PERSBERICHT 20 februari 2014

Proefstuderen op 27 februari bij de nieuwe hbo-opleiding Business Studies in Den Haag
Den Haag – Op donderdag 27 februari kunnen eindexamenkandidaten van de havo, het vwo en laatstejaars mbo
studenten een ochtend Proefstuderen bij de nieuwe opleiding Business Studies van Hogeschool Inholland Den
Haag. Proefstuderen geeft aankomende studenten de mogelijkheid om een hbo-opleiding eerst uit te proberen
alvorens een definitieve studiekeuze te maken.
Samen met andere middelbare scholieren en mbo studenten volgen de toekomstige studenten een aantal
aangepaste colleges. Dit kunnen hoorcolleges, workshops of werkcolleges zijn. Proefstudeerders hebben tijdens
het programma de gelegenheid om te praten met economische studenten en docenten. Ze krijgen op deze
manier een scherper beeld van wat de opleiding inhoudt en kunnen na afloop beter inschatten of Business
Studies echt bij hen past. De Proefstudeerdag begint op 27 februari om 9.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Aan de
deelname zijn geen kosten verbonden.
De nieuwe zakelijke opleiding Business Studies gaat vanaf september 2014 van start en speelt in op de
veranderende economische markt. De markt van nu en straks vraagt om breed opgeleide en specialistische
professionals die projectmatig kunnen denken en werken. Als een potentiële professional na de opleiding aan het
werk gaat, moet hij/zij tegenwoordig over de grenzen van het eigen vakgebied heen kunnen kijken en gemakkelijk
kunnen schakelen tussen de verschillende takken van sport in een organisatie. Of het nu gaat om marketing,
ondernemen, management, financiën, HRM of logistiek. De opleiding Business Studies beantwoordt aan de
behoefte van de arbeidsmarkt en gaat uit van een brede basiskennis waarop een specialisatie in jaar drie van de
studie volgt. De nieuwe opleiding is opgebouwd uit de bestaande economieopleidingen van Hogeschool
Inholland.
Hogeschool Inholland Den Haag is een kleinschalige hogeschool met een prettige en persoonlijke sfeer waar
studenten en docenten elkaar kennen. Hogeschool Inholland Den Haag biedt opleidingen aan op het gebied van
communicatie en media, maatschappij en welzijn, management en finance, marketing en ondernemen, onderwijs
en recht.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kim van Bommel – Communicatieadviseur van Hogeschool Inholland Den Haag, kim.vanbommel@inholland.nl, 06-52 37 57
58
Aankomende studenten kunnen zich via de website aanmelden voor het Proefstuderen: www.inholland.nl/proefstuderen
Hogeschool Inholland Den Haag, Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag

