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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORDT BIJ AVANS HET MEEST VERGELEKEN MET:
Opleiding Overeenkomsten Verschillen

Bedrijfskunde 
‘s-Hertogenbosch

Organisatievraagstukken, 
verbeterprocessen en een aantal 
hrm-onderwerpen komen bij beide 
opleidingen aan de orde. 

De human-resourcesprofessional is specialist op het gebied 
van personeelsmanagement. De bedrijfskundige is een 
generalist, die veel breder kijkt naar verbeterprocessen in 
organisaties. Personeelsmanagement is hierbij een van de 
aspecten die een rol kunnen spelen. Bij Bedrijfskunde leg je 
verbindingen tussen mensen, afdelingen, organisaties en 
middelen. 

Commerciële 
Economie
‘s-Hertogenbosch

Bij beide opleidingen ben je bezig 
met mensen. En met organisaties. 

Bij Human Resource Management kijk je naar de belangen 
van mens, organisatie en omgeving. Om die duurzaam te 
ontwikkelen en met elkaar te verbinden. Bij Commerciële 
Economie leer je hoe je vraag en aanbod op elkaar afstemt. 
Wat het succes van een merk bepaalt en waarom mensen 
het ene merk kopen en het andere niet. Commerciële 
Economie is meer marktgericht.

Ondernemerschap 
& Retail  
Management
‘s-Hertogenbosch

Bij beide opleidingen leer je hoe 
het eraan toegaat in een bedrijf.

Bij Human Resource Management kijk je naar de werknemer 
als individu of naar de organisatie van - vaak grote - 
bedrijven. Ondernemerschap & Retail Management richt 
zich op managen en ondernemen in een retailomgeving. 
Het accent ligt op e-commerce, klanttechnologieën en 
duurzaamheid.

Business
Innovation
‘s-Hertogenbosch

Beide opleidingen richten zich 
op organisatievraagstukken en 
verbeterprocessen en kijken 
daarbij naar de belangen van 
mens, organisatie en omgeving.

Bij Human Resource Management kijk je wat nieuwe 
ontwikkelingen betekenen voor de mensen in de 
organisatie. Bij Business Innovation doe je dat ook, 
maar staat het gehele proces van innoveren centraal: je 
combineert creativiteit en ondernemerschap om innovaties 
vorm te geven. 

Finance & Control 
‘s-Hertogenbosch

Organisatie, financieel 
management en communicatie 
zijn overeenkomstige 
aandachtsgebieden.

Bij Human Resource Management kijk je naar de 
belangen van mens, organisatie en omgeving. Om die 
duurzaam te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. De 
opleiding Finance & Control houdt zich vooral bezig met 
een gezonde financiële bedrijfsvoering.

avans.nl

DE ESSENTIE 
De opleiding HRM leert je hoe je mensen en 
organisaties helpt zich duurzaam te ontwikkelen en 
hoe je ze met elkaar verbindt. Dat doe je met oog 
voor de omgeving. Als human-resourcesprofessional 
weet je alles van werving en selectie, opleiding en 
beoordeling. Je zet je in om medewerkers zo goed 
mogelijk te laten presteren en doet er alles aan 
om hun motivatie op peil te houden. Ook help je 
organisaties zich aan te passen aan hun omgeving. 
Je signaleert trends op de arbeidsmarkt en zet die op 
de juiste manier in. Bij HRM zijn de onderwijsvormen 

divers: hoorcolleges, werkcolleges (met je klas), 
projectgroepen onder begeleiding, trainingen en 
workshops. Opdrachten komen rechtstreeks uit de 
praktijk. Er is tijdens de opleiding veel aandacht voor 
je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

VOORBEELDEN VAN BEROEPEN/ROLLEN 
•  Hr-adviseur
•  Organisatieadviseur
•  Recruiter
•  Hr-manager

Je wilt ‘iets met economie’ gaan doen, maar je weet nog niet wat. Elke economische opleiding van 
Avans Hogeschool heeft haar eigen vergelijkingskaart. Hierop vind je de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen met de 5 opleidingen waarmee studiekiezers deze opleiding het meest vergelijken.

NOG VRAGEN?
Kijk op www.avans.nl voor meer informatie over de opleiding. Hier vind je ook de data van de komende voorlichtingen.  
Mocht je nog specifieke vragen over de opleiding hebben, stel ze dan gerust via instroom.ahb@avans.nl  
Like onze Facebookpagina HRM ’s-Hertogenbosch Avans Hogeschool om alvast een beeld te krijgen van wat  
er allemaal gebeurt bij de deze opleiding. 


