
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Human Resource Management 

 
Adres 
Kralingse Zoom 91 
3063 ND Rotterdam 

 
Wat kun je verwachten? 
Het doel van de proefstudeerdag is jou een helder beeld geven van de vakken die je  
kunt verwachten. Daarnaast worden er competenties benoemd die relevant zijn 
gedurende de opleiding, zoals samenwerken en plannen & organiseren. Het is belangrijk 
dat je tijdens een proefstudeerdag een indruk krijgen van het curriculum (de vakken die 
per jaar worden aangeboden). De vakken die in het eerste jaar worden gegeven worden 
dan ook uitgebreid toegelicht. Ook worden er voorbeelden gegeven van projecten en 
stages door tweede- en derdejaarsstudenten die de proefstudeerdag verzorgen. 

 
Het programma is opgebouwd in het licht van de vier hoofdtaken van HRM: 
- Veranderingsmanagement 
- Strategisch management 
- Toepassen van processen rond instroom, doorstroom, uitstroom, beloning, 
opleiding 
- Het goed inrichten van administratieve processen en de ondersteuning daarbij 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht 

 
Meenemen 
Pen en papier om aantekeningen te kunnen maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 10.00 Introductie en uitleg eerstejaarsvakken 
10.00 – 10.45 College Introductie HRM 
10.45 – 11.00 Pauze 
11.00 – 11.30 HR-stellingen 
11.30 – 12.00 HR-quiz 
12.00 – 12.15 Rondleiding 
12.15 – 12.30 Afsluiting 



 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Human Resource Management 

 
Adres 
Kralingse Zoom 91 
3063 ND Rotterdam 

 
Wat kun je verwachten? 
Het doel van de proefstudeerdag is jou een helder beeld geven van de vakken die je  
kunt verwachten. Daarnaast worden er competenties benoemd die relevant zijn 
gedurende de opleiding, zoals samenwerken en plannen & organiseren. Het is belangrijk 
dat je tijdens een proefstudeerdag een indruk krijgen van het curriculum (de vakken die 
per jaar worden aangeboden). De vakken die in het eerste jaar worden gegeven worden 
dan ook uitgebreid toegelicht. Ook worden er voorbeelden gegeven van projecten en 
stages door tweede- en derdejaarsstudenten die de proefstudeerdag verzorgen. 

 
Het programma is opgebouwd in het licht van de vier hoofdtaken van HRM: 
- Veranderingsmanagement 
- Strategisch management 
- Toepassen van processen rond instroom, doorstroom, uitstroom, beloning, 
opleiding 
- Het goed inrichten van administratieve processen en de ondersteuning daarbij 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht 
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Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 14.30 Introductie en uitleg eerstejaarsvakken 
14.30 – 15.15 College Introductie HRM 
15.15 – 15.30 Pauze 
15.30 – 16.00 HR-stellingen 
16.00 – 16.30 HR-quiz 
16.30 – 16.45 Rondleiding 
16.45 – 17.00 Afsluiting 
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