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Naam: NHL Stenden
Hogeschool
Geboortedatum: 01-01-2018
Geboorteplaats: Leeuwarden
Woonplaatsen: Leeuwarden,
Emmen, Terschelling,
Groningen, Assen,
Meppel, Zwolle en
Amsterdam
Internationale Bali, Thailand, Zuidverblijven: Afrika en Qatar
Nationaliteit: Onze community
bestaat uit ruim 90
nationaliteiten
Partners: Honderden nationale
en internationale
partners
Community: 24.000 studenten en
2.500 collega’s

Studeren doe je bij ons niet in de
collegebanken. Sterker nog; we laten
studenten liever ontdekken wat er in
de praktijk gebeurt.
Daarom kiezen we voor een
uitdagend concept: Design Based
Education. Waarbij studenten
in ateliers werken aan actuele
vragen uit het werkveld. Ze maken
prototypes, testen uit en leren van
fouten. Dit doen ze samen met
bijvoorbeeld de gemeente, een
groot bedrijf of de groenteboer om
de hoek. Hoe kan het ook anders.

WERKERVARING
Als nieuwe hogeschool hebben we
toch al bijna 150 jaar ervaring. En van
leren en ontwikkelen krijgen we geen
genoeg. We hebben dan ook heel
wat opleidingen op onze naam staan.
Dit maakt dat we veel kennis en
kunde in huis hebben. Want in elke
opleiding en elke onderzoeksgroep
leren we weer iets anders.

PROFIEL
We kijken verder dan de grenzen
van ons eigen vakgebied en maken
daarmee het onmogelijke mogelijk.
Iedere dag dagen we onze collega’s
uit om anders te denken en daarmee
inventieve oplossingen te bedenken.
We leggen verbinding met de
wereld om ons heen door verder te
kijken dan onze eigen grenzen.
Over grenzen gesproken. Met
partnerhogescholen en ons
Grand Tour Netwerk over de hele
wereld zitten er geen grenzen
aan onze mogelijkheden. We zijn
een omgeving waarin studenten,
medewerkers en iedereen waarmee
we samenwerken zichzelf kan zijn.
Júist als dat net even anders is.

TALENKENNIS
NL + EN uitstekend.
Daarnaast hebben we nog ruim
70 talen in onze portefeuille.
HOBBIES
Human interest, lezen, reizen, leren,
lekker eten en sporten.

76 Bachelor degrees
20 Master degrees
15 Associaties degrees
51 Minoren

COMPUTERVAARDIGHEDEN
Teams beheersen we sinds maart
2020 uitstekend!

20 Topopleidingen
40 Lectoraten
39 Onderzoeksgroepen

Levensmotto:

DOOR
TE DOEN
GEBEURT HET

ONS KOMPAS
Te weinig

Origineel

Praktisch

REFERENTIES
NHL STENDEN IS EEN
SCHOOL WAAR DOCENTEN
EN STUDENTEN ELKAAR BIJ
NAAM KENNEN, NIEMAND IS
EEN NUMMER.
Bert Hofstede – docent Communicatie

Georganiseerd

Actief

Samenwerkend

Dit is NHL Stenden
Grensverleggend
Onderzoekend, uitdagend, lef

Vindingrijk
Nieuwsgierig, inventief, wendbaar

Doordacht
Voorbereid, gedisciplineerd, sensitief

Ondernemend
Gedreven, initiatiefrijk, resultaatgericht

Verbindend
Wereldwijs, versterkend, synergie

Te veel

Grenzeloos

Utopisch

Voorzichtig

Opportunistisch

Polderend

