Hulp bij studiekeuze op Open Avond van Hogeschool
Inholland Alkmaar
Alkmaar – Hogeschool Inholland Alkmaar organiseert op woensdag 14 januari een Open
Avond. Studiekiezers zijn welkom van 17.00 tot 20.00 uur. Het is dé mogelijkheid om uit te
vinden welke opleiding nu écht het beste bij je past. Het belooft een bijzonder drukke avond te
worden. Vorig jaar ontving de Alkmaarse hogeschool ruim 1200 bezoekers en een soortgelijk
aantal wordt weer verwacht. De activiteiten voor toekomstige studenten geven een uitgebreid
beeld van de 14 opleidingen van de hogeschool. Er valt veel te ontdekken: van presentaties
over de diverse studies, een competentiespel doen, meer horen over de toelatingseisen bij de
Pabo, het Roboticalab bekijken, de opstelling van de FIRST® LEGO® League zien, vragen
stellen bij DUO, 3-D printen tot een kijkje nemen bij studentenvereniging Omnivas en meer.
Hogeschool Inholland Alkmaar biedt 14 voltijdopleidingen en 4 deeltijdopleidingen aan op het terrein
van techniek, economie, educatie en zorg en welzijn. Op de Open Avond geven alle opleidingen
presentaties. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met docenten en studenten op de studiekeuzemarkt,
bij de presentaties en kunnen luisteren naar ervaringen van Alkmaarse studenten. Door de wettelijk
vastgestelde aanmelddatum, die is vervroegd naar 1 mei, is het belangrijk om je vroeg te oriënteren
op de juiste opleiding.
Hulp bij studiekeuze tijdens Open Avond

Via het Open Avond programma ‘Test, Ontdek, Kies’ helpt de hogeschool de studiekiezers met het
maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. Ook is er de mogelijkheid om je direct in te
schrijven voor een hbo-opleiding. In de Internetlounge van Hogeschool Inholland Alkmaar helpen
medewerkers je met het inschrijven via Studielink. Voor het inschrijven heb je een DigiD-code nodig.
Ook kunnen bezoekers een afspraak maken met de studiekeuzeadviseur voor een uitgebreid
studiekeuzegesprek en –test op latere termijn, waardoor een betere keuze gemaakt kan worden uit de
opleidingen die bij de kiezer passen. Daarnaast is er een studentdecaan aanwezig om persoonlijke
vragen te beantwoorden die van invloed kunnen zijn op je studie.
Business Studies, economieopleidingen in een nieuw jasje

Om continu in te spelen op de veranderende economische markt biedt Inholland sinds september
2014 de 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 Hogeschool
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 economieopleiding.

/////////////////// Einde persbericht ///////////////////
Noot voor de pers (niet voor publicatie): Pers is van harte uitgenodigd om de Open Avond op
woensdag 14 januari (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

Kijk ook op www.inholland.nl/openavond

