
Cursus: 
HR in de lijn! Geef jij leiding met impact?

Bent u leidinggevende of HR-professional 
in de onderwijswereld? Dan heeft u een 
bijzondere positie. Ofwel u geeft leiding aan 
een team van onderwijsprofessionals, ofwel 
u zorgt ervoor dat leidinggevenden hun team 
optimaal kunnen aansturen. In beide gevallen 
heeft u in de dagelijkse praktijk te maken met 

werving en selectie, arbeidsovereenkomsten, 
functioneringsgesprekken, zieke medewerkers 
en het HR-beleid binnen de organisatie. Dan is 
het goed om te weten hoe u hier in de praktijk 
mee om kan gaan. Daarom starten wij met de 
cursus “HR in de lijn”.

TRAINERS/SPREKERS

Merlijn Norder
AKXENTO

Hetty van Braam
Van Braam HRM

Na 4 sessies heeft u kennis opgedaan van 
de volgende HR-thema’s: 
• Recruitment, binden & boeien van    
  medewerkers
• HR trends
• Gezondheidsmanagement, 
   vitaliteit en cao-toepassing
• Performancemanagement
• Dossieropbouw.
 
Met deze HR thema’s kunt u direct aan de 
slag in uw praktijk!

RESULTATEN

PLANNING 2019

Do. 21 maart Do. 4 april Do. 16 mei Do. 13 juni

15:30 - 18:00 15:30 - 18:00 15:30 - 18:00 15:30 - 18:00

De trainingen worden verzorgd in Apeldoorn.

Boogschutterstraat 52, 7324 BA Apeldoorn

De cursus “HR in de lijn” bestaat uit 4 donderdagmiddagsessies van 15.30 tot 18.00 uur. 
Voor aanvang van iedere sessie ontvangt u een korte e-mail met daarin de inhoud van 
de betreffende sessie en het verzoek om uw eigen praktijkcasus van tevoren in te dienen. 
Op deze manier kunnen we namelijk concreet ingaan op uw specifieke casus. Aan het eind 

van elke sessie vindt een korte evaluatie plaats.

De cursus “HR in de lijn” wordt gegeven door Merlijn Norder van Akxento en Hetty van Braam 
van Van Braam HRM. Merlijn en Hetty zijn professionele adviseurs/trainers en hebben ruime 

ervaring in HR in de wereld van het onderwijs.

De kosten voor deze volledige cursus 
bedragen € 595,- per persoon (exclusief 
btw). Versnaperingen als koffie en thee en 
het cursusmateriaal zijn hierbij inbegrepen. 

Komt u met 2 mensen uit dezelfde 
organisatie? Dan krijgt u 10% korting per 
persoon. Bij 3 personen bedraagt de korting 
15% en bij 4 personen krijgt u 20% korting.

Wilt u graag aanvullende informatie of 
heeft u een vraag over de cursus? Dan 
kunt u contact opnemen met Hetty van 
Braam, tel. 06 101 21 302 of Merlijn Norder, 
tel. 06 228 22 623.

HET CURSUSPROGRAMMA

DE KOSTEN

ZO MELDT U ZICH AAN: MEER INFORMATIE

Sessie 2
• HR trends.

• CAO toepassing in de lijn.

Sessie 4
• Performancemanagement: hoe haal ik 

de (organisatie) doelen en zet ik talent 

zo optimaal mogelijk in?

• Dossieropbouw: Hoe bouw ik als 

leidinggevende een dossier op? 

Sessie 3
• Gezondheid, vitaliteit en verlof: hoe 

houd ik mijn collega’s fit & gezond?

Sessie 1
• Recruitment: hoe krijg ik de juiste 

persoon op de juiste plek en hoe 

begeleid ik dit?

• Impact van de leidinggevende op het 

binden en boeien van collega’s.

DE ONDERWERPEN PER SESSIE:

OF KLIK HIER!

Wilt u deelnemen aan de cursus 
“HR in de lijn”? Dan kunt u zich aanmelden 
via info@vanbraamhrm.nl.

START 

MAART21


