naam opleiding HBO
Accountancy

inhoud
Mijn naam is Jacco Dane en ik ben werkzaam als zelfstandige accountant en hiernaast als parttime
docent accountancy bij de Haagse Hogeschool.

presentatie door
Dhr. J. Dane, accountant

tijd
19.00

lokaal
2.02

19.45

3.02

19.45
20.30

2.02

19.45

3.13

Op mijn 20e heb ik de keuze gemaakt om op een accountantskantoor te gaan werken en ik zal jullie
gaan vertellen waarom ik dat gedaan heb. Ik zal jullie ook gaan vertellen welke werkzaamheden je op
een accountantskantoor kan gaan uitvoeren en welke opleiding je kan gaan volgen om accountant te
worden.
Hiernaast zal ik jullie vertellen waarom er altijd een tekort zal blijven aan accountants. Je bent altijd
verzekerd van werk !
Als je cijfermatig bent ingesteld, het leuk vindt om te rekenen, met de computer te werken en te
communiceren met ondernemers dan moet je zeker naar mijn verhaal komen luisteren.
Hogeschool Inholland Delft
Dier- en Veehouderij en
Dier- & Veehouderij
Landscape and Environment
Management
Heb je interesse in dieren? Heb je een grote passie voor gezondheid en welzijn van dieren? Vind je
relaties tussen dieren en mensen belangrijk? Wil je zelf een bedrijf opzetten met dieren? Wil je anderen
adviseren over dieren en alles wat daarbij komt kijken? Ben je geïnteresseerd in de rol die dieren in de
samenleving spelen? Dan is de opleiding Dier- en Veehouderij in Delft ideaal voor jou. De opleiding leidt
je op tot een deskundige op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, relaties tussen dier en mens en
multifunctionele landbouw zoals zorgboerderijen, natuurbeheer en agrotoerisme. Denk aan een
toekomst als adviseur in de dier- en veehouderij, beleidsmedewerker voor het Ministerie van
Economische Zaken, voorlichter voor diervoeding of diergeneesmiddelen, onderzoek naar dieren of het
management van een dierenartsenpraktijk.
Landscape & Environment Management
De Randstad is het meest interessante gebied van Nederland en onze school staat er middenin. De
beschikbare ruimte is schaars, dus moeten we er creatief en innovatief mee omgaan. Heb je oog voor
de natuur, het landschap en je omgeving? Wil je meewerken aan een leefbare, groene woonwerkomgeving met schone grond, water en lucht? Word je enthousiast van het inrichten en beheren van
een aantrekkelijke leefomgeving met bereikbare steden, recreatiemogelijkheden en natuur in en om de
stad?
Automotive business
Met een afgeronde opleiding VWO of Havo heb je toegang tot het propedeusejaar van Hogeschool IVA IVA Driebergen
management (IVA
Driebergen. Bij instroom maak je direct een keuze tussen de automotive en de nautische richting binnen
Driebergen)
de "Hogere managementopleiding van de Mobiliteitsbranche". De Automotive opleiding heeft een breed
vakkenpakket met o.a.; economie, marketing, verkoop en techniek. De compacte en kleinschalige
opleiding leidt in eerste instantie op tot commerciële en managementgerichte beroepen in de automotive
sector. Ook geeft de opleiding een uitstekende start voor andere sectoren in het bedrijfsleven.
Studenten met een passie voor auto’s vinden bij de Automotive opleiding een leuke, gestructureerde
studie met een uitstekende aansluiting naar een baan.
Business, finance and Asian EuroCollege biedt kleinschalig particulier onderwijs in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. We hebben
markets
hbo- en mbo-opleidingen op het gebied van ondernemen, business, hotels en evenementen. Al onze
opleidingen bestaan uit een versneld programma. Dit betekent dat je hard werkt en meer bereikt in
minder tijd.
HBO

Eurocollege

1 van 18

In de versnelde opleiding International Business & Asian Markets leer je denken als een echte global
ondernemer. Wat de uitdaging ook is, jij gaat aan de slag met de potentie en het commerciële succes.
De HBO opleiding geeft je alle tools én de juiste mentaliteit voor het ondernemerschap of leiderschap.
Met duidelijke regels en structuur werken we aan (zelf)discipline. En dat werpt zijn vruchten af. Onze
studenten behalen hun diploma gemiddeld in 2 jaar en 8 maanden.
Business studies (inclusief
Accountancy en
bedrijfseconomie)

De Nederlandstalige opleiding Business Studies bij Hogeschool Inholland speelt in op een continu
veranderende economische markt. Een markt die vraagt om breed opgeleide professionals met een
specialisme. Als je na je opleiding aan het werk gaat, moet je tegenwoordig over de grenzen van je
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
(personeel en arbeid) of logistiek. Als aankomende business professional heb je straks meer te bieden
met een brede basiskennis. Ook kun je zakelijke vraagstukken oplossen in een internationale en brede
maatschappelijke en/of zakelijke omgeving, waarbij je ook oog hebt voor de persoonlijke gevolgen. In
het eerste en tweede jaar krijg je onder meer les in: strategie en beleid, (internationale) economie,
bedrijfskunde, marketing, veranderen en implementeren, organisatiekunde, logistiek, communicatie,
personeelsmanagement en gesprekstechnieken. Vanaf het derde jaar kies je voor één van de zes
afstudeerrichtingen: Marketing, Ondernemen, Management & Beleid, Human Resource Management,
Banking & Insurance en Logistiek.

Hogeschool Inholland
Rotterdam

19.00

3.09

Accountancy
Ben je nieuwsgierig? Ben je cijfermatig ingesteld, geïnteresseerd in ICT en gedisciplineerd? Houd je van
controle en adviseren? Vind je het leuk om diverse bedrijven van binnen te zien? Wil je organisaties
optimaliseren? Zie jij jezelf al als accountant? Als je veel van deze vragen met ja kunt beantwoorden is
dit wellicht de studie voor jou. Als accountant kom je bij bedrijven over de vloer om de jaarrekening te
controleren of te helpen opstellen. Je werkt veel met cijfers, maar ook met mensen. Het blijft niet alleen
bij het achteraf controleren, maar je adviseert het management ook over de mogelijke verbeteringen in
de toekomst. Bij Hogeschool Inholland volg je het eerste studiejaar samen met studenten van de
opleiding Business Studies en Bedrijfseconomie. Het werkveld vraagt namelijk om een brede oriëntatie.
Samen met je medestudenten werk je aan uiteenlopende projecten en praktijksituaties waarin je
bedrijfsproblemen oplost.
Finance & Control (Bedrijfseconomie)

HBO
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De vierjarige voltijdopleiding Bedrijfseconomie bij Hogeschool Inholland bereidt je voor op een functie in
de financiële dienstverlening op economisch en administratief gebied. Na afloop van je opleiding ben je
een breed opgeleide professional. Je brengt de bedrijfsprocessen en de financiën binnen een
organisatie in kaart en je adviseert hoe die processen (beter) kunnen worden beheerst. Je kunt dan
bijvoorbeeld aan de slag als consultant, assistent controller, financieel adviseur of vermogens- of
beleggingsadviseur bij banken en bedrijven. Het eerste studiejaar volg je samen met studenten van de
opleiding Business Studies en de opleiding Accountancy. Het werkveld vraagt namelijk om een brede
oriëntatie. Je krijgt te maken met alle aspecten van business, met veel aandacht voor finance en
bedrijfsprocessen. Daarna ga je dieper in op de vakken bedrijfseconomie, cost accounting, financiering
en ondernemingsrecht. Kortom, de moderne bedrijfseconoom is veel meer dan alleen de financieel
specialist.
Commerciële Economie /
Sportmarketing en
management

Krijg je geen genoeg van de sportbranche? Maak van je passie je beroep. Volg het
specialisatieprogramma SportMarketing & Management van de opleiding Commerciële Economie en
word sportmarketeer.
Bij SportMarketing & Management leer je kijken en luisteren naar de sportconsument. Aan welke
producten of diensten hebben je sportende medemens of sportverenigingen behoefte en hoe kun je op
hun vraag inspelen? Als sportmarketeer help je sportorganisaties klantgerichter te werken. Bij de
opleiding noemen wij vakken 'trainingen' en de praktijkopdrachten vanuit de sportbranche zijn de
'wedstrijden'. Je krijgt 'trainingen' als Sportmarketing, Sportfinance, Marktonderzoek,
Sportmanagementbeleid en Sportmanagementvaardigheden, Communicatievaardigheden en Engels.
Tijdens de training Sportmanagementvaardigheden leer je wat teambuilding en leidinggeven is. De
'wedstrijden' worden in opdracht van Rotterdamse organisaties, zoals Daka, uitgevoerd.

Commerciële Economie

Dynamisch, boeiend en elke dag anders: dát is Commerciële Economie. Ben jij nieuwsgierig naar hoe
Hogeschool Leiden (alleen
het er binnen een commerciële omgeving aan toe gaat? Heb je oog voor trends en vind je het boeiend stand in aula)
om te onderzoeken waardoor dit komt? En vooral hoe je er op in kunt spelen om je positie op de markt
te versterken? Als commercieel econoom achterhaal je waar mensen en bedrijven behoefte aan hebben
en pik je signalen uit de markt op. Na de opleiding kun jij aan de slag als projectmanager, marketeer,
adviseur nieuwe media, marktonderzoeker, bij je eigen start-up of een van de vele andere
beroepsmogelijkheden. Kortom: wat ga jij ondernemen bij Commerciële Economie?

Communicatie (reclame,
media & design)

De vierjarige voltijd opleiding Communicatie bij Hogeschool Inholland is praktijkgericht en leidt je op tot Hogeschool Inholland
communicatiespecialist in een wereld van reclame, (social) media, design, merken, public relations,
Rotterdam
journalistiek en interne communicatie. Je gaat aan de slag met uiteenlopende
communicatievraagstukken. Wat voor reclamecampagne werkt het beste voor een bepaald merk? Hoe
kan een organisatie meer aandacht krijgen in de media? Met welk verhaal en welke evenementen
worden medewerkers nog meer betrokken bij de organisatie? Met jouw creatieve denkvermogen leer je
tijdens de opleiding Communicatie een antwoord te geven op deze vragen. Je werkt in jaar 1 en 2 vooral
in projecten. Vanaf jaar 3 en 4 ga je je specialiseren in een door jouw gekozen richting en studeer je af.
Je start op de arbeidsmarkt als een goed uitgeruste communicatieprofessional die zowel strategisch als
creatief bekwaam is.

HBO

Hogeschool Rotterdam

20.30

3.13

19.00

3.05
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Communication &
Multimedia Design + CMDUXD (vwo-route)

De digitale wereld is jou niet onbekend en je wilt dat iedereen kan gebruikmaken van de digitale
Haagse Hogeschool
toepassingen, zoals het scannen van de boodschappen, het bestellen van kaartjes via je telefoon en het
piepen van de sensor bij het inparkeren van de auto. Je ziet het wel zitten om je bezig te houden met
communicatie, het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces en je bent geïnteresseerd in de
technologie die achter de digitale en interactieve media schuilt. Bij de studie Communication &
Multimedia Design (CMD) leer je denken als ontwerper. Je onderzoekt de beleving van gebruikers en
stemt hier je ontwerp op af. Je volgt de technologische innovaties op de voet en je staat stil bij de
verandering die jouw interactieve ontwerpen teweeg kunnen brengen in de maatschappij. Je denkt,
onderzoekt, ontwerpt, creëert en leert. Kortom, je bent de creatieve schakel tussen technologie en
gebruiker.

Creative Business (Media en Ben je creatief, actief en onderneem je graag zelfstandig activiteiten? Wil je het eindexamenfeest op
Hogeschool Inholland
Entertainment Management) school organiseren? Beheer jij altijd de ‘geldpot’ als je samen met je vrienden een dagje op stap gaat en Rotterdam
weet jij altijd precies waar iets te beleven valt? Dan is de opleiding Media & Entertainment Management
bij Hogeschool Inholland echt iets voor jou! Tijdens de opleiding leer je met veel verschillende mensen
samen te werken aan de realisatie van entertainmentproducties. De vierjarige opleiding Media &
Entertainment Management leidt je op tot managementfuncties achter de schermen van film/televisie,
radio, evenementen, muziek en interactieve media. Denk bijvoorbeeld aan een uitvoerend producent bij
radio- of televisie, filmproductiebedrijf, entertainmentbedrijf of evenementenbureau.

HBO

19.00

3.16

19.45

3.08

4 van 18

Defensie, werving en selectie

19.45
20.30

3.16

EF taalreizen, studeren in
Snel een taal leren kan je het best met de programma's van EF. Bovendien zijn de EF programma's
het buitenland, academische flexibel, jij kiest zelf hoe intensief je leert, waar je gaat studeren, hoe lang je gaat leren en wanneer je
uitwisseling (Education First) start. Van een korte taalreis tot en met een jaar durende academische uitwisseling, er is voor ieder wat
wils!

EF Education First

19.45
20.30

4.01

Ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving zo zelfstandig
mogelijk te doen. Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen en wordt ingezet wanneer
activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen
doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby's niet meer (volledig)
lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. De ergotherapeut
bekijkt samen met de cliënt hoe hij of zij deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken.
Ergotherapeuten versterken het dagelijkse handelen. Ze werken praktisch en leren hun cliënten de
dingen die voor hen belangrijk zijn weer zelf te doen. De ergotherapeut kijkt in die situaties samen met
de cliënt wat hij of zij wél kan en in welke omgeving dat moet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden op
school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er verbeteren? Dat geldt niet alleen voor de
inrichting van een huis of kantoor of eventuele hulpmiddelen, maar het heeft ook betrekking op de
mensen om de cliënt heen. Of dat nu familie, vrienden, collega's, medescholieren, werknemers,
werkgevers of hulpverleners zijn.

Hogeschool Rotterdam

20.30

3.12

Facility Management

Hogeschool Rotterdam
Als facility manager ben je op managementniveau verantwoordelijk voor het aanbod van faciliteiten in
diverse organisaties.
Je zorgt ervoor dat het aanbod van diensten en producten naadloos aansluit op de wensen en
behoeften van de gebruikers. Om organisatieactiviteiten optimaal mogelijk te maken, geef je leiding aan
een team facilitaire medewerkers. Je staat in nauw contact met interne en externe klanten en bent
bovendien op de hoogte van trends die relevant kunnen zijn voor de organisatie. Daarnaast voer je
gesprekken met leveranciers en sluit daarmee de beste contracten af.

19.00

3.12

Food, Commerce &
Technology

Vind je het interessant om te weten hoe onze voedingsmiddelen worden ontwikkeld en geproduceerd? Hogeschool Inholland Delft
Wil je weten hoe deze op kwaliteit of veiligheid worden gecontroleerd? Wat is nu precies food safety (of
voedselveiligheid) en welke eisen gelden hiervoor? Wat maakt een product nu echt gezond of lekker?
Hoe kom je er precies achter wat de consument wil of waar hij nu en in de toekomst behoefte aan
heeft? Hoe kunnen we het eetpatroon van de consument gezonder maken en goed uitleggen wat voor
hem of haar het beste product is? Wat maakt producten of productiemethoden duurzaam? De opleiding
Food Commerce and Technology kent twee afstudeerrichtingen:‘Voedingstechnologie’ en ‘Markt en
consument’.

20.30

3.10

Defensie

HBO

Defensie kent veel verschillende functies in vrijwel elke richting en op elk scholingsniveau. De
defensieorganisatie is met de krijgsmachtdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke
Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee een van de grootste werkgevers van Nederland. Tijdens de
voorlichtingen worden zowel de rol van de defensieorganisatie als werkgever, alsmede de
maatschappelijke positie van de defensieorganisatie belicht.
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Hogeschool Leiden

Als aankomend student in een van de oudste studentensteden van Nederland staat je veel te wachten.
Leiden heeft niet voor niets de bijnaam: ‘stad van ontdekkingen’. Zowel de hogeschool als de
karakteristieke stad hebben jou veel moois en interessants te bieden.

Hogeschool Leiden (alleen
stand in aula)

Hoe is het is om student in Leiden te zijn, hoe is het om te wonen in Leiden, wat zou je naast jouw
studie kunnen ondernemen en hoe kan je sportief door jouw studie heen gaan?
Hotel en facility NHTV

International Hotel Management
Breda University of Applied
hbo-bacheloropleiding - BBA - 3 of 4 jaar
Sciences (voorheen NHTV
Deze Engelstalige hbo-bacheloropleiding bereidt je voor op een internationale carrière in de hospitality Breda)
branche. Als hospitality professional ben je in staat om diverse bedrijfsproblemen op te lossen, je team
te leiden en de behoeften en verwachtingen van je gasten te begrijpen. De opleiding heeft een in-house
leerbedrijf met moderne keukenfaciliteiten. Hier doe je ervaring op in het organiseren van bijeenkomsten
en het verzorgen van gasten. Getalenteerde studenten kunnen deelnemen aan de Hilton Class.
Voorbeelden van functies in de hospitality branche zijn: general manager, food & beverage manager,
rooms division manager, sales manager of marketing manager.

19.45

3.04

19.00

3.13

International Facility Management
hbo-bacheloropleiding - BBA - 3 of 4 jaar
Deze Engelstalige hbo-bacheloropleiding bereidt je voor op een internationale carrière in de facilitaire
branche. De facilitaire afdeling is het kloppende hart van een organisatie. Goed georganiseerd facilitair
management kan het verschil maken en waarde toevoegen aan het bedrijf. Dat is ook de reden dat
tegenwoordig de facilitaire manager een partner is op strategisch bedrijfsniveau. De opleiding heeft een
in-house leerbedrijf met moderne keukenfaciliteiten. Hier doe je ervaring op in het organiseren van
bijeenkomsten en het verzorgen van gasten. Na je studie kun je aan de slag in bijvoorbeeld een
ziekenhuis, hotel, op het vliegveld of bij een multinational. Ook overheid, cateringbedrijven en
evenementen- en adviesbureaus wereldwijd kunnen werkgevers zijn.
Hotel, event en toerisme

HBO

EuroCollege biedt kleinschalig particulier onderwijs in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. We hebben
Eurocollege
hbo- en mbo-opleidingen op het gebied van ondernemen, business, hotels en evenementen. Al onze
opleidingen bestaan uit een versneld programma. Dit betekent dat je hard werkt en meer bereikt in
minder tijd.
De versnelde opleiding International Hotel & Hospitality Management vormt jou tot een goede
hotelmanager. Je weet wat service verlenen is en hoe je gasten een fijne tijd kunt bezorgen. De HBO
opleiding geeft je alle kennis, kunde én de juiste mentaliteit om een echte hospitality professional te
worden.
De versnelde opleiding Hospitality & Event Management vormt jou tot een ware expert in evenementen,
gastvrijheid, commercie en management. Je begeeft je in een miljarden business: de
evenementenindustrie. Je leert tot in detail hoe je een succesvol event neerzet en gastvrijheid creëert.
Ook werken we met duidelijke regels en structuur aan je (zelf)discipline. Zo maken we van jou een
echte professional. Onze studenten doen gemiddeld 2 jaar en 8 maanden over deze opleiding.

6 van 18

Integrale Veiligheidskunde

Bij veel gebeurtenissen in onze samenleving speelt veiligheid een belangrijke rol. Denk aan een groot
Hogeschool Inholland
popconcert of een zeer drukke tentoonstelling, waarbij mensen moeten kunnen genieten zonder dat ze Rotterdam
zich zorgen hoeven te maken over of alles wel goed verloopt. Houd je van organiseren, runnen, regelen
en coördineren? Ga je graag met mensen om en vind je het leuk ze te ondersteunen en waar nodig te
helpen? Dan is de opleiding Integrale Veiligheid bij Hogeschool Inholland iets voor jou. De maatschappij
heeft een sterke behoefte aan professionals die vorm en inhoud geven aan veiligheidsbeleid en ervoor
zorgen dat mensen zich veilig voelen. Tijdens de vierjarige opleiding Integrale Veiligheid word je
opgeleid voor een breed scala aan functies op het gebied van veiligheid, veiligheidsbeleid en
veiligheidszorg. De integrale veiligheidsmedewerker kan op alle niveaus binnen het bedrijf meepraten
over veiligheidskunde: van de directie tot het middenmanagement en de werkvloer. Met je diploma op
zak kun je kiezen voor een functie bij uiteenlopende bedrijven, diensten en tal van non-profitorganisaties
en commerciële instellingen. Je bent ook welkom bij multinationals, woningcorporaties, overheid en
politie, defensie en douane.

19.00

3.08

Interlanguage

Interlanguage is een ervaren organisatie voor taalreizen en studie in het buitenland.

Interlanguage

19.45
20.30

4.02

Leer Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Russisch of Chinees, of ga naar High School,
College of studeren in het buitenland.
International Business
(Int. Business & Languages,
- & Management, - & Supply
Chain Management, - for
Asia)

International Business is an English-taught business study programme with an emphasis on
international trade and commerce. Right from the first year you choose your own profile to focus on the
aspects of international business that suit you best. Consider one of the four profiles: International
Business & Languages, International Business & Management, International Business & Supply Chain
Management, International Business for Asia.
Whichever profile you choose, you may expect to join an international classroom with students from all
over the world. From day one, you will be trained to be business minded, interculturally aware and to
have an entrpreneurial attitude. After completion of your studies you will receive an International
Business diploma, issued by Rotterdam University of Applied Sciences.

Hogeschool Rotterdam

20.30

3.14

Into Holland

Met Into Holland Study Exchanges kun je voor een half of heel schooljaar naar een high school in het
buitenland.

Into Holland

19.00

4.02

19.45
20.30

2.02

IVA Driebergen Automotive Met een afgeronde opleiding VWO of Havo heb je toegang tot het propedeusejaar van Hogeschool IVA IVA Driebergen
and Nautisch Business
Driebergen. Bij instroom maak je direct een keuze tussen de automotive en de nautische richting binnen
Management
de "Hogere managementopleiding van de Mobiliteitsbranche". De Automotive opleiding heeft een breed
vakkenpakket met o.a.; economie, marketing, verkoop en techniek. De compacte en kleinschalige
opleiding leidt in eerste instantie op tot commerciële en managementgerichte beroepen in de automotive
sector. Ook geeft de opleiding een uitstekende start voor andere sectoren in het bedrijfsleven.
Studenten met een passie voor auto’s vinden bij de Automotive opleiding een leuke, gestructureerde
studie met een uitstekende aansluiting naar een baan.

HBO
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Kunstonderwijs
(ook vwo-route)

In deze presentatie wordt voorlichting gegeven over de opleidingen Vormgeving (advertising, illstratie,
Willem de Kooningacademie
grafisch ontwerpen, ruimtelijk ontwerpen, product design, mode, lifestyle, animatie, audiovisueel
ontwerpen), Autonome Beeldende Kunst (incl. fotografie), Docent Beeldende Vorming en de opleiding
Leisure Management. Aan de Willem de Kooning Academie ontwikkel je jouw talent door artistiek
onderzoek, conceptontwikkeling, technische vaardigheden, communicatie en presentatie én
ondernemerschap. Middels kwartaalprojecten, waarin alle facetten van het beroep aan bod komen, leer
je ook samenwerken en jouw activiteiten organiseren en documenteren. Je werkt toe naar een
persoonlijk artistiek plan dat je inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelt met je docenten. Je richt je op
de internationale kant van het beroep of op de actuele praktijk. Je verdiept je ook op het werken in de
openbare ruimte en op de vele nieuwe mogelijkheden van het digitale domein.
Je kiest voor een profiel en spitst je tijdens je studie toe op een mogelijke praktijk: autonoom, sociaal of
commercieel georiënteerd. Jouw werk vereist veel inzet en behalve talent en grote affiniteit met
beeldende uitdrukkingsvormen, zowel gevoel voor traditie, als lef om te experimenteren.

19.45

3.14

Lerarenopleiding VO/BVE

Wil je het onderwijs in, maar heb je ook veel belangstelling voor een bepaald vak, denk dan eens aan
een lerarenopleiding. Je kunt dan docent worden op een middelbare school én je liefde voor het vak
overbrengen op wat oudere leerlingen. Tijdens je opleiding wordt veel tijd besteed aan het vak van je
keuze, maar natuurlijk ook aan didactiek en pedagogiek.

Hogeschool Rotterdam

20.30

3.15

Games, Logistics en Built
Environment

Logistiek
NHTV
Breda biedt twee logistieke hbo-bacheloropleidingen aan: Logistics Management en Logistics
Engineering. Deze opleidingen kun je ook in het Engels volgen (International Logistics Management en
International Logistics Engineering).

Breda University of Applied
Sciences (voorheen NHTV
Breda)

20.30

3.04

Logistics Management
hbo-bacheloropleiding - BBA - 3 of 4 jaar
In deze economische hbo-bacheloropleiding ga je je verdiepen in hoe logistiek beter en efficiënter
georganiseerd kan worden. Hierbij ligt het accent op financiële aspecten en marketing. Je begeeft je in
een internationaal vakgebied dus er is veel aandacht voor logistiek in de internationale context en de
Engelse taal. Na je studie ben jij de spin in het logistieke web die ervoor zorgt dat de juiste mensen,
materialen en informatie op het juiste moment op de juiste plaats zijn tegen zo laag mogelijke kosten en
inspanningen. Je kunt aan de slag bij oa: productiebedrijf, transportbedrijf, zorginstelling, groothandel,
detailhandel.
Logistics Engineering
hbo-bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar
In deze technische hbo-bacheloropleiding ga je je verdiepen in hoe logistiek beter en efficiënter
georganiseerd kan worden. Hierbij ligt het accent op de opslag en transport van goederen. Je begeeft je
in een internationaal vakgebied dus er is veel aandacht voor logistiek in de internationale context en de
Engelse taal. Na je studie ben jij de spin in het logistieke web die ervoor zorgt dat de juiste mensen,
materialen en informatie op het juiste moment op de juiste plaats zijn tegen zo laag mogelijke kosten en
inspanningen. Je kunt aan de slag bij oa: productiebedrijf, transportbedrijf, zorginstelling, groothandel,
detailhandel.

HBO
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Built Environment
De technische hbo-bacheloropleiding Built Environment kent drie differentiaties: Mobiliteit, Ruimtelijke
ordening en planologie en Urban Design. Je kunt de opleiding ook in het Engels volgen (International
Spatial Development).
Built Environment | Mobiliteit
hbo-bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar
Bij de differentiatie Mobiliteit word je in 3 of 4 jaar opgeleid tot verkeersmanager, mobiliteitsmanager of
urban manager. Je beoordeelt de bereikbaarheid van stad, provincie of land; waar is nieuwe
infrastructuur nodig, hoe benut je de huidige beter en hoe beïnvloed je het gedrag van reizigers? Na je
studie kun je aan de slag bij de overheid, een adviesbureau of vervoersmaatschappij.
Built Environment | Ruimtelijke ordening en planologie
hbo-bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar
Bij de differentiatie Ruimtelijke ordening en planologie word je in 3 of 4 jaar opgeleid tot urban manager,
strategisch planoloog of gebiedsontwikkelaar. Je beoordeelt de inrichting van stad of platteland; waar
komt de nieuwbouwwijk, is stadsvernieuwing noodzakelijk om het stadshart aantrekkelijker te maken, is
alles financieel haalbaar, hoe reageren belanghebbenden? Na je afstuderen kun je gaan werken in het
bedrijfsleven of de non-profitsector.
Built Environment | Urban Design
hbo-bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar
Bij de differentiatie Urban design word je in 3 of 4 jaar opgeleid tot gebiedsontwikkelaar of
stedenbouwkundig ontwerper. Je gaat aan de slag met de nieuwe inrichting van stad of platteland; je
maakt schetsen, maquettes en computertekeningen, je beoordeelt de duurzame en maatschappelijke
toepassingen.
KMA (Koninklijke Militaire
Academie

HBO

De KMA verzorgt de militaire en vaktechnische opleiding en vorming van officieren voor de Koninklijke
Cadet-sergeant J. Goldberg,
Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Je krijgt vakken zoals
officier in opleiding KMA
bedrijfsvoering, recht, ethiek, personeelsmanagement, Engels, internationale betrekkingen, leiderschap
en management, en het primair militaire proces. Je begint met de Algemene Militaire Opleiding (AMO)
waar je alle militaire basisvaardigheden leert zoals schieten, exercitie en kaartlezen. Vervolgens leer je
in de algemene kader opleiding hoe je leiding moet geven aan een groep. Je krijgt kleine en grote
opdrachten die je samen met je groepsgenoten moet uitvoeren. Soms onder stevige tijdsdruk.
Begrippen als commandovoeringsprocedures en bevelvoering staan hierbij centraal. Na deze
basisopleiding begint de algemene luitenantsopleiding die een officier van je maakt. De nadruk ligt op
zelfstandigheid en het uitdiepen van leiderschapskwaliteiten.

19.00

4.01
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19.45

3.15

Jij weet het moment nog dat je voor het eerst een vliegtuig op Schiphol zag opstijgen. Of de kriebeling in Inholland Delft
je buik toen je zelf in een passagiersstoel zat. Hoe dit wonder keer op keer plaatsvindt, wilde je graag
weten. En die fascinatie heb je nog steeds. Niet alleen als spotter of passagier: je kruipt het liefst in de
rol van engineer. Jij wilt de technologie doorgronden én verder ontwikkelen. Voor vliegtuigen, drones en
ook voor raceauto's en windturbines. Daarvoor neem je voldoende wiskundig inzicht mee,
doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. Heb jij die eigenschappen? Stap dan aan boord in de mannenen vrouwenwereld van de luchtvaarttechnologie.
Bij
Luchtvaarttechnologie richt je je vooral op het ontwerpen en maken van vliegtuigen en
vliegtuigonderdelen. Je werkt daarmee aan een gedegen technische achtergrond. Dat maakt jou
interessant voor werkgevers in verschillende sectoren. Uiteraard in de internationale luchtvaart. En ook
in bijvoorbeeld de autoindustrie. Je volgt de opleiding in een hypermodern pand op de campus van de
TU Delft. En wie weet stroom je na je opleiding wel door naar een master bij de 'technische buren'.

19.00

3.10

MBO Zadkine
Mbo voor havisten
Het mbo biedt een uitstekende aansluiting met het hbo voor studenten met en zonder een havodiploma. Door te kiezen voor de weg via het mbo maak je meer kans je opleiding op het hbo succesvol
af te ronden.
Het uitvalpercentage van havisten op het hbo bewijst dat de stap van havo direct naar hbo te groot kan
zijn. De tussenstap via het mbo biedt meer zekerheid. Dat komt omdat de manier van werken op mbo
en hbo bijna hetzelfde is. Veel vakken in het eerste jaar van het hbo en ook de gebruikte
studiemethoden sluiten goed aan op het mbo. Soms gebruik je in het eerste jaar zelfs dezelfde boeken.
Dat geeft je een vliegende start op het hbo.
Kiezen voor de weg havo-hbo via het mbo betekent voor jou dus een grotere kans op succes. Bij veel
studies kan dat ook zonder dat je het extra studietijd kost: de samenwerking tussen hbo en mbo is soms
zo intensief dat je het laatste jaar van het mbo en het eerste van het hbo in één jaar kunt doen.
Bonus
Als bonus heb je na je opleiding mbo een diploma waarmee je direct aan de slag kunt in de richting van
je studie. Ook kun je in veel gevallen kiezen om je hbo in een verkorte versie te doen of, als je een baan
hebt, gedeeltelijk onder werktijd. Je belangrijkste winst is echter dat je meer kans maakt je hboopleiding succesvol af te ronden.

19.00

2.03

Logistics management
(voorheen: Logistiek en
economie)

Productie, handel en distributie staan of vallen met het beheersen van goederenstromen, maar
logistieke kennis is net zo hard nodig om activiteiten in een dienstverlenende organisatie te faseren en
te structureren. Het is de logistiek die de tevredenheid van klanten bepaalt en daarmee de omzet. De
opleiding Logistiek en Economie staat midden in de bedrijvigheid van Rotterdam als World Mainport.
Kies je voor deze opleiding, dan kies je er voor een manager te worden die het hele logistieke proces
beheerst en daarbij gebruik weet te maken van de modernste informatietechnologie. Bij deze opleiding
ligt de nadruk niet zozeer op de technische aspecten van logistiek als wel op economie, management,
organisatie en communicatie. Logistiek en Economie is een internationaal georiënteerde logistieke
opleiding waar inkoop, productie, warehousing, transport en reverse logistics (omgekeerde logistiek,
bijvoorbeeld terugroepacties) een grote rol spelen.

Luchtvaarttechnologie

MBO Zadkine

HBO

Hogeschool Rotterdam
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Games (de gamesopleidingen worden in een
duo-presentatie met
Logistics en Built
Environement
gepresenteerd)

Creative Business/International Media and Entertainment Management
Breda University of applied
hbo-bacheloropleiding - BA - 3 of 4 jaar
sciences (voorheen NHTV
Met deze Engelstalige hbo-bacheloropleiding word je een expert in creatieve conceptontwikkeling,
Breda)
productietechnieken of in management en marketing van entertainment producten. Afhankelijk van je
interesse kies je voor de afstudeerrichting Content, Productie of Marketing. Tijdens je studie werk je
wekelijks in het ADE Production House, het multimediaal leerbedrijf van de opleiding. Na je studie kun je
binnen de media-industrie doorgroeien naar functies als media planning manager, communication
manager, producer, marketing manager of content manager.

20.30

3.04

19.45
20.30

2.02

Media Innovation
hbo-masteropleiding - MA - 1 jaar
Deze Engelstalige hbo-masteropleiding steekt multidisciplinair in. Je leert hoe je onder de oppervlakte
van digitale media kunt kijken en cruciale digitale processen kunt onderscheiden. En je leert hoe je deze
analytische inzichten kunt omzetten in bouwstenen die je nodig hebt om de mediaproducten van morgen
te ontwerpen. De opleiding duurt een jaar. Voor je afstudeerproject bedenk je een originele media
innovatie die je ook als prototype ontwikkelt, produceert en presenteert voor een mediabedrijf uit het
netwerk van NHTV. De master is de eerste gefinancierde en geaccrediteerde hbo-master op het gebied
van media in Nederland.
Creative Media and Game Technologies | International Game Architecture and Design
hbo-bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar
De Engelstalige game-opleiding van NHTV Breda is één van de beste in de wereld. Tijdens je studie kun
je je eigen route naar je droombaan uitstippelen. Of je nu de beste game-play programmeur wilt worden,
of een bekroond karakter kunstenaar of een producent die Triple-A titels wint, het begint in Breda.
Tijdens je studie ontwikkel je samen met andere studenten console games in het Project Lab. Na je
bachelor kun je doorstromen naar een master in Game Technology.
Game Technology
hbo-masteropleiding - MSc - 1 jaar
Deze Engelstalige hbo-masteropleiding leert je hoe je de specifieke problemen die de (internationale)
game industrie kenmerken, kunt benaderen en oplossen door het verkennen van het professionele en
academische veld en het inventariseren van relevant materiaal. De opleiding duurt een jaar en richt zich
vooral op de technische kant van het vak. Gedurende het studiejaar werk je aan je eigen project waarbij
je begeleid wordt door professionals uit het academische en het commerciële werkveld. De master is de
eerste gefinancierde en geaccrediteerde hbo-master op het gebied van games in Nederland.
Nautisch Business
Management (IVA
Driebergen)

HBO

De nautische richting van IVA Driebergen Business School is dé managementopleiding toegespitst op
de jachtbouw en watersportwereld. De opleiding geeft de beste start voor commerciële
managementfuncties in de watersportbranche. Ook in andere bedrijfstakken kun je met dit brede
programma uitstekend aansluiten.
Nautisch Business Management is een voltijd lesprogramma. Eén dag in de week zoek je letterlijk de
praktijk op. Deze dag biedt jou interessante gastcolleges. Ook ga je geregeld op bedrijfsbezoek bij
toonaangevende spelers in de sector. Direct contact met het bedrijfsleven is zo gegarandeerd.

IVA Driebergen

11 van 18

PABO Academie Educatie / Als leraar sta je iedere dag voor een schitterende uitdaging; je helpt kinderen groeien. En dan is geen
Christelijke Hogeschool Ede
praktijkpabo
dag hetzelfde! Of je nu voor een klas vol "uitdagingen" staat of kinderen individueel ondersteunt. Jij
(dependance in Rotterdam)
zorgt ervoor dat zij zich kunnen ontwikkelen en zich hun gemak voelen. Zij leren van jou en jij ook van
hen.
Wil jij het verschil maken in het leven van kinderen? Ieder uniek kind helpen ontwikkelen? Je geloof
handen en voeten geven in de klas? Zorgen voor een goede sfeer? Anderen inspireren en motiveren?
Planmatig en systematisch denken en handelen? Afwisselend en dynamisch werken? Contacten leggen
en onderhouden met ouders? In teamverband werken?

20.30

4.03

PABO (leraar
basisonderwijs) (PABO
voltijd en driejarige vworoute)

Bij de Pabo van Hogeschool Inholland krijg je veel tijd om te ontdekken wie jij als leerkracht werkelijk
Hogeschool Inholland
bent, wilt zijn en waar je talenten liggen. Je studeert onder begeleiding van een hecht docententeam,
Rotterdam
waarin we ons richten op vernieuwde vormen van onderwijs. Je studeert op onze kleine locatie in het
centrum van Dordrecht of in Rotterdam als je dat leuker vindt. Uniek bij deze pabo is dat je ook colleges
in de praktijk volgt op een basisschool, waardoor theorie en praktijk direct bij elkaar komen. Op de Pabo
kun je gebruik maken van moderne ict-hulpmiddelen en in de ‘Schatkamer’ vind je alle
onderwijsmethodes die in het basisonderwijs gebruikt worden. Trots zijn we op onze grote collectie
jeugdliteratuur, die je kunt lenen voor je praktijkschool. Wij vinden het belangrijk dat jullie samen met
elkaar optrekken en van en met elkaar leren. Daarom organiseren we zowel binnen als buiten het
lesprogramma leerzame en leuke activiteiten. Denk hierbij aan de Nationale Voorleeswedstrijd, culturele
dagen, schoolkampen, theaterbezoeken en vieringen.

20.30

3.08

PABO (Thomas More)

Thomas More Hogeschool biedt de opleiding aan in meerdere varianten, zodat jij je studie kan volgen
op de manier waarop jij je het prettigst voelt.
Tijdens de opleiding biedt Thomas More Hogeschool de mogelijkheid de akte Docent katholiek
basisonderwijs te behalen binnen het programma. Hiervoor moet je wel het traject Godsdienst &
Levensbeschouwing compleet hebben afgerond. Thomas More Hogeschool kent daarnaast diverse
mogelijkheden voor het behalen van aanvullende diploma’s zoals het Jenaplandiploma of het
Daltoncertificaat. Ook is er de mogelijkheid om tijdens je studie je post-hbo-diploma
Bewegingsonderwijs te behalen waarmee je bevoegd bent om aan alle leerlingen op de basisschool
bewegingsonderwijs te geven. Indien je een vwo-diploma hebt kan je ook kiezen voor een verkort
traject.

19.00

3.17

HBO

Thomas More Hogeschool

12 van 18

PABO

Hogeschool Rotterdam
Als leerkracht ben je degene die kinderen in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Niet
alleen breng je kinderen kennis en vaardigheden bij, ook wil je hun nieuwsgierigheid prikkelen. Wie op
een basisschool werkt, moet een brede basis hebben. Je moet les kunnen geven in alle
basisschoolvakken. Dit betekent dat je tijdens je opleiding ook van veel vakken de didactiek en de
kennis leert. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke kennisbasis.
Iedere
onderwijsperiode heeft een beroepsthema centraal staan, waaraan de vakken verbonden worden. Zo is
in jaar één bij onderwijs aan kleuters 'spelen en leren' een thema en bij groep 5/6 'instructie en
werkvormen'.
De vakken die
je tijdens de opleiding volgt, zijn in drie richtingen verdeeld: onderwijskundige vorming, vakinhoudelijke
vorming en culturele/maatschappelijke vorming.
Als voltijdstudent
loop je al vanaf het eerste jaar wekelijks stage op een basisschool. De theorie op de opleiding gaat over
dezelfde leeftijdsgroep als waarin je stage loopt. Zo zie je meteen hoe het er op een basisschool aan
toegaat. Tijdens je stages ben je actief bezig: je geeft les, begeleidt kinderen individueel en observeert.
Je studieloopbaancoach begeleidt je bij je studie en komt ook bij je op stagebezoek. Tijdens de
opleiding heb je mogelijkheden om je eigen profiel neer te zetten en persoonlijke keuzes te maken.

19.45

3.12

Precision Engineering

Precies en nauwkeurig werken wordt steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan je mobiele telefoon met Inholland Delft
navigatie. Hoe is het mogelijk dat zo’n klein apparaat zo nauwkeurig werkt, en hoe wordt zo’n apparaat
gemaakt? En hoe ontwerp je dat? Of denk aan een navigatie satelliet die duizenden kilometers van de
aarde heel precies en nauwkeurig zijn werk moet kunnen doen.
Tijdens de opleiding
Precision Engineering leer je complexe stilstaande en/of bewegende systemen met behulp van
mechanisch onderdelen, elektrische circuits en digitale technieken tot op de miljoenste millimeter
nauwkeurig te ontwerpen en te bouwen. Je krijgt vooral inzicht in de maakbaarheid van complexe en
zeer precieze systemen of structuren.

19.45

3.10

Rechten (HBO) / SJD
(Sociaal Juridische
Dienstverlening)

HBO-Rechten

20.30

3.05

Hogeschool Inholland
Rotterdam

Komen burgers, overheden of bedrijven hun verplichtingen na (of niet)? En wie heeft het bij een conflict
bij het rechte eind? Als jurist zet je je in voor een goede balans tussen rechten en plichten. Je adviseert,
bemiddelt en begeleidt diverse cliënten (bedrijven, instellingen, particulieren) bij tal van juridische zaken.
Tijdens de vierjarige opleiding HBO-Rechten bij Hogeschool Inholland verdiep je je in verschillende
rechtsgebieden, zoals privaatrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht. HBO-Rechten is zeer praktijkgericht en
werkt met actuele beroepsopdrachten. Aan de hand van casussen krijg je juridische vraagstukken
voorgelegd. Je leert informatie te zoeken, te verwerken en toe te passen. Je schrijft verslagen, zit
vergaderingen voor en verzorgt presentaties.
Sociaal Juridische Dienstverlening

HBO

13 van 18

Slachtoffers van vandalisme, aanranding of andere vormen van geweld hebben niet alleen behoefte aan
slachtofferhulp, maar ook aan juridische hulp, maar ook aan juridische ondersteuning. Net als mensen
die werkloos zijn geraakt of financiële zorgen hebben. Na het afronden van de vierjarige hbo-opleiding
Sociaal Juridische Dienstverlening bij Hogeschool Inholland weet jij hoe je mensen uit dit web van
ingewikkelde wet- en regelgeving kunt bevrijden. Sociaal Juridische Dienstverlening is zeer
praktijkgericht. Aan de hand van casussen uit het beroepenveld krijg je sociaal juridische vraagstukken
voorgelegd waar je alleen of in kleine werkgroepen mee aan de slag gaat. Tijdens de opleiding maak je
kennis met recht, schriftelijke en mondelinge communicatie, methodiek en sociale wetenschappen.

Social Work
(SPH-MWD-CMV)

HBO

De opleiding Social Work richt zich op de professionele ondersteuning en begeleiding van mensen bij
Hogeschool Inholland
het invullen van hun plek in de samenleving zoals zij dat graag zouden willen. Een lichamelijke of
Rotterdam
geestelijke belemmering - die soms blijvend is, vaak ook tijdelijk - zit mensen daarbij soms in de weg.
De ondersteuning en begeleiding richt zich onder andere op het gebied van (zelfstandig) wonen, het
vinden van een zinvolle dagbesteding - in een opleiding, een baan of op een andere manier opvoedingsvragen, moeite met regels en geld en de manier waarop groepen burgers met elkaar
omgaan. Als Social Worker werk je hierin veel samen met professionals in andere beroepen en met
vrijwilligers uit het netwerk van cliënten.
Past deze opleiding bij jou?
Ben jij nieuwsgierig naar mensen en de manier waarop die op elkaar lijken en van elkaar verschillen?
Ben je initiatiefrijk en vindingrijk? Ben je kritisch en ben je bereid je te verdiepen in maatschappelijke
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de levens van mensen? Sta je open voor mensen van
verschillende leeftijden, verschillende culturen, verschillende lagen van de bevolking en vind je het
belangrijk dat die tot hun recht kunnen komen? Durf je bij dit alles ook kritisch naar jezelf te kijken en na
te denken over jezelf? Dan is de opleiding Social Work bij Hogeschool Inholland de plek voor jou.

19.45

3.05
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Hogeschool Rotterdam

Sportmarketing en
management
(Commerciële economie)

Krijg je geen genoeg van de sportbranche? Maak van je passie je beroep. Volg het
specialisatieprogramma SportMarketing & Management van de opleiding Commerciële Economie en
word sportmarketeer.
Bij SportMarketing & Management leer je kijken en luisteren naar de sportconsument. Aan welke
producten of diensten hebben je sportende medemens of sportverenigingen behoefte en hoe kun je op
hun vraag inspelen? Als sportmarketeer help je sportorganisaties klantgerichter te werken. Bij de
opleiding noemen wij vakken 'trainingen' en de praktijkopdrachten vanuit de sportbranche zijn de
'wedstrijden'. Je krijgt 'trainingen' als Sportmarketing, Sportfinance, Marktonderzoek,
Sportmanagementbeleid en Sportmanagementvaardigheden, Communicatievaardigheden en Engels.
Tijdens de training Sportmanagementvaardigheden leer je wat teambuilding en leidinggeven is. De
'wedstrijden' worden in opdracht van Rotterdamse organisaties, zoals Daka, uitgevoerd.

Stichting Emergo Studiekeuzetraining

(alleen stand in aula)
De missie van Stichting Emergo is mensen te helpen hun talenten en drijfveren zo goed te leren
kennen, dat zij de juiste keuzes kunnen maken voor hun opleiding, hun loopbaan en hun leven. In de
praktijk wordt daarbij gebruik gemaakt van het succesvolle studiekeuze programma MotivatieKompas®.
Dit is speciaal door Stichting Emergo ontwikkeld en onderscheidt zich door de focus op het talent en de
intrinsieke motivatie van de leerling. Het gaat uit van de leerling zelf, van activiteiten die hij/zij met
plezier en voldoening heeft verricht. De leerling analyseert deze activiteiten en ontdekt zo wat hem/haar
motiveert. De verschillende motiverende elementen vormen samen het persoonlijke motivatiepatroon. In
het tweede deel van de training wordt een passende toekomst onderzocht, gericht op de studie- en
beroepsrichting die daarvoor nodig is.In dit verband is van belang te melden dat het programma geen
test of examen is. Het programma is nuttig voor leerlingen die helemaal niet weten wat zij willen gaan
doen na hun eindexamen, maar ook voor leerlingen die twijfelen over hun keuze. Leerlingen die al een
duidelijk idee hebben kunnen dat bevestigd zien door deze training, of tot de conclusie komen dat ze
hun keuze beter kunnen herzien. Voor meer informatie: zie www.stichtingemergo.nl

Studeren en sporten in de
USA

De VS bieden velen en aantrekkelijke mogelijkheden voor studenten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen Ustudy
bij het aanmelden voor een semester of een studiejaar aan een Amerikaanse college of universiteit. Ook
kunnen wij helpen bij het maken van de beste keuze voor wat betreft onderwijsinstelling om bijvoorbeeld
ook een bachelor, master of promotie programma te doen. Zo weten wij ook welke instellingen
passende (sport)beurzen kan geven en of en hoe er “financial aid” verkregen kan worden.

20.30

3.13

20.30

3.01

UStudy sports (GUTS) is een afdeling van UStudy die gespecialiseerd is in het ondersteunen en
begeleiden van getalenteerde sporters, met als doel een plek in een varsity team te kunnen
bemachtigen die past bij het huidige niveau van de student en de gestelde academische en sportieve
doelen.
Talentscouting

HBO

De gemeente Rotterdam en de 3 pabo's in Rotterdam willen de instroom van de pabo's vergroten. Op
de informatiemarkt zullen studenten van verschillende pabo's vertellen over het beroep leerkracht
basisonderwijs.

(alleen stand in aula)
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Techniek College Rotterdam Om jou een toonaangevende technische of technologische opleiding te bieden, bundelen Albeda en
Zadkine de krachten. Samen met het bedrijfsleven stemmen we onze opleidingen nog beter af op de
wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heb jij een grotere kans op een
succesvolle carrière in de technische sector.

Techniek College Rotterdam

19.45

2.03

Techniek College Rotterdam is toekomstgericht, we investeren in tijd en middelen. Bovenal in motivatie,
energie en zijn een kloppend hart voor technisch onderwijs. Daarnaast staan we voor kwalitatief
hoogwaardig en aansprekend onderwijs. Met een state-of-the-art onderwijsfaciliteiten en locaties waar
de werelden van techniek prominent aanwezig zijn. Natuurlijk blijven we leren en groeien, op de school
is een permanente ontwikkeling gaande met de samenleving als bron.
Techniek College Rotterdam spreekt duidelijke taal, geeft structuur en energie. We willen een inspirator
zijn voor studenten, collega's en bedrijfsleven. We geloven in samenwerken, in co-creatie. Intensief
samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsorganisaties. We leren onze studenten dat zij de
werknemers van de toekomst zijn, met de juiste moraal en arbeidsethiek.
Technische Bedrijfskunde

Als technisch bedrijfskundige ben je breed opgeleid en veelzijdig inzetbaar. Je kunt dus op veel plaatsen Hogeschool Rotterdam
terecht: in het bedrijfsleven, in de zakelijke dienstverlening of in de industrie.
Je wilt de markt voor een product verkennen? De kwaliteit van een productielijn binnen een fabriek
verbeteren? Of het logistieke proces efficiënter maken? Dat kan als technisch bedrijfskundige.
Technisch bedrijfskundig ingenieurs zijn allrounders en kunnen in alle sectoren van een bedrijf aan het
werk: planning, inkoop, productie, verkoop en distributie. Het zijn probleemoplossers die werken op het
snijvlak van economie, organisatie en techniek en in staat zijn veranderingen door te voeren.

19.00

3.14

TIO (hotel, event, toerisme,
business & marketing (hbo &
mbo) University of Applied
Sciences

. Hotel- en Eventmanagement biedt je het beste van twee werelden: de klassieke hogere hotelschool in TIO, University of Applied
combinatie met eventmanagement. Welkom in de wereld van tophotels en sterrenrestaurants. En van
Sciences
festivals, sportevenementen en concerten.
· Internationaal Toeristisch Management bereidt je voor op een internationale carrière in de toeristische
sector. Als toeristisch manager verkoop je de wereld, offline en online. Je stelt reizen samen, koopt
scherp in en legt wereldwijd contacten. ITM is je ‘boarding pass’ naar de toekomst.
· International Business Management bereidt je voor op een internationale carrière in de meest
uiteenlopende sectoren. Het draait in de wereld om handel. Internationale contacten leggen en
behouden. Kansen zien, of ze zelf creëren. Deze opleiding brengt je een stap dichterbij internationaal
succes.
· Commerciële Economie en Ondernemerschap leert je alles over het starten van een eigen bedrijf en
het slim inspelen op de wensen van de consument. Werk jij straks aan de nieuwste campagnes van

19.00
19.45

3.01

HBO
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Toerisme, Leisure & Events Tourism Management
Breda University of Applied
en Media
hbo-bacheloropleiding - BA - 3 of 4 jaar
Sciences (voorheen NHTV
Dit is een brede, economische managementopleiding met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
Breda)
eigen keuzes (modulair systeem). Na deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je, in binnen- of
buitenland, bijvoorbeeld aan de slag als e-commerce medewerker bij een reisorganisatie, yield manager
bij een luchtvaartmaatschappij, manager merchandise bij een attractiepark, ondernemer in een
recreatief bedrijf, marketeer bij een bureau voor toerisme, sales/accountmanager bij een bungalowpark
of consultant toeristische ontwikkeling op een bestemming. De vier specialisaties zijn: Travel Industry,
Recreation & Hospitality, Tourism Destinations en Attractions & Theme Parks Management. Er is ook
een tweejarig programma (Associate degree). De opleiding wordt ook in het Engels aangeboden
(International Tourism Management).

19.00

3.04

19.45

3.09

Bachelor of Science Tourism
wo-bacheloropleiding - BSc - 3 jaar
In deze Engelstalige wetenschappelijke bacheloropleiding ligt de nadruk op het bestuderen van toerisme
vanuit sociaal, economisch en milieu oogpunt. Je onderzoekt de ontwikkelingen in de toeristische sector
en de gevolgen ervan op de samenleving en het milieu. De opleiding wordt aangeboden in
samenwerking met Wageningen University. De eerste twee jaar studeer je in Breda, het laatste jaar in
Wageningen. Na je studie kun je aan de slag in strategische, advies- of beleidsfuncties waarvoor een
academische graad nodig is.

Tourism Management
(HTRO Hoger toeristisch &
recreatief onderwijs)

HBO

Leisure
Leisure & Events Management
hbo-bacheloropleiding - BA - 3 of 4 jaar
Aan NHTV Breda kun je Leisure & Events Management studeren. Je kunt deze hbo-bacheloropleiding in
het Nederlands of in het Engels (International Leisure & Events Management) volgen. Tijdens je studie
specialiseer je je in een specifieke studierichting. Er zijn vijf tracks: International Event Management
(Engelstalig), Attractions & Theme Parks Management (Engelstalig), Cultural Venue Management
(Nederlandstalig), Social Innovation (Engelstalig), Leisure Management (brede track, Nederlands- en
Engelstalig). Na je studie kun je bijvoorbeeld gaan werken als evenementencoördinator,
congresorganisator, conceptontwikkelaar, beleidsadviseur, programma-manager van een poppodium of
theater, projectmanager bij een sportbond.
Iedereen heeft behoefte aan ontspanning en avontuur. Mensen willen er graag tussenuit en gaan steeds Hogeschool Inholland
vaker op vakantie. En jij kunt ze de tijd van hun leven bezorgen! Dat leer je tijdens de voltijd hboRotterdam
opleiding Tourism Management (Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs). Deze hbo-opleiding bij
Hogeschool Inholland duurt vier jaar en leidt je op tot een hogere functie in de toerismesector, een van
de snelst groeiende economische sectoren die wereldwijd veel banen biedt zoals Productmanager
reisorganisatie of ZZP-er, (Online) Marketing manager, Reisleider buitenland, Yield manager hotel. Bij
Tourism Management studeer je in een jonge, dynamische, internationale leer- en werkomgeving in een
wereldwijde branche. Om je hierop goed voor te bereiden, hebben we het onderwijs kleinschalig
georganiseerd waardoor je veel persoonlijk contact hebt met je medestudenten en docenten. De vele
studie- en taalreizen en excursies zorgen ook voor een goede onderlinge band en 'community en
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Tuinbouw & Agribusiness

HBO

De wereldbevolking neemt toe, steeds meer monden moeten gevoed worden. De Nederlandse tuinbouw Hogeschool Inholland Delft
is internationaal van hoog niveau. Wil jij als jong en bekwaam manager of teeltdeskundige een actieve
bijdrage leveren aan het oplossen van dit soort uitdagingen? Tijdens deze opleiding leer je alles over de
gehele keten van zaadproducent tot retail, teelt en teelttechnieken, voedselveiligheid, kwaliteitszorg,
transport en logistiek, marketing en exportmanagement, management en organisatie, bedrijfseconomie
en financieel management en human resource management. Het creëren van waarde voor de
ondernemers in de tuinbouwketen staat centraal in de opleiding. Daarom werk je tijdens deze studie
veel samen met de vele innovatieve ondernemers uit de tuinbouwomgeving. Deze sector biedt voor jou
volop werkgelegenheid op middelmanagement- niveau!

19.00

3.02
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