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Ga jij voor je HBO-diploma
én relevant werk?
Heb je net je mbo-diploma op zak en zoek je leuk en relevant
werk? Wil je daarnaast doorstuderen om je kansen op een betere
baan te vergroten? Meld je dan aan voor het werk-studie-traject
Business & Economie: een uniek traject voor afgestudeerde
mbo’ers met groeiambitie. Ga jij vanaf september 2020 van start?

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en uitzendbureau Berkvacatures starten in september
2020 met dit maatwerktraject. Een unieke
combinatie van een hbo-opleiding in deeltijd,
gratis begeleiding, coaching én relevant werk.
Hoe werkt het werk-studie-traject?
Je start in september 2020 met de deeltijd
opleiding Bedrijfskunde, Commerciële Economie,
Human Resource Management of Finance &
Control/Bedrijfseconomie. Op dinsdag- en
donderdagavond of op zaterdag volg je colleges.
Daarnaast krijg je de eerste zes maanden van
je opleiding een maatwerktraject, waarin je
aan je professionele ontwikkeling werkt. Dit is
om de week op vrijdag en wordt gegeven door
HvA-docenten en coaches van Berkvacatures.
Heb je het eerste half jaar van je deeltijdopleiding
en het maatwerktraject succesvol doorlopen?
Dan kun je via Berkvacatures na een half jaar in
een relevante functie aan het werk. Je studeert
en werkt dan part-time.
Interesse?
Meld je aan via solliciteren@berkvacatures.nl
en stuur je c.v. mee. Hierna krijg je een intake
gesprek met Berkvacatures om je mogelijk
heden te bespreken.
De HvA organiseert informatiebijeenkomsten
voor belangstellenden in één van de deeltijdopleidingen Bedrijfskunde, HRM of Finance &
Control. Deze zijn op verschillende data op de

dinsdagavond van 19 tot 20.30 uur. Kijk op
hva.nl voor de meest actuele data en om aan
te melden. Bij de deeltijdopleiding Commerciële
Economie kun je een persoonlijk gesprek
aanvragen op een dag dat jou goed uitkomst.
Kijk op hva.nl/ce-dt om aan te melden.
Wat vinden anderen?
‘De HvA is een fijne omgeving om te studeren
en de lessen zijn actueel en interactief. Het
contact met de docenten is zeer prettig en ik
had leuke medestudenten om mee te sparren.
Je krijgt voldoende ruimte om zelf de snelheid
van je studie te bepalen en wordt hierin goed
begeleid.’
‘Berkvacatures gaat verder dan een gemiddeld
uitzendbureau, je krijgt bijvoorbeeld leerzame
trainingen. Via Berkvacatures kreeg ik de kans
om iets op te bouwen. Kort samengevat: in mijn
ogen is Berkvacatures een warme organisatie
die je carrière een boost geeft.’ – Koen
‘Door mijn deeltijdopleiding blijf ik relevant
voor werkgevers. In de afgelopen vier jaar ben
ik zowel professioneel als persoonlijk enorm
gegroeid. De HvA heb ik als een hele goede
onderwijsinstelling ervaren. Medewerkers
stonden voor mij klaar en ook het enthousiasme
van docenten motiveerde mij. Zeker als ik
moeite had met de leerstof te beheersen,
hielpen zij mij verder.’

Wat levert de opleiding jou op?
Waardevol, erkend hbo-diploma
Actuele, eersteklas vakkennis
Direct impact in je huidige werk
Sterke professionele competenties
Beter salaris- en carrièreperspectief
Community netwerk voor het leven.
Voordelen werk-studie-traject
Hulp bij overstap van mbo naar hbo
Gratis begeleiding bij opleiding en professionaliteit
Persoonlijke coaching bij studie en werk
Na zes maanden relevante baan via Berkvacatures
Doorgroeimogelijkheden
Grotere kans om hbo-diploma te halen.

Start in september 2020 met een deeltijdopleiding. Door een samenwerking tussen de Hogeschool
van Amsterdam en Berkvacatures krijg je gratis begeleiding, met uitzicht op een relevante baan!
Deeltijdopleidingen Business & Economie
Finance & Control | Bedrijfskunde | Human Resource Management | Commerciële Economie

Meer weten? Kom naar een
informatiebijeenkomst of plan een
persoonlijk gesprek. Kijk op hva.nl
voor data en aanmelden.

Hogeschool van Amsterdam
(vragen over opleiding)
Fraijlemaborg 133
Amsterdam Zuidoost
020 - 523 6088
deeltijd.economie@hva.nl

Berkvacatures
(vragen over werk)
Strawinskylaan 11
Amsterdam
06 - 5105 7047
solliciteren@berkvacatures.nl

www.hva.nl/werken-en-studeren www.berkvacatures.nl

