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Ontdek NHL Stenden Welkom op de Open Avond in Leeuwarden
Ontdek, proef de sfeer en beleef hoe het is om te studeren aan NHL Stenden!

Ingang

Ingang

welkom en
registratie

Onderwijs

Maritiem

Veiligheid, Bestuur en Recht

Zorg en Welzijn

Studiekeuzeplein
(Mediatheek)

• Student Info
• Decanaat
• Toelating
•   Center voor 

Enterpreneurship
• Studie in buitenland
• Ontdek je studieroute
• X-Honours

Gebouw Rengerslaan 10
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Receptie

Toerisme en 
vrije tijd

Economie en
Management

Techniek, ICT 
& Design

Communicatie
en Media

Hotelmanagement

Canteen

Parkeren en bus
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Opleidingsoverzicht

Zorg & Welzijn 
Opleiding

Master Health Innovation

Bachelor Pedagogiek

Ad Service, Welzijn & Zorg

Bachelor Social Work

Bachelor Vaktherapie

Bachelor Verpleegkunde

Ad Zorg en Technologie

Onderwijs
Opleiding

Bachelor  Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Bachelor  Docent Theater 

Bachelor International Teacher Education for Secondary Schools

Bachelor   Kopopleiding Leraar 2e graads

Bachelor   Opleiding tot leraar Basisonderwijs (PABO)

Bachelor  Opleiding tot leraar Aardrijkskunde

Bachelor  Opleiding tot leraar Biologie, Natuurkunde, Scheikunde

Bachelor  Opleiding tot leraar Duits

Bachelor  Opleiding tot leraar Economie

Bachelor  Opleiding tot leraar Engels

Bachelor  Opleiding tot leraar Fries

Bachelor  Opleiding tot leraar Geschiedenis

Bachelor  Opleiding tot leraar Gezondheidszorg & Welzijn

Bachelor  Opleiding tot leraar Maatschappijleer

Bachelor  Opleiding tot leraar Wiskunde

Veiligheid, Bestuur en Recht
Opleiding

Bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement 

Bachelor European Studies

Bachelor HBO-Rechten 

Bachelor Integrale Veiligheidskunde 

Techniek, ICT & Design  
Opleiding

Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Bachelor Biotechnologie

Bachelor Bouwkunde

Bachelor Chemie

Bachelor Chemische Technologie

Bachelor Civiele Techniek

Bachelor Communication and Multimedia Design

Master Computer Vision & Data Science

Master Design Driven Innovation

Bachelor Elektrotechniek

Bachelor HBO-ICT

Ad Industriële Automatisering en Robotica

Ad IT Service Management

Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling

Master Serious Gaming

Bachelor Technische Bedrijfskunde

Bachelor Toegepaste Wiskunde

Bachelor Werktuigbouwkunde

Maritiem
Opleiding

Maritiem Officier

Maritieme Techniek

Ocean Technology
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 Wat is een associate degree?

Dit is een tweejarige opleiding waarmee jij een volwaardig hbo-diploma ontvangt. Onze associates 

degrees zijn praktijkgericht en binnen NHL Stenden hebben wij de beste associate degrees van 

Nederland volgens de Keuzegids hbo 2022.   
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Communicatie en Media 
Opleiding

Bachelor Communicatie

Master Content & Media Strategy

Bachelor Creative Business

Ad Creative Media Professional

Ad Online Content Creator

Hotel Management

Opleiding

Ad en Bachelor Hotel Management

Master International Hospitality and Service Management 

Toerisme en Vrije tijd
Opleiding

Ad en Bachelor Leisure & Events Management

Master International Leisure, Tourism & Events Management

Ad en Bachelor Tourism Management

Economie & Management 
Opleiding

Bachelor Accountancy

Bachelor Bedrijfskunde en Business Administration

Bachelor Commerciële Economie

Ad en Bachelor Finance & Control

Bachelor Finance, Tax & Advice

Ad en Bachelor Human Resource Management

Bachelor International Business

Ad en Bachelor Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsoverzicht
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Inschrijving 
Wil je je inschrijven voor een opleiding maar weet je niet of je voldoet aan de gestelde toelatings eisen?  

Kijk dan op nhlstenden.com voor meer informatie hierover, hoe je je moet inschrijven en wat er na je inschrijving 

volgt. Inschrijven voor jouw studie naar keuze doe je via studielink.nl  

 
Liever je studie combineren met werk?
NHL Stenden biedt een breed aanbod aan deeltijd- duaal- en flexopleidingen aan. Vraag de opleiding van jouw 

interesse naar de mogelijkheden of informeer bij ons Student Informatie punt.

Meer weten over NHL Stenden?
Internationale hogeschool
Ben jij er klaar voor om je horizon te verbreden en 

wil je extra uitdaging tijdens je studie? Dan zit je  

bij NHL Stenden goed. Zo kan je ervoor kiezen om 

tijdens je studie op exchange te gaan. Hierbij volg 

je je minor in het buitenland en heb je keuze uit 

ruim 150 scholen in meer dan 40 verschillende 

landen om dit te gaan doen. Ieder jaar kiezen  

meer dan 600 studenten voor deze letterlijke 

ontdekkingsreis. Uniek aan NHL Stenden is dat je 

ook op Grand Tour kan gaan. Tijdens een Grand 

Tour volg je een deel van je studie in Zuid-Afrika, 

Bali, Thailand, China of Italië en werk je aan 

persoonlijke doelen. Wel internationale  

ervaring opdoen maar niet naar het buitenland?  

Bij ons studeren studenten van ruim 90 

verschillende nationaliteiten en sommige 

opleidingen kun je zelfs volledig in het Engels 

volgen. Dus ook al blijf je in Nederland, de wereld 

ligt aan je voeten!

Meer uitdaging? X-Honours
Speciaal voor de creatieve denkers en de 

innovatievelingen is er X-Honours. Naast je opleiding 

werk je individueel of in multidisciplinaire teams aan 

uitdagende opdrachten van organisaties die opzoek 

zijn naar oplossingen buiten de lijntjes. Zo rond jij je 

studie af met extra waardevolle startkwalificaties, 

mag je gebruik maken van het netwerk van college 

van bestuurd en zo laat jij aan de wereld zien dat jij 

een innovatieve en vooral fanatieke professional bent!

Hulp nodig bij je studiekeuze? 
Hoe kom je erachter welke studie bij jou past? Wij 

geven jou handige tips om je alvast op weg te helpen:

•  Volg een aantal van onze voorlichtingsevents, zoals: 

een meeloopdag, een proefstudeerdag of een 

(online) open dag.

• Ga in gesprek met één van onze studiekeuzeadviseurs.

• Doe mee aan een van onze guided tours.

•  Ga in gesprek met onze studenten en docenten, en 

laat je inspireren.

•  Ga op je interesses en gevoel af en zoek een 

opleiding die echt past bij wie jij bent.

Kom langs op het studiekeuzeplein of maak een afspraak. 

Voor meer informatie: studeren@nhlstenden.com

Meeloopdagen 
Nieuwsgierig hoe het is om student te zijn aan  

NHL Stenden? Heb je een opleiding gevonden waar 

je graag meer over wilt weten? Bezoek dan de 

opleiding van jouw keuze tijdens een Meeloopdag. 

Je gaat een dag op pad met één van onze studenten. 

Kom in je eentje, of ontdek samen met een klasgenoot 

of vriend hoe het is om bij ons te studeren! Zo kan je 

precies zien hoe een lesdag er in het echt uitziet of 

dit dé opleiding is die bij jouw past. 
Design Based Education
 Design Based Education is het unieke onderwijs-

concept van NHL Stenden. Tijdens je studie ga je 

aan de slag met real-life vraagstukken, praktijk-

gericht onderzoek en innovatie volgens de design 

thinking methode. Zowel binnen als buiten de 

school werk je samen met medestudenten, 

docenten en onderzoekers. Je leert door te doen 

en te reflecteren. Ook heb je de ruimte om je eigen 

keuzes te maken in jouw leerproces en daarmee  

te werken aan jouw eigen professionele identiteit. 

Door te werken aan deze opdrachten lever je een 

bijdrage aan de maatschappij, wánt veel van deze 

oplossingen worden ook in het echt toegepast 

door de organisaties. Zo word je opgeleid tot een 

wereldwijde professional die zich thuis voelt in  

een internationale omgeving.
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Wij wensen jou veel 
plezier met het zetten 
van jouw volgende stap 
tijdens de Open Avond! 

nhlstenden

nhlstenden

nhlstenden

NHL Stenden 
Hogeschool

TOT 
SNEL!
Vragen?

Neem gerust 
contact
met ons op:

(058) 244 1155 
studentinfo@nhlstenden.com 
www.nhlstenden.com 

NHL Stenden 
Hogeschool 
Rengerslaan 8-10
Leeuwarden

Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden


