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Vervolgopleidingen
op hbo-niveau
in Cleverland

Cleverland is de grensoverschrijdende
kennisregio die tussen de Rijn en de Maas
ligt, met daarbinnen de grote steden Krefeld,
Mönchengladbach en Venlo, de Hochschule
Niederrhein en de Fontys International
Business School.
Heb je al een andere hbo- of beroepsopleiding
afgerond en wil je verder studeren in het hoger
onderwijs zonder een volledige studie van
vier jaar te doorlopen? Misschien zelfs in het
buitenland? Of wil je juist in je vertrouwde
omgeving blijven? Het kan allemaal met
de vervolgopleidingen van de Hochschule
Niederrhein en Fontys Venlo, die heel
praktijkgericht zijn en vaak plaatsvinden in
samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

•
•
•
•
•

In onze vervolgopleidingen combineer je praktische
beroepservaring met wetenschappelijke theorieën
en methoden en breid je zo je vaardigheden uit.
Je brengt vraagstukken en problemen uit je dagelijkse
werkpraktijk in tijdens de opleiding. Onze docenten
ondersteunen je bij het vinden van oplossingen.
Onze docenten hebben jarenlange professionele
ervaring binnen bedrijven en instellingen.
Met ons online studieplatform ondersteunen
we je bij zelfstudie thuis.
Na het slagen voor het examen ontvang je
een certificaat met studiepunten (ECTS).

Vervolgopleidingen aan
de Hochschule Niederrhein

Vervolgopleidingen aan
de Fontys International Business School

Je kunt kiezen uit verschillende vakgebieden, waaronder:
•
Arbeidsrecht
•
Agile team methodes
•
Marketing en communicatie
•
Online en social media recht
•
IT-beveiliging

Je kunt kiezen uit verschillende vakgebieden, zoals:
•
Distributie en transport
•
Leidinggeven en communiceren
•
Verandermanagement
•
Organisatiekunde
•
Supply Chain Management

De toelatingseisen voor vervolgopleidingen
aan de Hochschule Niederrhein zijn:
•
Een afgeronde hbo-opleiding en 1 jaar werkervaring
		
of
•
Een afgeronde beroepsopleiding en 3 jaar werkervaring

De toelatingseisen wat betreft opleidingsniveau verschillen
per opleidingsprogramma. Fontys biedt programma’s aan die
geschikt zijn voor werkenden met een middelbareschooldiploma, maar ook programma’s waarvoor een hbo-bachelordiploma nodig is.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname als ten
minste 75% van het onderwijsprogramma wordt bijgewoond.
Voor een certificaat van de Hochschule Niederrhein met de
bijbehorende ECTS moet een examen worden afgelegd volgens
de modulebeschrijving.

Een lijst met alle mogelijke vervolgstudies, kosten en inhoud
van de opleidingen vind je hier:
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers.htm#

Een lijst met alle mogelijke vervolgstudies, kosten en inhoud
van de opleidingen vind je hier:
https://www.hs-niederrhein.de/weiterbildung/
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Ulrike
Schoppmeyer, Zentrum für Weiterbildung der Hochschule
Niederrhein, Tel.: 02151/822-1561,
Mail: weiterbildung@hs-niederrhein.de

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Henk Donker,
Manager Markttaken Fontys Internationaal Logistiek Expertise
Centrum, Tel: +31 (0)8850 79275, Mail: h.donker@fontys.nl

