PERSBERICHT 19 augustus 2013
Last minute voor de juiste hbo-opleiding kiezen
Alkmaar – Hogeschool Inholland Alkmaar organiseert op woensdag 28 augustus een
Inschrijfavond. De avond wordt gehouden van 17.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze avond kun je je
direct inschrijven voor een hbo-opleiding bij Inholland. Ook kan de bezoeker nog terecht voor
laatste vragen bij de docenten en studenten van de diverse Alkmaarse opleidingen.
Veel jongeren die hun diploma op het voortgezet onderwijs of mbo hebben gehaald, staan op
dit laatste moment nog voor de keuze wat ga ik studeren? Dit is vaak een lastige keuze. Om
deze last minute beslissers te helpen de juiste studie te kiezen, biedt Hogeschool Inholland
Alkmaar naast de Inschrijfavond ook een 2 daagse Studiekeuzeworkshop aan om de knoop
door te hakken (op 26 en 28 augustus).
Hulp bij studiekeuze tijdens Open Avond

Geïnteresseerden kunnen tijdens de Inschrijfavond op 28 augustus, naast je direct inschrijven voor
een hbo-opleiding, ook nog een studiekeuzegesprek aangaan met een adviseur van het Studiekeuze
Adviescentrum. Dit gesprek helpt om de interesses in kaart brengen, waardoor een betere keuze
gemaakt kan worden uit de opleidingen die bij de student passen. Daarnaast is er een decaan
aanwezig om persoonlijke vragen te beantwoorden die van invloed kunnen zijn op je studie. Indien je
je keuze hebt gemaakt, kun je je direct inschrijven voor het nieuwe studiejaar. In de Bibliotheek van
Inholland Alkmaar helpen medewerkers je met het inschrijven via Studielink. Voor het inschrijven heb
je een DigiD-code nodig.
De Studiekeuzeworkshop ‘ik ga studeren, maar wat?’

De Studiekeuzeworkshop, op maandag 26 en woensdag 28 augustus overdag, helpt de toekomstige
student met het kiezen van de juiste studie. De workshop bestaat uit twee delen, waarin de vragen:
Hoe ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? centraal staan. Wat hij of zij in de toekomst zou willen doen
wordt duidelijk door de interesses, talenten en ambities goed in kaart te brengen. Daardoor krijgt de
deelnemer een beter beeld van welke studies bij hem of haar passen. Op de tweede dag wordt een
afspraak ingepland voor een individueel gesprek van circa 1 uur. Aan de hand van de uitkomsten van
de workshopdag en de verdieping tijdens het persoonlijke gesprek wordt een passend
studiekeuzeadvies gegeven. Aansluitend krijgt de deelnemer een schriftelijke terugkoppeling van de
resultaten toegestuurd. De workshop vindt bij Hogeschool Inholland Alkmaar plaats en kost € 45
(inclusief lunch en werkmaterialen). Meer informatie over de workshop en aanmelden kan via
www.inholland.nl/studiekeuzeworkshop
Hogeschool Inholland Alkmaar is een ondernemende hogeschool die goed geworteld is in de regio
Noord-Holland Noord, middenin de maatschappij staat en een open sfeer kent met veel aandacht
voor de individuele student. De hogeschool biedt in totaal 16 solide hbo-opleidingen aan op het terrein
van techniek, economie, educatie en zorg en welzijn, waarvan 3 ook in deeltijdvorm.

/////////////////// Einde persbericht ///////////////////
Noot voor de pers (niet voor publicatie): Pers is van harte uitgenodigd om de Inschrijfavond (17.00
– 20.00 uur), bij Hogeschool Inholland Alkmaar, aan de Bergerweg 200 te Alkmaar te bezoeken.
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Alex de Jager, directeur Externe Betrekkingen, Hogeschool Inholland Alkmaar, E:
alex.dejager@inholland.nl of M: 06 – 51019964
www.inholland.nl/inschrijfavond
www.inholland.nl/studiekeuzeworkshop

