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25 of 27 juni 2019*
Check voor welke datum je je hebt ingeschreven!

Waarom De Haagse Matchingsdagen?
Tijdens De Haagse Matchingsdagen heeft de opleiding van jouw keuze een programma gemaakt waarmee je
kennis maakt met de inhoud van je opleiding, de docenten en ook je medestudenten.
Het doel van het programma is om je een realistisch beeld te geven van deze opleiding, bijvoorbeeld welke
vakken krijg je, hoeveel tijd kost het studeren, welke andere activiteiten zijn er tijdens de opleiding.
Ter voorbereiding op De Haagse Matchingsdagen vragen wij je een opdracht te maken. Deze opdracht maakt
onderdeel uit van het programma en laat je nogmaals stilstaan bij de keuze die je gemaakt hebt. Aan het eind
van de dag volgt een evaluatie waarbij je al je ervaringen op een rij kunt zetten en je tot je definitieve keuze
kunt komen of de opleiding echt bij je past.

Voorbereidende opdracht
Maak een A4-poster waarmee je je op De Haagse Matchingsdag presenteert aan de groep als toekomstig
HRM-student.
De volgende elementen moeten erin terug komen:
• Wat is je verwachting van de opleiding (denk aan thema’s, onderwijsvorm, opdrachten)?
• Waarom denk jij bij de HRM-opleiding te passen?
• Waarom denk jij geschikt te zijn voor het vak HRM?
• Wat wil je leren tijdens je opleiding?
Zorg dat de poster een duidelijk beeld weergeeft van wie jij bent!
Om de poster te maken kun je onder andere kijken op:
• de website van de opleiding HRM, daarop staan promotiefilmjes, maar ook andere informatie:
https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/bachelors/human-resource-management-voltijd
• website van het Landelijk Opleidingsoverleg Human Resource Management (LOO HRM) raadplegen:
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/222/original/hrm.opl.pr.201
6.pdf?1515676023
• de facebook pagina van de opleiding HRM een facebook pagina
https://www.facebook.com/groups/1395653710690499/?ref=bookmarks
Tijdens de voorbereiding zul je merken dat je nog niet alles weet over de opleiding, daarom vragen we jullie
ook minimaal drie vragen te bedenken over de opleiding HRM en het vak HRM. Deze vragen zullen tijdens De
Haagse Matchingsdag aan bod komen.
Natuurlijk is er over Human Resource Management nog veel meer op internet te vinden. Zorg dat je voorbereid
bent op de matchingsdag!
Je levert de poster digitaal in, zie voor informatie hieronder. En je neemt een geprint exemplaar (A4) mee naar
De Haagse Matchingsdag.

Hoe lever ik de opdracht in?
Let op: staat je naam en studentnummer duidelijk vermeld op je document?
Log dan (weer) in op Osiris Aanmelding. Na het inloggen zie je voor welke opleiding(en) je bent
aangemeld. Selecteer de opleiding waarvoor je de opdracht hebt gemaakt, beantwoord de vragen op het
scherm en upload je opdracht in een pdf-bestand. Je ziet een bevestiging op het scherm en je ontvangt
de bevestiging ook per e-mail. Ontvang je de e-mail niet, neem dan contact op met de contactpersoon
van de opleiding.

Vragen?
Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met Sikko Brand, e-mail
s.brand@hhs.nl, of Sander Rijksbaron, e-mail s.rijksbaron@hhs.nl
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