Een praktijkgerichte
opleiding naast je baan...

...durf jij het aan?
inhollandacademy.nl

Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor
nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen ander.
Ben je niet bang voor verandering én wil je uitgedaagd worden?
Wil jij het verschil maken op de werkvloer, je team inspireren,
een stap verder komen? Maak dan kennis met de praktijkgerichte opleidingen van Inholland Academy.

Durf te leren bij Inholland Academy
De wereld is in beweging en de toekomst is
spannend, veranderlijk en onvoorspelbaar. In
de constant veranderende arbeidsmarkt moet je
moed, lef en durf tonen om te experimenteren.
Fouten maken hoort daarbij. Dan moet je niet
bij de pakken neerzitten, maar het juist nog een
keer proberen. Andersom geldt trouwens ook:
als alles lukt, is dat geen reden om achterover te
leunen. Op die momenten merk je dat docenten
van Inholland Academy begrijpen hoe jij je voelt,
zij geven steun, vertrouwen en moedigen je aan
om door te gaan. Zij versterken je flexibiliteit en
veerkracht die je in jouw werk ook nodig hebt.

Inholland Academy organiseert praktijkgerichte
post-hbo opleidingen voor werkende professionals. Wil je je binnen je vakgebied verdiepen en
tegelijkertijd kennismaken met nieuwe onderwerpen? Dan ben je aan het goede adres.
Kies je voor Inholland Academy, dan kies je
voor een kennisinstituut met de beschikking
over lectoraten, universitair geschoolde en
praktijkdocenten. De nauwe verbinding met het
werkveld én de Hogeschool maakt voortdurende kennisdeling en -mobiliteit mogelijk.
Voorop staat dat wij in al onze opleidingen
doorlopend de relatie leggen met de beroepspraktijk. Door de pragmatische aanpak van
docenten, het gebruik van actuele opdrachten,
die vaak binnen de eigen werkkring worden
uitgevoerd, garanderen we een praktijkgerichte
aanpak.

Meer weten? Kijk op
inhollandacademy.nl

Jouw persoonlijke
ontwikkeling en carrière
staan centraal!

Onze post-hbo opleidingen
We bieden meer dan 160 opleidingen op
post-hbo niveau. Onze opleidingen sluiten aan
op bachelorprogramma’s en zijn sterk praktijkgericht.
Je kunt kiezen uit 16 vakgebieden:

Bij Inholland Academy stellen we jouw
persoonlijke ontwikkeling en carrière centraal.
Jouw leerrendement is ons belangrijkste doel.
Dat betekent dat je een intensief programma
zult volgen en veel inspanningen zult moeten
doen om de opleiding succesvol af te ronden.
Maar je staat er niet alleen voor.
Onze cursisten ervaren de begeleiding bij de
studiekeuze en tijdens de opleiding als zeer
behulpzaam en professioneel. Het team van
adviseurs, docenten en het bedrijfsbureau
vinden het heel gewoon om een stapje extra
te doen, wanneer dat voor jou nodig is.

Zakelijke Dienstverlening
– Bedrijfskunde en Management
– Financieel Management
– Human Resource Management
– Juridische Dienstverlening
Zorg, Welzijn en Publieke Dienstverlening
– Jeugd, Gezin en Onderwijszorg
– Management, Bedrijfsvoering, ICT en HRM
– Medische Beeldvorming en Radiotherapie
– Zorg en Samenleving
Primair Onderwijs
– Bewegingsonderwijs en MRT
– Coaching en Begeleiding
– ICT en Nieuwe Media
– Kunst en Cultuur
– Management en Innovatie
– Passend Onderwijs en Zorgverbreding
– Taal en Rekenen
– Wetenschap en Technologie

“Door de bijeenkomsten krijg ik meer
inzicht in en kennis over mijn eigen
functioneren en handelen binnen het
werkveld. Bij Inholland Academy is er
sprake van goede uitleg, enthousiaste
docenten en een fijne samenwerking
met medecursisten. Dit motiveert mij
om de opleiding af te ronden.”
Irene van den Broek-Dito over de post-hbo opleiding
Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk,
somatiek

“Iedere keer na de lessen was ik erg
gemotiveerd om alle nieuwe kennis toe
te passen in mijn praktijk, ik merkte dat
ik ‘anders’ voor de klas stond.”
Rachel Groos over de post-hbo opleiding
Gedragspecialist

Waarom kies je voor
Inholland Academy?
Cursisten waarderen onze opleidingen met
een 8,2. Onze maatwerkklanten zelfs met
een 9,3 !
Inholland Academy biedt gecertificeerde
programma’s en het gehele aanbod is
CEDEO-erkend
Praktijkgericht onderwijs met betrokken en
enthousiaste (vak)docenten
Ontmoet andere cursisten en wissel
ervaringen uit. Goed voor je netwerk!
Met 10 leslocaties zijn we goed bereisbaar
Maatwerk opleidingen incompany of bij een
van de vestigingen

Leslocaties bij jou in de buurt

Alkmaar

Haarlem

Persoonlijk advies?
Bel 088 - 466 30 30
	Een opleiding kies je zorgvuldig. Onze opleidingsadviseurs kennen de programma’s volledig.
Bespreek jouw wensen en verwachtingen. Je kunt
rekenen op een persoonlijk en deskundig advies.

Amsterdam

Amstelveen

Diemen

Utrecht

Den Haag
Delft
Rotterdam
Dordrecht

“De bijeenkomsten ervaar ik als
zeer interactief en goed afgestemd
op de actualiteit. Ondanks het feit dat
ik een 32-urige werkweek heb, zijn de
bijeenkomsten, eenmaal per 3 weken,
een bron van energie en inspiratie
voor mij.”
Anne Wensink over de post-hbo opleiding
Excellerende wijkverpleging

Met 10 leslocaties
is er altijd wel een
mogelijkheid om de
gewenste opleiding
in de buurt te volgen.

Certificering en kwaliteit
Ons onderwijs wordt regelmatig getoetst en is
positief beoordeeld door onafhankelijke organisaties
als CEDEO, Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs
Nederland en de Nederlandse Raad voor Training en
Opleiding. Dit is voor ons zeer belangrijk, maar wij
worden vooral gedreven door de waardering van
onze cursisten en maatwerkklanten.

Meer weten? Kijk op inhollandacademy.nl

Wij helpen je graag verder!
Voor een persoonlijk advies en
vragen over ons aanbod:
Inholland Academy
Postbus 403
1800 AK Alkmaar
Telefoon: 088 466 30 30
E-mail: academy@inholland.nl
www.inhollandacademy.nl

