Door zo te studeren groei je ín je bedrijf’

Studeren naast je werk kan straks flexibeler en op maat
Stel, je bent een professional met heel wat jaren ervaring in je vakgebied. Na een tijdje
begint het te borrelen. Je wilt je verdiepen in een actueel onderdeel van je werk, je horizon
verbreden of eindelijk die stap vooruit zetten. Goed voor jou, goed voor de zaak.
Bij Windesheim volgen jaarlijks honderden professionals een
studie in combinatie met een baan en privéleven. Adeline Stel,
hogeschoolhoofddocent bij Windesheim: ‘We merken dat er niet
alleen bij professionals behoefte is aan kennis, ook werkgevers
vragen steeds meer om goed opgeleide mensen die geschoold
zijn volgens de nieuwste ontwikkelingen. Mensen halen kennis bij
Windesheim en nemen dat mee terug hun organisatie in, delen dat
met hun collega’s.’
Een goed jaar om bij te blijven
Heb je plannen om volgend jaar je kennis bij te spijkeren? Dan is er
goed nieuws: vanaf september 2017 biedt Windesheim namelijk
een groot aantal opleidingen ﬂexibeler en op maat aan. Stel: ‘We
merkten dat steeds meer mensen alleen dát willen leren wat ze
nodig hebben. Daarom bieden we straks studies aan in modules.
Deze kun je los volgen als cursus of, als je wel een hele opleiding
wilt doen, “stapelen” tot een volledige studie. Speelt er een actueel
onderwerp in je vakgebied? Dan kun je je daarin professionaliseren
door een passende module te kiezen. Ook kijken we samen welke
kennis en vaardigheden je al hebt, die je na een beoordeling dan
kunt afvinken. Interessant als je al veel werkervaring hebt.’
Blended learning, in de mix
De nieuwe vorm werkt volgens blended learning: een mix van online
studeren, op de campus en op je werk. Je doet een deel individueel,
een deel in een groep, een deel in collegevorm en een deel
vanachter je scherm. Je kiest zelf wat je wanneer doet. Een drukke
periode op je werk of verwacht je binnenkort een baby? Dan plan je
dat tentamen later.

De deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER
werkt sinds een jaar in deze nieuwe vorm.
Twee professionals over hun ervaringen:
Jeroen Ceelen (34), stafmedewerker bij een
scholengemeenschap
‘Toen ik mijn ambities had geuit bij mijn werkgever en groen
licht kreeg voor een studie, kwam de vraag “Wat wil ik?”. Het
blended leren was een bewuste keuze. Ik ken mezelf en weet
hoe ik nieuwe kennis makkelijk eigen kan maken, maar ook
vind ik persoonlijke contacten met docenten en studenten
belangrijk. Ik kan veel van mijn studie
kwijt in mijn job en andersom. Als ik
kansen of situaties signaleer in de
organisatie, neem ik deze mee
in mijn studie om slagen te
maken bij mijn werkgever. Wat
ik prettig vind, is dat docenten
je benaderen als professional.
Docenten zijn hierdoor een
sparringspartner in plaats van
de leermeester.’

Joost Koerssen (26), online marketeer
‘De maatschappij verandert, het wordt steeds belangrijker om je
te blijven ontwikkelen. Dat wil ik zelf ook. Het voordeel van deze
manier van studeren is dat je echt ín het bedrijf groeit. Ik dacht
altijd dat deeltijd inhield: werken, een dag naar school en thuis
ga je allemaal zelf aan de slag. Maar juist de integratie van de
praktijk, de theorie en de samenwerking
met anderen maakt het concreet.
Ook vind ik het ﬁjn om te merken
dat ik geen nummer ben.
Zo kreeg ik na inschrijving
telefoon van mijn
studiebegeleider over mijn
werk- en leerdoelen. Die
persoonlijke aandacht blijft
ook tijdens de studie.’

Meer weten? www.windesheim.nl/ﬂexibelstuderen

