PERSBERICHT 3 maart 2014
Parel van de regio presenteert zich op Open Dag 8 maart bij Inholland Alkmaar
Alkmaar – De hbo-opleiding Accountancy van Hogeschool Inholland Alkmaar heeft het op een
na hoogste percentage geslaagden, 71% procent. Negentien hogescholen nemen deel aan een
landelijk examen Accountancy. Uit een vergelijking van de slagingspercentages komt
Accountancy uit Alkmaar hoog uit. Deze parel van de regio mocht zich al gelukkig prijzen met
een nummer één notering in de ranking van de Keuzegids HBO Voltijd 2014. Op de Open Dag
zaterdag 8 maart kunnen scholieren kennismaken met Accountancy, de nieuwe opleiding
Business Studies en ook de 12 andere opleidingen op het gebied van techniek, economie,
educatie en zorg en welzijn. Studiekiezers zijn welkom van 10.00 tot 14.00 uur.
Accountancy hoog slagingspercentage

De Alkmaarse opleiding Accountancy prijst zich naast een hoog slagingspercentage ook rijk met de
eerste positie in de Keuzegids. De opleiding is kleinschalig, er is aandacht voor de student en het
heeft een kwalitatief hoogwaardig hbo-programma. Kern van de opleiding Accountancy is het werken
met praktijkcasussen gecombineerd met veel werkbezoeken aan het bedrijfsleven waaronder klanten
van grote en kleinere accountancy-kantoren, zoals Deloitte, Ernst & Young, WEA en BDO. De
studenten doen projecten via de accountancy-kantoren bij hun klanten en worden begeleid door
accountants van die kantoren. Een optimale mix van theorie en praktijk. Ook zijn er specialistische
trainingen bij de Hooge Waerder en gastlessen bij de Rabobank.
De Keuzegids HBO Voltijd geeft een kwaliteitsoordeel over alle Nederlandse hbo-opleidingen. Ook
onze docenten van de opleiding Accountancy worden hoog gewaardeerd in de Keuzegids. Dat
gebeurt op basis van een onderzoek onder studenten. Studenten en scholieren zien ook in dat de ene
opleiding de andere niet is. En in het geval van de Alkmaarse Accountancy opleiding is dat dus echt
zo. Met recht is Accountancy van Inholland Alkmaar daarom een parel voor de regio.
Business Studies, economieopleidingen in een nieuw jasje

Om continu in te spelen op de veranderende economische markt biedt Inholland vanaf september
2014 de nieuwe opleiding Business Studies aan. De opleiding beantwoordt aan de behoefte van de
arbeidsmarkt en gaat uit van een brede basiskennis waarop een specialisatie later in de studie volgt.
De opleiding Business Studies is opgebouwd uit bestaande economieopleidingen van Inholland, zoals
Small Business & Retail Management, Commerciële Economie, Bedrijfskunde MER, HRM, Financial
Services Management en Logistiek & Economie. Bij de presentaties op de Open Dag kun je alle ins en
outs horen over deze economieopleiding.
Open Dag zaterdag 8 maart

Via het nieuwe Open Dag programma ‘Test, Ontdek, Kies’ helpt de hogeschool de studiekiezers met
het maken van de juiste keuze voor een nieuwe vervolgopleiding. De 14 Alkmaarse opleidingen
bieden op de Open Dag activiteiten aan die een uitgebreid beeld geven.
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 14 solide hbo-opleidingen aan op het terrein
van techniek, economie, educatie en zorg en welzijn, waarvan 6 ook in deeltijdvorm.
/////////////////// Einde persbericht ///////////////////
Noot voor de pers (niet voor publicatie): Pers is van harte uitgenodigd om de Open Dag op
zaterdag 8 maart (10.00 – 14.00 uur), bij Hogeschool Inholland Alkmaar, aan de Bergerweg 200 te
Alkmaar, te bezoeken.
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Natasha Glass, communicatieadviseur/persvoorlichter, Hogeschool Inholland Alkmaar, E:
natasha.glass@inholland.nl, M: 06 – 11878684
of
Alex de Jager, strategisch relatiebeheerder, Hogeschool Inholland Alkmaar, E:
alex.dejager@inholland.nl, M: 06 – 51019964

Of neem contact op via het algemene nummer van Hogeschool Inholland Alkmaar: 072 – 518 3456
Ook kun je voor meer informatie kijken op www.inholland.nl/opendag

Accountancy-studenten op bezoek bij Stokman

Accountancy-studenten op bezoek bij Stokman

Scholieren op bezoek tijdens Open Dag

