Ontwikkel jezelf
in deeltijd
Voor de wendbare professional van morgen

Leren = durven

Een leven
lang
ontwikkelen
De huidige arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit om wendbare
professionals, met steeds weer nieuwe kennis en vaardigheden.
Zo zijn we op het gebied van digitalisering, verduurzaming en
technologisering in een stroomversnelling gekomen. In diverse sectoren ontstaat daardoor krapte, terwijl een deel van de
werkzoekenden niet aan het werk kan komen en anderen hun
baan dreigen te verliezen.
Het is daarom belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Door te
blijven leren zorg je ervoor dat je kennis en vaardigheden
up-to-date blijven voor nieuw en veranderend werk. Dat jij
soepel kunt blijven meebewegen in een steeds veranderende
arbeidsmarkt. Leren geeft ook nieuwe energie en daarmee
kun je nieuwe kansen creëren.

En of je nu starter bent, wilt doorstromen of je wilt verdiepen
binnen je vakgebied; bij Inholland helpen we je graag om
jezelf te ontwikkelen tot die wendbare professional van de
toekomst. Je kunt bij ons kiezen uit een breed aanbod aan
deeltijdopleidingen binnen diverse vakgebieden of je kennis
opfrissen met een korte training.
Wil jij je blijven ontwikkelen en heb je plannen om
(opnieuw) te gaan studeren? Bekijk ons aanbod op
inholland.nl/werkenenleren
Ik wens je veel succes met je volgende stap en graag
tot binnenkort!
Bart Combee
Voorzitter College van Bestuur

Het speelt al een tijdje door je hoofd: zal ik weer een studie
oppakken? Je wilt bijvoorbeeld je kennis verdiepen of
uitbreiden, zodat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Of je denkt er zelfs aan compleet iets anders te gaan
doen. Wat jouw reden ook is, het is tijd voor verandering!
Misschien twijfel je nog. Een opleiding in deeltijd, past dat
wel in mijn leven? Mijn werk en privéleven combineren met
een studie, hoe organiseer ik dat? En kan ik dat eigenlijk
nog wel: studeren. Leren kun je je hele leven lang, in welke

levensfase je ook zit. Er is altijd wel een manier om je opleiding te combineren met je baan of gezin.
Bij Hogeschool Inholland kun je binnen diverse vakgebieden
en op verschillende manieren in deeltijd studeren.
Kies bijvoorbeeld voor een volledige opleiding of fris je
kennis op met een korte training. Volg je graag lessen op
locatie of studeer je liever flexibel op de momenten die
voor jou handig zijn? Wat je wensen ook zijn, bij onze hogeschool vind je een opleidingsvorm die daarbij past. We denken
hierin graag met je mee. Bekijk het totale opleidingsaanbod
in deeltijd op: inholland.nl/werkenenleren

“Het zoeken naar
verbinding tussen
theorie en praktijk
liep als een rode draad
door mijn studie”
Hans Smeele,
Senior leraar en coördinator

Hans Smeele werkt als leraar en coördinator van de expertgroep ICT & Educatie bij de Stichting Heliomare Onderwijs.
De stichting biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met
lichamelijke en verstandelijke beperkingen. In 2016 studeerde
hij af bij de Master Leren en Innoveren met zijn innovatieve
Stap-voor-Stap-app.
"Voordat ik aan de master begon, was ik een innovator en
een pionier die vaak op het team vooruitliep. Ik was het team
onderweg dan ook regelmatig kwijt. Dankzij de studie slaag
ik er nu beter in om de verantwoordelijkheid over te dragen,
in plaats van alles zelf te willen doen. Taken delegeren en
beseffen dat een ontwerpproces en implementatie van een
verandering tijd nodig hebben, zorgen dat de focus op het
gezamenlijke doel komt te liggen."
Voor mijn masterthesis deed ik onderzoek naar de karakteristieken van betekenisvol multimediaal instructiemateriaal.
Hoe kan dit materiaal zeer moeilijk lerende kinderen helpen
praktische vaardigheden aan te leren? En zo hun zelfstandigheid vergroten?
Ik ontwikkelde de Stap-voor-Stap-app. Leerlingen oefenen
via visuele en gesproken instructies stap voor stap vaardigheden. Ik ben trots op het resultaat. Mijn onderzoek heeft
bijgedragen aan de verrijking, verbetering en vernieuwing
van speciaal onderwijs.”

“ Tegenwoordig wordt er
in de zorg steeds vaker
een hbo-v-diploma geëist.
Deze deeltijdopleiding
was een investering in
mezelf en heeft deuren
voor mij geopend.”
Nicky van den Bosch,
IC neonatologie verpleegkundige
Amsterdam UMC locatie VUmc

Vakgebieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agri en Voeding
Bedrijfskunde en Management
Coaching
Data, ICT en Veiligheid
Finance en Control
Human Resource Management
Maritiem
Marketing en Communicatie
Onderwijs en Innovatie
Sociaal-juridisch
Techniek
Zorg en Welzijn

Opleidingsvormen
Associate Degree deeltijd
Heb je een mbo-diploma en wil je meer, maar liever geen vier
jaar studeren? Een Associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau met een focus op de praktijk. Met een
Associate degree-diploma kun je direct aan de slag binnen
jouw vakgebied. inholland.nl/ad-dt

Master
Heb je een bacheloropleiding afgerond en wil je je verdiepen
of specialiseren binnen jouw vakgebied? Dan biedt een
masteropleiding mogelijkheden. Bekijk alle masteropleidingen op: inholland.nl/masters

Duaal studeren
Bij een duale opleiding sluit je aan het begin van de studie
een onderwijsarbeidsovereenkomst met je werkgever én
de opleiding. Wat je leert, breng je direct in praktijk.
Bekijk alle duale opleidingen op: inholland.nl/duaal

Post-hbo
Wil je je talent en kwaliteiten blijven ontwikkelen? Kies dan
voor een praktijkgerichte post-hbo opleiding of cursus. Dit zijn
programma’s die jou helpen nieuwe kennis en vaardigheden
nóg beter toe te passen in je werk. De duur van een post-hbo
opleiding varieert van een aantal dagdelen tot twee jaar.
Bekijk alle post-hbo- opleidingen op: inholland.nl/academy

Flexibel in deeltijd studeren
Wil jij je naast je baan verder ontwikkelen binnen of buiten je
vakgebied? Kies dan voor een deeltijdopleiding. Een bacheloropleiding duurt officieel vier jaar, maar als je kunt laten zien dat
je al over relevante kennis en vaardigheden beschikt, kun je in
aanmerking komen voor een persoonlijke of flexibele leerroute. Bekijk alle deeltijdopleidingen op: inholland.nl/deeltijd

In welke levensfase je ook zit, bij Hogeschool Inholland
kun je onderwijs in verschillende vormen en niveaus volgen.
Onze loopbaancoaches en opleidingsadviseurs onderzoeken
graag samen met jou welke opleiding het beste aansluit op
jouw wensen.

Waarom kiezen voor
Hogeschool Inholland?
Bij ons kun je veel opleidingen in deeltijd volgen.
Maar welke voordelen biedt een hogeschool?
Een erkend diploma
-	Opleidingen zijn geaccrediteerd en voldoen aan een
door de overheid vastgestelde kwaliteit;
-	Na afloop bezit je een diploma dat zowel in Nederland
als in het buitenland wordt erkend;*
-	Veel bedrijven geven de voorkeur aan een erkend
diploma dat is behaald aan een hogeschool.
* m.u.v. van een aantal post-hbo-opleidingen.
Goede aansluiting bij het bedrijfsleven
- Hogescholen nodigen regelmatig mensen uit de praktijk
uit om het curriculum van een opleiding te toetsen.
Dit zorgt voor een sterke verbinding met de praktijk;
-	Door de nauwe samenwerking met onderzoekscentra
en lectoraten is de kwaliteit van het onderwijs hoog.
Bovendien pas je, wat je leert, direct toe in de praktijk.
Gedreven en inspirerende vakdocenten
-	Een goede docent maakt je studie nóg interessanter.
Daarom werken wij met ervaren docenten die
gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied;
-	Onze vakdocenten bieden je kwalitatief
hoogwaardig onderwijs;
-	Dankzij de persoonlijke begeleiding is er altijd ruimte
om vragen te stellen of opdrachten te bespreken.
Samen leren
-	Heb je een vraag, dan kun je meteen terecht bij een
docent of een medestudent;
- Tijdens je studie bouw je direct een mooi netwerk op.
Op maat studeren met je eigen team
-	Wil jij jezelf ontwikkelen en is dit ook interessant voor
jouw team of het bedrijf waar je werkzaam bent? Bij onze
hogeschool kun je terecht voor op-maat-trajecten.
Meer informatie lees je op inholland.nl/duurzaamtalent

“Vanuit de behoefte om
mezelf te blijven ontwikkelen
en intellectueel te prikkelen,
ben ik gestart met de
post-hbo-opleiding
Big Data Business Analist.
Het was een feest om ondergedompeld te worden in
deze nieuwe materie, waar
je - bewust of onbewust dag in dag uit mee te
maken hebt.”
Jordy van Nugteren,
Algemeen directeur Patina Dakdenkers
Beverwijk

Levenlanglerenkrediet
Studeren is een investering in jezelf. Tegelijkertijd is het
ook letterlijk een grote investering. Zeker wanneer je geen
recht meer hebt op studiefinanciering.
Sinds 2017 is er het zogenaamde Levenlanglerenkrediet.
Dit is een regeling waarmee iedereen tot 55 jaar geld kan
lenen om een opleiding te financieren. De rente is net als
bij de ‘gewone’ studiefinanciering gunstig en wordt elke
5 jaar vastgezet.Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden op DUO.nl
NB: dit geldt niet voor post-hbo-opleidingen.

“Wij willen iedereen bij
PEAK-IT de kans geven
zich verder te ontwikkelen
in de IT, werkervaring op
te doen en tegelijkertijd
gewoon salaris te
verdienen. Alleen op die
manier is het in deze krappe
arbeidsmarkt mogelijk om
personeel te werven en te
behouden. Zo kun je na
de deeltijdopleiding AD
IT Service Management
van Inholland doorstromen
naar de functie van
teamleider.”
Richard Stassen,
Managing Director

Contact
Open Dagen
Wil je kennismaken met een opleiding en de sfeer proeven
op locatie? Bezoek dan een van onze (online) Open Dagen.
Bekijk alle data op: inholland.nl/opendag
In contact komen met een opleiding?
Heb je een vraag over een opleiding? We helpen je graag
verder. Laat je gegevens achter via inholland.nl/contactverzoek
en een collega van de opleiding neemt contact met je op.
Heb je vragen over een post-hbo-opleiding?
Neem dan contact op met het Bedrijfsbureau van
Inholland Academy.
088 466 3030
academy@inholland.nl

Zet jij je volgende stap?
Uitgebreide informatie vind je op:
inholland.nl/werkenenleren
inholland
hogeschoolinholland
inholland
inholland
21-1 - ALG - WERKEN EN LEREN

Heb je vragen over toelatingseisen en je aanmelding?
Neem dan contact op met de Centrale
Studentenadministratie.
023 522 3228
csa@inholland.nl
Algemene vragen
Voor meer algemene vragen kun je contact opnemen
met ons Studie-informatiepunt.
023 522 3228
06 211 155 55
info@inholland.nl

