PERSBERICHT 26 maart 2014
Studiekeuzecheck om goed van start te gaan met je hboopleiding
Alkmaar – Hogeschool Inholland Alkmaar vindt het heel belangrijk dat studenten een
weloverwogen studiekeuze maken. Nieuw daarbij is de zogeheten ‘studiekeuzecheck’ waarmee
je te maken krijgt als je per september 2014 gaat studeren bij de hogeschool. Die
studiekeuzecheck is onderdeel van het studiekeuzetraject en helpt je te bepalen of de opleiding
die je hebt gekozen echt bij je past. Niet alleen omdat je dan met meer plezier je hbo-opleiding
volgt, maar ook omdat de kans groter is dat je deze opleiding met succes afrondt. Je hebt je al
ingeschreven voor een hbo-opleiding voordat je gaat deelnemen aan een studiekeuzecheck.
Aanstaande woensdag 2 april organiseert Inholland Alkmaar tussen 17.00 en 20.00 uur een
Open Avond. De gelegenheid om de knoop door te hakken, de juiste hbo-opleiding te kiezen en
je in te schrijven. Na inschrijving via Studielink worden nieuwe studenten uitgenodigd door
Inholland om deel te nemen aan een studiekeuzecheck in april of juni. De check maakt deel uit
van de toelatingseisen bij de hogeschool.
Hoe werkt de Studiekeuzecheck?

Inholland Alkmaar heeft de studiekeuzecheck zo ingericht dat je een goed beeld krijgt van de
opleiding van jouw keuze. Het programma is verdeeld over één of twee dagdelen. Je volgt dan
bijvoorbeeld een proefles of je gaat aan de slag met een praktijkopdracht. Ook maak je kennis met
studenten en docenten. De studiekeuzecheck maakt op deze manier duidelijk wat de opleiding
inhoudt en voor welk beroep je wordt opgeleid. Je krijgt inzicht in wat de opleiding van jou vraagt om je
studie succesvol af te kunnen ronden.
Studiekeuzecheck april en juni bij Inholland Alkmaar

Deelname aan de studiekeuzecheck is een toelatingseis is: zonder deelname mag je niet met de
opleiding starten. Als je hebt deelgenomen aan de studiekeuzecheck krijg je na afloop een
studieadvies. Dit advies is geen garantie op studiesucces, maar bij een positieve match ben je
verzekerd van een goede start van je studie.
Voor wie?

De studiekeuzecheck is in principe verplicht voor alle bacheloropleidingen in Alkmaar, behalve voor de
opleiding Verpleegkunde (HBO-V). Voor die opleiding geldt een numerus fixus en is er een apart
aanmeldingstraject. Op de website van Hogeschool Inholland (www.inholland.nl) vind je de precieze
gegevens.
Open Avond woensdag 2 april

Via het nieuwe Open Avond programma ‘Test, Ontdek, Kies’ helpt de hogeschool de studiekiezers
met het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. Alle 14 opleidingen die in Alkmaar
worden aangeboden bieden op de Open Avond 2 april activiteiten aan die een uitgebreid beeld geven.
Ook is er de mogelijkheid om je direct in te schrijven voor een hbo-opleiding.
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 Avond kun je alle ins
en outs horen over deze nieuwe economieopleiding.
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 Avond op
woensdag 2 april (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:
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 kijken op www.inholland.nl/openavond

