > afstudeerrichting Personeelswerk > Geel

WORD HR-PROFESSIONAL VIA HET VERNIEUWD
TRAJECT PERSONEELSWERK

Jouw droomjob? Mensen helpen om zinvol werk te hebben.
En dus start jij vanaf dag 1 in je opleiding met het vernieuwd traject Personeelswerk.
Je bent geboeid door mensen, organisaties en de arbeidsmarkt.
Je leert talenten van mensen in een werkomgeving ontdekken en ontwikkelen.
Je wordt sterk in het motiveren en krachtgericht coachen van mensen.
Je ontwikkelt sterke communicatieskills, een must voor dialoog en sociaal overleg.
Jewerkt projectmatig aan human resource-thema's en reële opdrachten van organisaties.
Je leert de sociale wetgeving praktijkgericht toepassen.
Workshops maken je vertrouwd met personeelsinformatiesystemen en professionele HR-
tools.
Je loopt driestages, één in elke fase.Ook buitenlandse stages zijn mogelijk!
Afgestudeerd? Dan kan je aan de slag in de boeiende wereld van het personeelswerk.
Werkzekerheid? Absoluut.Want personeelswerkers spelen een sleutelrol op de arbeidsmarkt.
Zin omverder te studeren?Ga gerust voor een banabaof, na een schakeljaar, voor een master.
Een hart voor HR, maar nog niet overtuigd? Dan vind je op thomasmore.be/hr misschien wél wat je zoekt.

Personeelswerk

PERSONEELSWERKERS ZIJN
TOEKOMSTMAKERS

De wereld van werk en HR staat voor
grote uitdagingen. Je leert over
werkgeluk, hybride werken en
superdiversiteit. We maken je alert
voor maatschappelijke trends en de
actualiteiten. Ons project? Met alle
partijen bouwen aan een
veerkrachtige arbeidsmarkt.

VERANTWOORD HANDELEN
MET EEN KRITISCHE BLIK

Wanneer je met mensen werkt, maak
je voortdurend keuzes. Je leert hoe je
in bedrijven en organisaties de
waarden van het sociaal werk kunt
realiseren. Wij bieden een leerlijn om
je professioneel handelen te
verantwoorden. Wat je zegt, schrijft
en doet maakt verschil.

INTERNATIONALE ERVARING
@HOME

Als enige Vlaamse bacheloropleiding
zijn wij lid van Vircamp, een groep
sociale scholen uit Engeland,
Noorwegen, Duitsland en Spanje. Via
online cursussen werk je samen met
studenten uit die landen. Louise
vertelt je graag meer over deze unieke
ervaring.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-pw-ge

Ellen Hooyberghs
Opleidingsmanager
+ 32 14 74 04 66
ellen.hooyberghs@thomasmore.be

fb.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE/

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

http://thomasmore.be/hr
https://youtu.be/8tqndQLZnZo
http://www.thomasmore.be/ba-pw-ge
https://www.facebook.com/SociaalWerk.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 | Vanaf dag éénmaak je deel uit van de klas Personeelswerkers. Samen ontdekken we de praktijk van het personeelswerk en van human
resources. Eenervaringsstage dompelt je onder in de realiteit van de arbeidsmarkt. Je krijgt basisinzichten mee om mensen, organisaties, de
arbeidsmarkt en de bredere samenleving te verstaan. Je legt een sociaal-juridische basis aan. Je traint je communicatieve
ensamenwerkingsvaardigheden.

Fase 2 | Je zet je eerste stappen alspersoneelswerker, tijdens een stage van veertien weken in het eerste semester. We ondersteunen je stage
met professionele workshops. In het tweede semester werk je in een kleine groep aan eenconcreet HR-project in opdracht van een organisatie.
Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden en je versterkt je methodische competenties rond werving en selectie, (team)coaching, learning &
development en organisatieontwikkeling.

Fase 3 | Nu ligt de focus helemaal op het personeelswerk en human resources. Je verdiept je in de sociale wetgeving, talentgericht coachen,
loopbaanbegeleiding, actuele HR-thema's en arbeidsmarktbeleid. Met een keuzevak geef je extra kleur aan je professionele profiel. Dan komt dé
grote finale: tijdens een voltijdse stage van vier maanden, werk je zelfstandig als beginnende HR-professional. Aan het einde van je opleiding
presenteer je jezelf voor een jury uit het werkveld.

Fase 1 2 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS SOCIAAL WERK

BASISKENNIS

– Mensen verstaan: algemene psychologie, sociale
psychologie, groepsdynamica en
arbeidspsychologie

10

– Samenleving verstaan 5

– Recht verstaan: grondbeginselen en arbeidsrecht 8

PROFESSIONEEL ONTWIKKELEN EN PRAKTIJK
ERVAREN

– Professioneel ontwikkelen en ervaringsstage 5

VAARDIGHEDEN TRAINEN

– Communiceren, samenwerken, sociale kaart,
schrijven, filosofisch en agogisch analyseren en
reflecteren, methodisch handelen

22

Fase 1 2 3

AFSTUDEERRICHTING PERSONEELSWERK

VERDIEPING KENNIS

– HRM en organisatiekunde 4

– Actoren op de arbeidsmarkt 3

– Sociaal overleg 3

– Projectmanagement en Organisatieontwikkeling 3

– Personeelssystemen en payroll 5

– Verdieping sociale wetgeving 5

– Actuele thema's personeelswerk 5

– Arbeidsmarktbeleid 5

– Intro Business Management 5

– Eigen kleur in 1 keuzevak 5

PROFESSIONEEL ONTWIKKELEN EN PRAKTIJK
ERVAREN

– Personeelswerk stage 22 24

– Project 6

– Bachelortoets: mijn PW-profiel 3

VAARDIGHEDEN TRAINEN

– Excel (ICT Vaardigheden) 3

– Basismethoden personeelswerk/HR (selectie,
L&D, teamontwikkeling, waarderend coachen) 6

– Leergroep personeelswerk (verdieping HRM,
talent- en arbeidsmarktcoaching, ervaringsgericht
leren)

5 5

– Beroepsethisch handelen 3 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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