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Werken &
Studeren bij
NHL Stenden

Werken & Studeren bij NHL Stenden

Streef je naar verandering, wil je doorgroeien, bijleren of
specialiseren? Bij NHL Stenden Hogeschool combineer je je werk
met een studie op een manier die aansluit bij jouw ambities en
privéleven. Jij bepaalt de koers, de snelheid, de tijdsduur en de
eindbestemming.
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Wanneer je op zoek bent naar een studie die perfect aansluit
op je werk- en leefsituatie ben je bij NHL Stenden aan het juiste
adres. Naast een ruime keuze uit (flexibele) deeltijd- en duale
opleidingen, kun je ook kiezen uit diverse niveaus; Associate
degree (Ad), bachelor (B) en master (M).
Praktijkgericht onderwijs

Duale opleiding

NHL Stenden werkt nauw samen met het werkveld.
Welke opleiding je ook kiest, je werkt met
medestudenten in kleine groepen aan opdrachten
uit de praktijk die aansluiten bij jouw opleiding.
Samen met docenten, onderzoekers, lectoren en
professionals uit het werkveld ga je aan de slag.
Je persoonlijkeambitie en doel staat centraal.
Onze docenten kennen jouw doelen en begeleiden
je om deze zo goed mogelijk in combinatie met
je werk te realiseren. Je ontwikkelt (nieuwe)
vaardigheden en doet kennis op die je nodig
hebt om als professional in de praktijk het verschil
te maken.

Wil jij werken en leren dagelijks combineren?
Kies dan voor duaal studeren; hierbij vormen jouw
baan en je gekozen opleiding zoveel mogelijk één
geheel. Je ontwikkelt je door op je eigen werkplek
en jouw werk(ervaring) is de context voor je studie.
Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan
hand in hand. De verdeling tussen werken en leren
verschilt per opleiding. Voor duale opleidingen is
het noodzakelijk een baan te hebben die de juiste
context vormt voor de studie.

Deeltijdopleiding
Bij een deeltijdopleiding heb je meestal één dag
per week les. Zo kun je de opleiding optimaal
combineren met werk en privéleven. Je kiest zelf
de momenten waarop je aan de slag gaat met
de lesstof en praktijkopdrachten. Bij een aantal
opleidingen is een gerelateerde werkcontext of
baan gewenst of zelfs vereist.

Ervaring & kennis
De duur van je studie hangt niet alleen af van de
opleiding die je kiest, maar ook van wat jij al aan
ervaring en kennis hebt ontwikkeld. Elke opleiding
heeft mogelijkheden om je eerdere studie- en
werkervaring te verzilveren. Dit noemen we
valideren. Zo kun je je studietempo zelf bepalen.
Voor meer informatie en ook voor de wijze waarop
jij je ervaring en kennis kunt inbrengen in je studie,
kun je bij de opleiding van je keuze terecht.

Flexibel studeren

Zelf de regie over je studie

Bij flexibel onderwijs stel je je eigen leerroute
vast. Een route die past bij jouw interesse,
ambitie, tempo en beschikbare tijd. Alle kennis en
werkervaring die je hebt, gebruik je om je doel te
bereiken. Heb je het gewenste resultaat bereikt?
Dan wordt deze vervolgens getoetst. Voor elke
afgeronde module kan je een certificaat ontvangen.
Als je alle modules van de betreffende opleiding
hebt gehaald, krijg je een diploma. Bij een aantal
opleidingen kun je meerdere modules tegelijkertijd
volgen. Je kunt je studie niet alleen faseren als
dat nodig is, je kunt óók versnellen als dat voor
jou past.

Met een flexibele opleiding geef je zelf richting
aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer.
Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de
snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming.
Wat je allemaal nodig hebt om deze bestemming
te halen, bepaal je samen met je studiecoach.

Leer zoals jij dat wilt

Flexibel studeren vraagt om de nodige zelf
discipline en commitment, maar je staat er niet
alleen voor. Onze docenten en studiecoaches staan
voor je klaar. Ook kun je bij je medestudenten
terecht om problemen aan te pakken of te sparren.
Samen zet je de eerste stap om jouw ambities waar
te maken.

‘Ik kan mijn studie aan mijn
persoonlijke situatie aanpassen,
versnellen of juist vertragen.’

Werken & Studeren bij NHL Stenden

Voel je vrij om te kiezen waar en op welke manier jij
je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Je studeert
op verschillende manieren, bijvoorbeeld online of
op je werkplek. Zo zorg je voor een optimale balans
tussen studie, werk en privé. Werk en leer van praktijkgerichte opdrachten van docenten, coaches en
experts uit het werkveld én van je studiegenoten.
De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct
toe in de praktijk. Dat is pas winst!

Ondersteuning en begeleiding
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Associate degree,
bachelor of
master
NHL Stenden werkt met het internationaal erkende Ad/bachelor en
master systeem. Maar wat is het verschil in opleidingsniveau en welk
niveau is voor mij persoonlijk het best passend?

Associate degree, Bachelor of Master

Associate degree (Ad)
Associate degree-opleidingen zijn tweejarige praktijkgerichte
hbo-opleidingen die we ontwikkelen in samenwerking met het
werkveld. Het is een meer praktische hbo-opleiding die nauw
verbonden is met de beroepspraktijk. Kies je voor een deeltijd
of duale Ad-variant, dan pas je theorieën die je leert direct toe
op vraagstukken uit jouw dagelijks werk. Bekijk op nhlstenden.
com/ad of dit hbo niveau bij je past.

Bachelor (B)

Master (M)
Na de bacheloropleiding meer behoefte aan groei, extra
verdieping en expertise? Met een internationaal erkende
master degree zet jij de volgende stap in je carrière. Bekijk het
complete masteraanbod op nhlstenden.com/masters.

Tijdens een bacheloropleiding (tussen de 2 en 4 jaar) krijg
je een combinatie van theorie- en praktijkopdrachten.

Master degree (M) niveau 7

Leven lang ontwikkelen
Bachelor degree (Ba) niveau 6
Associate degree (Ad) niveau 5
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De bachelor leidt op tot een hoger hbo-niveau dan het
Associate degree en is overwegend meer theoretisch van aard.
Ook in deze duale of deeltijdopleiding wordt wat je in theorie
leert zoveel mogelijk direct toegepast in de praktijk.

Met Mbo- 4 niveau snel
een hbo-diploma halen?
Kies de praktijkgerichte
associate degree.

Verdiep je in de theorie en
pas deze gericht toe in de
praktijk met een bachelor.

Financiële regelingen
Heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dan kan je
profiteren van een aantal financiële regelingen en subsidies:
Halvering collegegeld 1e studiejaar
Start je komend studiejaar voor het eerst met een hboopleiding? Eerstejaars studenten betalen de helft van het
collegegeld. Studenten aan lerarenopleidingen krijgen een
extra jaar halvering.
Levenlanglerenkrediet
Met het Levenlanglerenkrediet kun je geld lenen om je
collegegeld te betalen. DUO verbindt daar wel een aantal
voorwaarden aan.
Studiekosten en belastingaftrek
Wanneer je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering
of een tegemoetkoming, kun je een deel van de
studiekosten via de fiscus terugkrijgen.

Na je bachelor behoefte
aan meer verdieping?
Kies voor een professionele
master.

Studiefinanciering voor duale opleiding
	Wil je een duale opleiding volgen? Dan heb je vaak
recht op studiefinanciering.
Voucher voor nascholing
	Met deze voucher kun je korting krijgen op het
collegegeld van een volgende opleiding.
Financiële regelingen voor leraren
Sta je voor de klas en wil je een deeltijd of duale opleiding
gaan volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor:
 Lerarenbeurs
 Tegemoetkoming voor leraren; hoogte hangt af
van je inkomen
 Extra studiefinanciering voor leraren in spe
 Subsidieregeling zij-instroom voor leraren
 Subsidieregeling tweede lerarenopleiding.

Je kunt meer informatie vinden op nhlstenden.com/financiering. Bij DUO (www.duo.nl) vind je alle voorwaarden.

Opleidings
overzicht
Deeltijd, duaal
en flexibel
onderwijs
Jacco Reitsma,
deeltijdstudent Master Leraar Nederlands

Opleidingsoverzicht

‘Soms moet je het volledig anders
doen om jezelf te kunnen zijn’
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Hotelmanagement

Hotelmanagement
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Associate degree
Hogere Hotelschool
deeltijd/duaal (flexibel)

Bachelor
Hogere Hotelschool
deeltijd/duaal (flexibel)

Wil je doorgroeien, jezelf ontwikkelen in het uitdagende
vakgebied dat hospitality heet? Met de Ad Hotel Management
kies je voor een opleiding die direct aansluit op de praktijk
behoefte en maak je een optimale combinatie van werk en
studie. Met een associate degree op zak kun je doorgroeien
tot supervisor in de horeca of andere branche waar
gastvrijheid en dienstverlening centraal staan.

Zoek je meer uitdaging in je loopbaan, wil je
doorgroeien in de hospitalitybranche of is het tijd voor
een carrièreswitch? Met de deeltijd- of duale opleiding
Hotel Management, kun je in een internationale
omgeving groeien, ontwikkelen, stappen maken,
hogerop komen binnen je bedrijf of misschien wel je
(familie) bedrijf overnemen.

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

Emmen
Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel

STUDIEDAGEN

Om de week
een hele lesdag

START STUDIE

Februari
September
Meerdere start
momenten**
TAAL

Nederlands

DIPLOMA

Bachelor
of Arts

START STUDIE

Februari
September

LOCATIE

Meerdere start
momenten **

Emmen
Leeuwarden

TAAL

KOSTEN

Flexibel

STUDIEDUUR

Nederlands
Engels

Wettelijk collegegeld
2021/2022

STUDIEDAGEN

€ 2168,– *

€ 2168,– *

Om de week
een hele lesdag

KOSTEN

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Master
International Hospitality and
Service Management
deeltijd
Ambitie om door te groeien naar een (hogere) management
functie in de hospitality-branche? Combineer deze
Engelstalige masteropleiding Hospitality and Service
Management met je baan en privéleven. Je ontwikkelt je als
dienstverleningsmanager in de breedste zin van het woord;
vanuit het perspectief van de gast/klant bouw je aan de
organisatiestructuur, strategieën, processen en cultuur.

DIPLOMA

Master
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel

STUDIEDAGEN

Om de week
een hele lesdag

START STUDIE

September
TAAL

Engels
KOSTEN

€ 6750,– *
Collegegeld
Nederlandse Master
of Arts (per jaar)

Hotelmanagement
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* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten
**  zie nhlstenden.com/hotelmanagementschool voor meer informatie.

Economie en Management
Associate degree
Human Resource Management
deeltijd

Associate degree
Logistiek en Economie
duaal

Als HRM’er ben je continu bezig met de ontwikkeling van
mensen én de ontwikkeling van jouw organisatie. Wil jij werk
en studie combineren, maar vind je een vierjarige opleiding te
lang? Met de ad Human Resource Management ontwikkel jij
de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om succesvol te
functioneren binnen een HRM-afdeling.

Ben je een echt organisatietalent en werk je in de logistieke
sector? Met deze Ad Logistiek en Economie ben jij in plaats van
vier jaar in twee jaar klaargestoomd voor een management
baan in de logistiek. Je kunt alle kunten op: het bedrijfsleven,
de overheid en non-profitorganisaties, in binnen- en
buitenland.

DIPLOMA

Economie en Management

Associate
degree
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LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN

Maandag
van 15.15 tot
22.00 uur

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

Emmen
STUDIEDUUR

Flexibel

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Associate degree
Bedrijfskunde
deeltijd

Bachelor
Bedrijfskunde
deeltijd (flexibel)

Wil jij de verbinder zijn tussen strategie en uitvoering in
je organisatie? Kies dan voor de 2-jarige hbo-opleiding
Bedrijfskunde in deeltijd. Je wordt opgeleid om op tactisch
niveau aan de slag te gaan in organisaties. Je leert de
samenhang herkennen tussen verschillende bedrijfskundige
processen. Zo word jij een belangrijke spil in bedrijfsprojecten,
die problemen proactief oplost en weet hoe je bestaande
processen kunt verbeteren.

Wil je jouw organiserende en leidinggevende talenten ontwikkelen? Als manager of adviseur wil jij het verschil maken binnen
jouw organisatie. De bacheloropleiding Bedrijfskunde helpt je
verder om de bedrijfsvoering te doorgronden en uiteindelijk
succesvol te maken.

DIPLOMA

START STUDIE

DIPLOMA

Bachelor
of Science
LOCATIE

Associate
degree

Februari
September

Leeuwarden

LOCATIE

Leeuwarden

TAAL

Nederlands

Flexibel

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN

€ 2168,– *

STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Maandag
van 15.15 tot
22.00 uur

KOSTEN

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN

Maandag
van 15.15 tot
22.00 uur

Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

Bachelor
Human Resource Management
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Logistics Management
duaal (flexibel)

Bijdragen aan het succes van je organisatie door te investeren
in de kracht van de medewerkers? Dan is onze deeltijd
bacheloropleiding Human Resource Management (HRM)
jou op het lijf geschreven. Met deze studie vergroot je jouw
leidinggevende, adviserende en onderzoekende capaciteiten
en ontpop je je tot inspirator op de werkvloer.

Heb je een baan in de logistiek en wil je graag doorgroeien?
Verrijk je organisatorisch en probleemoplossend vermogen
tijdens deze (flexibele) duale bacheloropleiding. Je verrijkt je
kennis over productie, goederenstromen, logistieke planning,
opslag en vervoer.

DIPLOMA

Bachelor
of Arts
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

Wettelijk collegegeld
2021/2022

TAAL

Nederlands

DIPLOMA

Bachelor
of Science
LOCATIE

Emmen

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands

STUDIEDAGEN

Maandag
van 15.15 tot
22.00 uur

STUDIEDUUR

Flexibel

KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Economie en Management

€ 2168,– *

START STUDIE

Februari
September
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Associate degree
Ondernemerschap &
Retail Management
duaal (flexibel)
Wil je graag doorgroeien terwijl je werkt in de fashion
retail? Heb je ambitie om een eigen (retail) onderneming
te beginnen? Dan is de duale associate degree (Ad) Onder
nemerschap en Retail Management (ORM) op hbo-niveau
de perfecte opleiding voor jou. Ga aan de slag met praktijk
gerichte opdrachten vanuit je eigen organisatie. Je kunt kiezen
uit twee leslocaties; Amsterdam of Leeuwarden.

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

Economie en Management

Amsterdam
Leeuwarden

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

STUDIEDUUR

Flexibel

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Associate degree
Finance & Control
duaal
12

Heb je een baan in de financiën, bijvoorbeeld op de
administratie of in de financiële dienstverlening en is het
tijd voor een extra uitdaging? Wil jij je binnen twee jaar
meer verbreden in je vakgebied? Zoek jij een studie die
goed te combineren is met je werk en privéleven? Dan is
de tweejarige associate degree (Ad) Finance & Control
Duaal echt iets voor jou!

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

2 jaar

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

Bachelor
Ondernemerschap &
Retail Management
duaal (flexibel)
Tegelijkertijd studeren en werken in de bruisende wereld
van de retail. Wil je een bachelor degree in de retail halen
gericht op fashion, online en offline retailing? Dan is de duale
bacheloropleiding Ondernemerschap en Retail Management
(ORM) de perfecte opleiding voor jou! Je kunt de eerste twee
jaar in Amsterdam volgen.

DIPLOMA

Bachelor
of Science
LOCATIE

Amsterdam
Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bestuur & Recht
Bachelor
Integrale Veiligheidskunde
deeltijd
Werk jij in de safety en security-branche en wil je je
verder ontwikkelen? Of ambieer je een nieuwe functie als
veiligheidsprofessional? Kies dan voor de deeltijdopleiding
Integrale Veiligheidskunde en word expert in een
dynamisch vakgebied dat niet ophoudt bij gemeenteof landsgrenzen. Tijdens de opleiding leer je alles over
veiligheid: van de beleidsmatige kant tot het voorkomen
van cybercrime.

DIPLOMA

Bachelor
of Arts
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

Flexibel

€ 2168,– *

STUDIEDAGEN

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Vrijdagmiddag
van 13.00 tot
17.00 uur

Bestuur & Recht
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Techniek
Associate degree
Industriele Automatisering
en Robotica
deeltijd (flexibel)
Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van industriële
automatisering? Of wil je leren hoe je industriële machines en
robots programmeert of in bedrijf stelt? Combineer dan werk
en studie met de tweejarige associate degree (Ad) Industriële
Automatisering en Robotica.

DIPLOMA

Techniek

Associate
degree
LOCATIE

Emmen,
Leeuwarden

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

STUDIEDUUR

Flexibel

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Technische Bedrijfskunde
deeltijd (flexibel)
Ben je op zoek naar een bedrijfskundige studie die je opleidt
tot een veelzijdige en gewilde professional, die goed uit
de voeten kun in een technische omgeving? Tijdens deze
bacheloropleiding kijk je naar bedrijfsprocessen vanuit het
perspectief van de organisatie, de mensen die er werken én
de techniek die gebruikt wordt.

DIPLOMA

Bachelor
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel

STUDIEDAGEN

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Vrijdag
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Bachelor
Werktuigbouwkunde
duaal (flexibel)

Master
Polymer Engineering
deeltijd

Met Werktuigbouwkunde duaal ben je goed voorbereid op je
rol als engineer van de toekomst in elke organisatie. Zoek je
meer verdieping en wil je de ideale combinatie vinden tussen
je werk, je studie en je privésituatie? Kies dan voor de duale
opleiding Werktuigbouwkunde, een opleiding waarin werkend
leren centraal staat.

Heb je op dit moment een functie in de kunststofindustrie en
heb je behoefte om je verder te specialiseren in hoogwaardige
kunststoffen? Dit masterprogramma is in nauwe samenwerking
met de industrie ontwikkeld. In de Master Polymer Engineering
komen twee werelden samen: die van de toegepaste
engineering en de chemische technologie.

DIPLOMA

Bachelor
of Science
LOCATIE

Emmen
STUDIEDUUR

Flexibel

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

DIPLOMA

Master of
Science
LOCATIE

Emmen
Zwolle
STUDIEDUUR

2 jaar

START STUDIE

September
TAAL

Engels
KOSTEN

€ 9750,– *
(of € 5090,per module)

ICT/Creative Technologies
Associate degree
IT Service Management
deeltijd (flexibel)

Bachelor
HBO-ICT
deeltijd (flexibel)

Als IT’er moet je een brug kunnen slaan tussen de laatste
ontwikkelingen in jouw vakgebied en de koers van de
organisatie. Hoe je dat doet, leer je bij IT Service Management.
Met deze associatie degree op hbo-niveau vergroot je jouw
inzicht in moderne informatietechnologie.

Als ICT-professional ontwikkel je software en weet jij als geen
ander wanneer je die kunt inzetten. Daarmee kun je processen
optimaliseren en werk vergemakkelijken. Daarnaast ontwikkel
je websites en apps. Verken deze gebieden en kies vervolgens
voor specialisatie in een of meerdere onderwerpen. Zo vergroot
je jouw kansen op de arbeidsmarkt.

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

STUDIEDUUR

Flexibel

STUDIEDAGEN

Maandag

DIPLOMA

Bachelor

START STUDIE

Februari
September

TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel

TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

STUDIEDAGEN

16.00 - 22.00 uur

Maandag

ICT/Creative Technology

Leeuwarden

START STUDIE

Februari
September

16.00 - 22.00 uur

Master
Serious Gaming
voltijd en deeltijd
Wil jij een brug slaan tussen mens, informatie- en media
technologie? Met de Master Serious Gaming word je een echte
innovatiespecialist. Je bent niet bezig met het creëren van
games, maar je draagt juist bij aan innovatie en verandering
door Serious Gaming interventies te hanteren. Jij stuurt de
game-developers aan. Ontdek hoe je met simulatie- en
game-interventies actuele verandervraagstukken in beweging
krijgt richting de gewenste situatie.

DIPLOMA

Master of
Science

Master
Design Driven Innovation
voltijd en deeltijd
Sta jij voor grote complexe maatschappelijke vraagstukken?
Wil je in samenwerking met anderen innovaties ontwerpen?
Dan is de master Design Driven Innovation de ideale
opleiding voor jou. Deze master kan je in voltijd en deeltijd
volgen. In jouw eigen tempo leer je de ontwerpgedreven en
mensgerichte aanpak die nodig is om bij te dragen aan een
duurzame toekomst.

START STUDIE

September
DIPLOMA

Leeuwarden

Nederlands

TAAL

Master of
Science

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN

Leeuwarden

LOCATIE

LOCATIE

voltijd 1 jaar
deeltijd 2 jaar
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Maandag
van 09.30
tot 16.30 uur

STUDIEDUUR

voltijd 1 jaar
deeltijd 2 jaar

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022
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Toerisme en vrije tijd
Associate degree
Leisure & Events Management
deeltijd (flexibel)
Werk je in de vrijetijdssector en wil je graag doorgroeien
naar hbo-niveau? Of toe aan verandering en wil je de
overstap maken naar de wereld van events, sport, kunst
& cultuur of recreatie? Met de associate degree Leisure &
Events Management heb je kennis van alle sectoren binnen
de leisure-industrie en word je opgeleid tot assistentmanager of coördinator.

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Toerisme en vrije tijd

Flexibel

16

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Maritiem
Associate degree
Maritieme Techniek
duaal

Master
Marine Shipping Innovations
deeltijd

Maritieme bedrijven zitten te springen om praktijkgerichte
technische, maritieme professionals. Of het nu gaat
om scheepsbouw, jachtbouw, offshore of maritieme
toeleveranciers. Wil je meer verdieping in Maritieme
Techniek en daarnaast blijven werken? Volg dan de
associate degree Maritieme Techniek duaal. Je vergroot
je maritieme kennis en kunt je verder ontwikkelen in het
vakgebied en/of doorgroeien in de organisatie waar je
werkzaam bent.

Innovatie is noodzakelijk om de positie van de scheepvaart
in Nederland te versterken en in te spelen op (inter)
nationale ontwikkelingen. Het maritieme werkveld vraagt
om experts die via een multidisciplinaire aanpak met
complexe innovatieprojecten kunnen dealen. Met deze
studie word jij die maritiem expert! De opleiding bestaat
uit modules met een operationele – en innovatieve focus,
die passen bij jouw achtergrond en interesse.

DIPLOMA

LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

2 jaar

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

DIPLOMA

Master
LOCATIE

Terschelling
STUDIEDUUR

2 jaar

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands

Maritiem

Associate
degree

KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

17

Onderwijs

Onderwijs

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging, een andere doelgroep of wil je een
tweedegraadsbevoegdheid als leraar? Met onze deeltijd lerarenopleidingen vind je alles
wat je nodig hebt op het gebied van vakkennis, vakdidactiek en voorbereiding op het
leraarschap. De meeste van onze deeltijd lerarenopleidingen zijn flexibel. En je vindt ze
op alle niveaus: van associate degree, bachelor tot master degree. Dit betekent dat je
een afwisselend programma van colleges en zelfstudie volgt, die je kunt aanpassen aan je
eigen situatie. Er is aandacht voor theoretische achtergronden en de wijze waarop je jouw
kennis kunt inzetten in het onderwijs. Investeer in je ontwikkeling, net zoals je doet voor
je leerlingen. Is je plafond nog niet hoog genoeg? Kies dan voor het maximale met een
aansluitende professionele master studie. Hieronder vind je (in het rood) ons professionele
master aanbod voor meer verdieping in het mooie onderwijs vak.

Associate degree
Didactisch Educatief Professional
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Pabo
deeltijd Pabo

Lijkt het jou geweldig om anderen iets te leren? Droom je
van een baan in het onderwijs en wil je graag dat een leerling
leert? Kies dan voor de Ad Didactisch Educatief Professional. In
deze opleiding leer jij hoe jij jouw talenten inzet om de ander
handvaten te geven om te leren leren.

Kun jij goed met kinderen omgaan, geef je graag het goede
voorbeeld en wil je kinderen in het primaire onderwijs iets
leren? Ga jij voor een baan die geen dag hetzelfde is en wil
jij werken in het onderwijs combineren met je studie? Dan is
Deeltijd Pabo jouw opleiding.

DIPLOMA

Associate
degree
LOCATIE

18

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Leeuwarden
Groningen

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
vrijdag Leeuwarden,
dinsdag Groningen

2 jaar
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

Leeuwarden
Assen
STUDIEDUUR

2,5 - 4 jaar

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Leraar Biologie
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Economie
deeltijd (flexibel)

Ben jij geboeid door het menselijk lichaam, genetica, evolutie,
de flora en fauna, veldwerk en vakdidactiek? Kies voor de
deeltijdopleiding Leraar Biologie (tweedegraads).

Vind jij het een uitdaging om leerlingen te laten zien wat
de economie voor hen betekent en wat hun eigen rol
daarin is? Kies voor de deeltijdopleiding Leraar Economie
(tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

Leeuwarden
Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.
STUDIEDUUR

Flexibel

TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN
Maandag
(Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 08.30
tot 17.30 uur.

Wettelijk collegegeld
2021/2022

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

Leeuwarden
Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
15.00 - 21.30 uur.
Donderdag van 14.30
tot 21.30 uur.

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Leraar Duits
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Engels
deeltijd (flexibel)

Ben jij in staat om jouw leerlingen warm te maken voor de
taal en de cultuur van Duitsland en de andere Duitstalige
gebieden? Kies voor de deeltijdopleiding Leraar Duits
(tweedegraads).

Ben jij geïnteresseerd in de Engelse taal en cultuur? Geef
het taalniveau in de klas een boost en verhoog daarmee de
carrièrekunsen van je leerlingen. Kies voor de deeltijdopleiding
Leraar Engels (tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor
LOCATIE

Leeuwarden
Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Dinsdag van 14.30 tot
19.45 uur.

DIPLOMA

Bachelor
LOCATIE

Leeuwarden
Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *

€ 2168,– *

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN
Dinsdag van 8.30 tot
13.00 uur voor de
beroepsvoorbereidende onderdelen
en van 13.00 tot 18.15
uur voor de Engelse
onderdelen.

Onderwijs

KOSTEN

€ 2168,– *

START STUDIE

Februari
September

19

Bachelor
Leraar Frans
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Fries
deeltijd (flexibel)

Had je eigenlijk geboren moeten zijn ‘en Vive la France’? Wil
jij jouw leerlingen aansteken met je passie voor Frankrijk en
de Franse taal? Kies voor de deeltijdopleiding Leraar Frans
(tweedegraads).

Wil je een bijdrage leveren aan het behoud en de verdere
uitbouw van de Friese taal? Kies voor de deeltijdopleiding
Leraar Fries (tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor
LOCATIE

Onderwijs

TAAL

Leeuwarden

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 11.30
tot 17.30 uur.

Flexibel

20

START STUDIE

Februari
September

KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Leeuwarden
Groningen

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Dinsdag van 13.00 tot
20.30 uur.

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Leraar Geschiedenis
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Gezondheidszorg & Welzijn
deeltijd (flexibel)

Wil jij leren denken als een historicus en wil je weten hoe je
deze kennis over kunt brengen op de leerlingen? Kies voor de
deeltijdopleiding Leraar Geschiedenis (tweedegraads).

Toekomstige sociaal pedagogische werkers, facilitaire
medewerkers of thuiszorg-medewerkers? Kies voor de
deeltijd bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn
(tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Leeuwarden

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 16.00
tot 21.15 uur.

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Leeuwarden

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 14.30
tot 21.15 uur.

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Leraar Maatschappijleer
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Aardrijkskunde
deeltijd (flexibel)

Volg je het nieuws op de voet? Ben je geïnteresseerd in
mensen, zowel in het persoonlijke verhaal als in het algemeen
belang? Zet jij leerlingen aan tot nadenken en weet je een
stevige discussie los te maken? Kies voor de deeltijdopleiding
Leraar Maatschappijleer (tweedegraads).

Ben je geïnteresseerd in de oorzaken en gevolgen van de
wereldwijde migratiestromen en klimaatverandering? Breng
actuele gebeurtenissen en jouw passie voor Aardrijkskunde
over op jouw leerlingen. Kies voor de deeltijdopleiding Leraar
Aardrijkskunde (tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 14.30
tot 21.15 uur.

Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

LOCATIE

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Leeuwarden

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 15.15
tot 20.30 uur.

Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Onderwijs

Leeuwarden

DIPLOMA

Bachelor

21

Bachelor
Leraar Nederlands
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Wiskunde
deeltijd (flexibel)

Zie jij een taalfout als eerste, ben je dol op literatuur en wil jij
onderwijs ontwerpen waarmee je leerlingen uitdaagt? En ben
je op zoek naar een bacheloropleiding die maatwerk biedt?
Dan is de deeltijdopleiding Leraar Nederlands iets voor jou!
(tweedegraads)

Wil jij jouw wiskundeknobbel overbrengen op je leerlingen
en ze enthousiast maken over het vak wiskunde? Je verdiept
je in verschillende domeinen: analyse, meetkunde, statistiek,
discrete wiskunde en vakdidactiek. Kies voor de deeltijd
opleiding Leraar Wiskunde (tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor
LOCATIE

LOCATIE

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands

Leeuwarden
Groningen

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Dinsdag vanaf 13.00
uur.

Flexibel

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 uur - 21.15 uur.
Dinsdag (Groningen)
óf donderdag
(Leeuwarden) van
13.00 tot 22.00 uur.

Flexibel
Onderwijs

TAAL

DIPLOMA

Bachelor of
Education

Leeuwarden
Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.

22

START STUDIE

Februari
September

KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Leraar Omgangskunde
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Leraar Natuurkunde
deeltijd (flexibel)

Weet jij hoe je prettig samenwerkt met andere mensen en hoe
je een conflict oplost? En wil jij anderen begeleiden om hun
communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren? Dan
is de deeltijdstudie Leraar Omgangskunde (tweedegraads) jou
op het lijf geschreven!

Wil jij natuurkundige materie op een inspirerende manier
kunnen uitleggen die aansluit bij de belevingswereld van
jongeren? Kies voor de deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde
(tweedegraads).

DIPLOMA

Bachelor
LOCATIE

Leeuwarden
Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

TAAL

Leeuwarden

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 08.30
tot 17.30 uur.

Onderwijskundige
modules ook in
Groningen.
STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 14.30
tot 21.15 uur.

START STUDIE

Februari
September

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Onderwijs

Bachelor
Leraar Scheikunde
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Kopopleiding Leraar 2e graads

Sta jij te trappelen om leerlingen op een boeiende manier
te laten kennismaken met de wondere wereld van de
chemie? Kies voor de deeltijdopleiding Leraar Scheikunde
(tweedegraads).

Tijdens deze voltijd studie ontwikkel je pedagogischdidactische vaardigheden, zodat jij voor de klas jouw
passie voor een vakgebied kunt overdragen. Als je een
bacheloropleiding in een schoolverwant vak heb afgerond, kun
je zo in een jaar jouw tweedegraads lesbevoegdheid halen. De
opleiding kent een studiebelasting van 40 uur per week.

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

23

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Leeuwarden

Nederlands

STUDIEDUUR

STUDIEDAGEN
Maandag (Groningen)
óf woensdag
(Leeuwarden) van
16.00 - 21.15 uur.
Donderdag van 08.30
tot 17.30 uur.

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

DIPLOMA

Bachelor of
Education
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

1 jaar

KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN

Dit is een
voltijd
opleiding

Master
Kunsteducatie
deeltijd (joint degree)

Master
Learning and Innovation
deeltijd

De interdisciplinaire Master Kunsteducatie is er voor
creatieve professionals die werkzaam zijn in kunst,
onderwijs en welzijn. Hierbij ligt de nadruk op innovatie
en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis,
experiment, dialoog en onderzoek.

Als docent van betekenis zijn voor duurzame innovaties
binnen jouw onderwijsorganisatie? Je leert op onderzoekende
wijze invulling te geven aan een innovatiestrategie. Het
doorgronden en begeleiden van veranderingsprocessen vormt
daarbij een belangrijk onderdeel.

DIPLOMA

Master
LOCATIE

Groningen

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands

DIPLOMA

Master of
Education
(MEd)
LOCATIE

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands

Leeuwarden
STUDIEDUUR

2 jaar
Onderwijs

KOSTEN

€ 2168,– *

STUDIEDAGEN
De lestijd zijn op
maandag voor
jaar 1 en 2 en op
dinsdagochtend in
het eerste semester
voor jaar 1.

STUDIEDUUR

2 jaar

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Master
Educational Leadership
deeltijd (flexibel)

24

KOSTEN

€ 2168,– *

Heb je de ambitie als leidinggevende in het onderwijs om met
een gefundeerde visie jouw team te inspireren en begeleiden
bij het ontwikkelen van een eigen schoolvisie en de vertaling
daarvan in de praktijk? De Master Educational Leadership is
een deeltijd masteropleiding voor leidinggevenden uit alle
sectoren van het onderwijs.

DIPLOMA

Master of
Arts (MA)
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

2 jaar

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Master
Leraar Duits
deeltijd (flexibel)

Master
Leraar Algemene Economie
deeltijd (flexibel)

Breng jouw enthousiasme en liefde voor de Duitse taal naar
het hoogste niveau! De Duitstalige deeltijdopleiding Master
Leraar Duits is een flexibele opleiding met een afwisselend
programma.

Als tweedegraads docent economie of in het bezit van een
vergelijkbaar getuigschrift op zoek naar meer kennis en
kunde? Kies voor de deeltijdopleiding Master Leraar Algemene
Economie; een flexibele opleiding met een afwisselend
programma.

Master
Leraar Fries
deeltijd (flexibel)

Master
Leraar Engels
deeltijd (flexibel)

Klaar om alles uit je kennis van de Friese taal- en letterkunde
te halen? Wil je je verdiepen in meertaligheid, sterker voor
de klas staan en je taalvaardigheid naar een hoger niveau
brengen? Deze Friestalige deeltijd masteropleiding zorgt voor
de vakinhoudelijke verdieping die je nodig hebt.

Master
Leraar Natuurkunde
deeltijd (flexibel)

Werk je al als docent Nederlands of heb je een vergelijkbaar
getuigschrift? Zorg voor verdieping en breng je kennis van de
Nederlandse taal tot een hoger niveau. De vernieuwde deeltijd
masteropleiding Leraar Nederlands bij NHL Stenden is een
flexibele deeltijdopleiding met een afwisselend programma.

DIPLOMA

Master of
Education
LOCATIE

Groningen
STUDIEDUUR

Flexibel
KOSTEN

€ 2168,– *

START STUDIE

Februari
September
November
TAAL

Nederlands
STUDIEDAGEN

Woensdag
van 13.45 tot
20.30 uur

Wettelijk collegegeld
2021/2022

* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

Onderwijs

Master
Leraar Nederlands
deeltijd (flexibel)

Op zoek naar een masterstudie waar het maximale uit je
eigen taalvaardigheid wordt gehaald? Kies dan voor de
vernieuwde Engelstalige opleiding tot Master Leraar Engels bij
NHL Stenden. Deze deeltijd masteropleiding is een flexibele
opleiding met een afwisselend programma.

Heb je je altijd al verder willen verdiepen in het vak
Natuurkunde? Ben je actief als tweedegraads docent of heb
je een vergelijkbaar getuigschrift? Haal het maximale uit je
vakkennis, ga voor een eerstegraads bevoegdheid.

Master
Leraar Wiskunde
deeltijd (flexibel)
Haal het maximale uit je carrière en groei door naar een
eerstegraads bevoegdheid. Studeer met innovatieve
wiskundesoftware zoals GeoGebra en Computergebra.
Met jouw visie op het wiskundeonderwijs ontwerp je jouw
eigen lessen. Ontdek met de Master Leraar Wiskunde hoe je
complexe stof nog effectiever op je leerlingen overbrengt.

25

Zorg en welzijn
Associate degree
Service, Welzijn & Zorg
deeltijd (flexibel)

Bachelor
Verpleegkunde
deeltijd (flexibel)

Heb je interesse of werk je in het domein van zorg of welzijn?
De samenleving verandert in hoog tempo en daarmee ook
de behoeftes van de kwetsbare mens. Dit vraagt om nieuwe
kennis en vaardigheden. Deze ad Service, Welzijn & Zorg is
samen ontwikkeld met bedrijven en het mbo-onderwijs. Jouw
werk staat hierbij centraal.

Met deze opleiding ontwikkel jij je tot een generalistische
verpleegkundige. Je bent inzetbaar binnen complexe
zorgsituaties, maar kunt ook overstijgende taken oppakken.
Ook richt je je op de verschillende beroepsrollen van een
verpleegkundige.

DIPLOMA

Zorg en Welzijn

Associate
degree
LOCATIE

START STUDIE

Flexibel
TAAL

LOCATIE

Leeuwarden
Emmen

Nederlands

Leeuwarden

STUDIEDUUR

KOSTEN

Flexibel

STUDIEDUUR

Flexibel

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

26

DIPLOMA

Bachelor

Bachelor
Social Work
deeltijd (flexibel)
Wil jij je ontwikkelen en doorgroeien tot een social workprofessional? Kies voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw
sociale vaardigheden optimaal benut. Als sociaal werker zet
jij je in voor mensen die het niet meer (volledig) zelfstandig
redden in de maatschappij. Je stimuleert ze uit te gaan van
hun eigen kracht, brengt mensen en organisaties met elkaar
in contact en leert om te gaan met veranderingen in de
samenleving.

DIPLOMA

Bachelor of
Social Work
LOCATIE

Leeuwarden
STUDIEDUUR

Flexibel

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

START STUDIE

Februari
September
TAAL

Nederlands
KOSTEN

€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Bachelor
Pedagogiek
deeltijd (flexibel)

Master
Health Innovation
deeltijd

Gun jij ieder kind een kansrijke toekomst? Als pedagoog
ben je er om opvoeders te ondersteunen bij problematische
opvoedingssituaties en deze te helpen voorkomen. Tijdens de
deeltijdstudie Pedagogiek word je opgeleid tot pedagogisch
specialist, waar je jouw expertise inzet in samenwerking met
ouders, beroepsopvoeders, kinderen en jongeren.

Een app die verpleegkundigen coacht bij onregelmatige werktijden. Een serious game die revalideren leuker maakt. Slimme oplossingen die langer zelfstandig thuis wonen mogelijk
maken. Of een virtual reality omgeving die patiënten met
chronische pijn helpt. Het zijn uitstekende voorbeelden van
innovaties die de zorg- en welzijnssector versterken. Met de
master Health Innovation sla jij een brug tussen innovatie en
zorg en welzijn.

DIPLOMA

START STUDIE

DIPLOMA

Bachelor of
Social Work

Februari
September

Master

LOCATIE
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€ 2168,– *
Wettelijk collegegeld
2021/2022

Wettelijk collegegeld
2021/2022

Master
Pedagogiek
deeltijd

Master
Social Work
deeltijd (joint degree)

Tijdens deze studie leer je op hoog niveau onderzoekmatig
pedagogische innovaties te ontwerpen en deze te
implementeren in de praktijk. Op welk gebied jij je focust,
bepaal je zelf. Heb je een baan in het sociale of educatieve
werkveld of in een welzijnsorganisatie? Dan is de deeltijd
Master Pedagogiek van NHL Stenden jouw opleiding.

Wil jij complexe maatschappelijke vraagstukken in het
sociale domein aanpakken? Ontdek de mogelijkheden van
ontwikkelingen als co-creatie, integraal werken en waarde
creatie. Met de keuze voor de Master Social Work zet je een
mooie stap om jouw ambitie waar te maken.

DIPLOMA

Master
LOCATIE

Groningen
Zwolle

START STUDIE

September
TAAL

Nederlands

DIPLOMA

Master
LOCATIE

Leeuwarden
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€ 2168,– *
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* In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld.
Wanneer je bijvoorbeeld al een bacheloropleiding hebt afgerond.
Meer weten? nhlstenden.com/studiekosten

Zorg en Welzijn

Flexibel

START STUDIE

September
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NHL Stenden

Door je grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom word je bij ons
uitgedaagd jouw vaardigheden te versterken en nieuwe talenten
te ontwikkelen. Je leert over de grenzen van je vakgebied heen te
kijken en past nieuwe kennis meteen toe op de werkvloer. Je wordt
onderdeel van ons uitgebreide netwerk in het Nederlandse en
internationale bedrijfsleven. Je werkt in kleine teams van studenten,
docenten en onderzoekers om impact van wereldklasse te maken.
Je bedenkt oplossingen voor real-life vraagstukken en komt met
baanbrekende innovaties. In een steeds sneller veranderende wereld,
word jij dé professional die de toekomst aankan.

UNIEK ONDERWIJSCONCEPT
Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit
bij de vragen uit de praktijk én de leervragen van onze
studenten. Je werkt daarom vanaf het begin aan opdrachten
uit de praktijk. Je leert door te doen en te reflecteren. Je
hebt de ruimte om keuzes te maken in jouw leerproces en
daarmee te werken aan jouw eigen professionele identiteit.
Via het werken aan betekenisvolle oplossingen lever je een
bijdrage aan de samenleving. Onze docenten kennen je
goed en coachen je bij deze ontwikkeling.

VOORLICHTINGEN
Voorlichtingsbijeenkomsten
over de deeltijd- en duale

Heb jij bijzondere persoonlijke omstandigheden? Ben
je bijvoorbeeld een mantelzorger, topsporter of een
studerende ouder? Of heb je een functiebeperking
zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS of kamp je met
lichamelijke of psychische klachten? We bespreken
graag van welke faciliteiten je gebruik kunt maken. Maak
hiervoor een afspraak met een studentendecaan via
studentinfo@nhlstenden.com of kijk op nhlstenden.com/
studiesuccescentrum.

Hulp nodig bij je
studiekeuze?

Onze studieadviseurs helpen je graag.
Mail voor een afspraak naar
studieadvies@nhlstenden.com

CONTACT

opleidingen vinden plaats op:
Infoavond Werken & Studeren
di 23 nov 2021
Webinar Werken & Studeren
di 11 jan 2022
Infoavond Werken & Studeren

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

November 2021

Grensverleggend.

di 1 mrt 2022
Webinar Werken & Studeren
di 19 apr 2022

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8-10
Leeuwarden
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden

Infoavond Werken & Studeren
di 14 jun 2022
Webinar Werken & Studeren
di 23 aug 2022

Meer weten?
058 244 1155
studentinfo@nhlstenden.com
www.nhlstenden.com

Meer
weten?
Kijk voor de meest actuele
info (o.a. locaties en tijden)
over deze en onze andere
voorlichtingsevenementen
op nhlstenden.com.

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie op een opleiding van NHL Stenden Hogeschool
en kan op het tijdstip van inschrijving zijn gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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