
DOELGROEP

• Heb je al een academische of professionele bachelor 
in het domein handelswetenschappen - business, 
toerisme of communicatie? Dan kan je dit tweede 
diploma wellicht in één jaar behalen (zie lessentabel).

• Heb je een ander diploma? Neem dan contact op 
voor een traject op maat.

UURROOSTER

• Voltijds dagonderwijs: één volledig academiejaar voor 
businessopleidingen.

• Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.

PROFESSIONELE BONUS

Een extra diploma Office Management staat voor:
• het niveau van vreemde talen dat bedrijven zoeken;
• het niveau van datamanagementskills dat vandaag de 

dag een minimumvereiste is in de meeste jobs;
• verregaande organisatie-, people en planningskills.
• het centraal plaatsen van de mens in de hedendaagse 

maatschappij;
• waarde creëren voor werknemers en werkgevers met 

het oog op een succesvolle loopbaan;

Je wordt een co-manager, de spin-in-het-web van je 
organisatie. Dit diploma biedt je sowieso meer garantie 
op een job in het bedrijfsleven.

Binnen de de afstudeerrichting Business & 
Languages focussen we ons op de werknemers 
van een bedrijf in de optie Human Resources.

Nu meer en meer activiteiten in de bedrijfswereld 
 gedigitaliseerd worden, komt de mens centraal te staan. 
Werknemers verwachten service op maat. Hoe je de relaties 
met werknemers optimaal kunt managen, leer je in dit traject. 
Naast de verdieping in de verschillende aspecten van Human 
Resource Management krijg je ook de kans om je computer- 
en people skills, je communicatievaardigheden in het Frans en 
Engels naar een hoger niveau te brengen.

 Mechelen

Contact
Gunter Van Rompaey
+ 32 (0)14 74 07 41
gunter.vanrompaey@thomasmore.be 

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen
 thomasmore.be/mechelen 

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/ba-bl-vt.
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SEMESTER 1 2 SP
ALGEMEEN 29
People skills 1 x 4
English at work x 3
Le français commercial x 3
Datamanagement x 3
People skills 2 x 4
Reputatie- en conversatiemanagement x 3
Communicating in English x 3
Le français des affaires x 3
Grafische vormgeving x 3

SPECIFIEK 37
Human resource management x 3
Arbeids- en organisatiepsychologie x 3
Human talent management x 3
Payroll management x 3
Diversiteit op de werkvloer x 3
Afstudeerproject Human Resources x 4
Rekrutering en selectie x 3
Afstudeerstage Human Resources (9 weken) x 15  * Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Bachelor - verkort traject


