
 

 

 

 

Post-hbo Strategisch en Bedrijfskundig HRM 

 

 

 

Bent u als HR manager, HRM adviseur of P&O adviseur geïnteresseerd in een rol als ‘business partner’ 

in uw bedrijf of organisatie? Op zoek naar expertise met de focus op het vertalen van de 

organisatiestrategie naar strategisch, tactisch en operationeel HR / P&O beleid?  Wilt u in dit verband 

meer kennis vergaren over planning & control, ken- en stuurgetallen, benchmarking? Sparren over de 

vraag hoe resultaten van HR/P&O beleid te meten zijn en hoe daarop te sturen is? Wilt u meer inzicht 

in de financieel economische context binnen uw organisatie? Kortom wilt u (meer) inzicht in hoe 

HR/P&O de bedrijfsresultaten kan beïnvloeden? 

 

Dan biedt onze Post-hbo Strategisch en Bedrijfskundig HRM meer dan voldoende uitdaging en meerwaarde 

voor u! 

 

Resultaat 

 Met uw deelname aan deze post-hbo cursus doet u actuele kennis, inzichten en vaardigheden op die 

u direct in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. 

 Wat zijn zoal te bereiken resultaten? 

 U ontwikkelt een strategisch- en tactisch HR beleidsplan inclusief implementatieplan. 

 U ontwikkelt een set van ken- en stuurgetallen op HR-gebied cq scorecard voor uw eigen organisatie. 

 U vertaalt beleidsvoorstellen in termen van kosten en baten en kunt deze vertalen in Excel-

scenario’s.  

 U bent gesprekspartner voor de financiële discipline in uw organisatie over hoe de samenwerking en 

de bedrijfsresultaten te optimaliseren. 

 

Doelgroep 

De post-hbo is vooral bedoeld voor HR managers, HRM adviseurs, P&O adviseurs, die aan hun competenties 

op strategisch en bedrijfskundig gebied willen werken.  

 

  



 

 

 

 

Opzet 

 De cursus bestaat uit 3 blokken van in totaal 15 bijeenkomsten: 

o Strategisch HRM (6 bijeenkomsten) 

o Planning & Control (5 bijeenkomsten) 

o Financiële context en onderbouwing van HR/P&O-beleid (4 bijeenkomsten) 

 

 Tijdens de bijeenkomsten wordt in ruimte mate aandacht geschonken aan de praktijk binnen de 

eigen organisatie (denk aan mondelinge uitwisselingen, presentaties). 

 In of na elk blok is er een consultatiemogelijkheid bij de docent van 30-45 minuten  

 De studiebelasting bedraagt gemiddeld 8 uur per week, inclusief de bijeenkomsten.  

 

Inhoud 

De post-hbo omvat de volgende onderdelen: 

 

Strategisch HRM 

Bij strategisch HRM komt de vertaling van de organisatiestrategie naar strategisch, tactisch en operationeel 

HR/P&O-beleid aan bod. Het gaat daarbij om de dominante in- en externe ontwikkelingen en (f)actoren die 

van invloed zijn op de  inrichting van de HR-functie in de organisatie. De effectiviteit en implementatie van 

het HR/P&O-beleid, ook in relatie tot de lijn. Daarnaast komt de eigen professionaliteit, ethiek en het 

ontwikkelen van de eigen visie op de HR discipline aan bod. 

  

Resultaat 

Dit blok leidt tot een strategisch-tactisch HR-beleidsplan, inclusief implementatieplan.  

 

Planning & Control 

In dit blok komt aan de orde hoe organisaties de resultaten van HR-activiteiten kunnen meten, monitoren en 

op kunnen nemen in de Plan- & Control cyclus. Kernbegrippen daarbij zijn dan ken- en stuurgetallen, 

prestatie-indicatoren, benchmarking, scorecards en andere vormen van management control. 

 

Resultaat 

Ontwikkeling van een eigen HR-scorecard: Toepassen en verwerken van deze denk- en werkwijze in de eigen 

werksetting. 

 



 

 

 

 

Financiële context en onderbouwing HR/P&O-beleid 

Financieel HRM gaat in op de bedrijfseconomische context voor het HR-werk. Het financiële 

begrippenapparaat wordt inzichtelijk gemaakt en toegepast op het (eigen) HR-werk. Beleidsvoorstellen 

worden onderbouwd met kosten-batenanalyses en scenariomodellen. 

Resultaat 

Een uitgewerkt HR-beleidsvoorstel wordt vertaald naar een business case, waarin ook het aspect Planning & 

Control wordt meegenomen. In Excel wordt deze business case ondersteund met een scenariomodel. 

 

Duur, start en locatie 

Duur 

De cursus duurt in totaal 15 bijeenkomsten. Deze vinden plaats in de avond van 18:15 uur tot 21.30 uur. De 

bijeenkomsten vinden om de week plaats. De totale doorlooptijd bedraagt 26-30 weken. Bij de planning 

houden wij rekening met vakantieperiodes en feestdagen. 

Start 

De cursus start bij voldoende aanmeldingen in het voor- en najaar.  

Locatie 

De trainingen vinden plaats in het gebouw van Saxion aan de Handelskade 75 in Deventer. Deze locatie is 

goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op loopafstand van het NS-station. 

 

Groepsgrootte 

De cursusgroep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. 

 

Kosten deelname 

U investeert in deze cursus € 2.865, -. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en catering (koffie/thee) tijdens 

de bijeenkomsten. Wij berekenen u geen BTW.  

 

Afsluiting 

Elk blok wordt afgesloten met een opdracht. Bij voldoende beoordeling van de opdrachten ontvangt u een 

certificaat van Saxion Academie Mens en Arbeid. 

 



 

 

 

 

Aanmelden 

U kunt zich via het bijgaand formulier aanmelden. Na ontvangst berichten wij u over de verdere procedure, 

de plaatsing en wijze van betalen. 

 

Maatwerk - incompany 

Uiteraard is het mogelijk om voor uw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een 

incompanytraject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee. 

 

Meer weten? 

Neem contact op! 

Monique Kleefstra, Projectcoördinator 

Telefoon     : 088 – 019 3930 

Mobiel        : 06-13046463 

E-mail        : m.kleefstra@saxion.nl 

http://www.saxion.nl/mensenarbeid 
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