2019-2020

Associate degree

Gebouwgebonden Installatietechniek

Deeltijdstudies
Toekomstproof

Techniek

F eiten &
cijfers
Duur

2 jaar (4 modules)

Startdatum

september, februari 2020
(i.o.m. instroomcoördinator)

Contactmoment donderdag van
13.00-21.30 uur.
Studiebelasting wekelijks 8 uur
contact- of projecttijd,
12 uur zelfstudie.
Aantal uur werkplekleren:
20 uur per week.
Toetsmomenten

2x per module

Niveau

Hbo

Variant

Deeltijd

Werkplek

Niet verplicht, wel gewenst.
Gerelateerd aan de
opleiding, minimaal 20 uur
per week

Ben jij de toekomstige technisch specialist die ook in staat is de
vertaalslag te maken voor de gebruiker? De Associate degree-opleiding
Gebouwgebonden Installatietechniek biedt je de mogelijkheid om een
opleiding op hbo-niveau te volgen zonder dat je daarvoor 4 jaar in de
studiebanken hoeft te zitten.

Toelatingseisen*
mbo

4-diploma

havo en vwo

N&T, N&G, met Nat en Wi B

of bij 21+

toelatingsexamen 21+

Kosten

bereken jouw kosten op
han.nl/kosten i.v.m.
uitzonderingen

indien
€2.060,nog geen
bachelordiploma
is behaald
indien
€4.300,eerder een
bachelordiploma
is behaald
Resultaat

Associate degree
Gebouwgebonden
Installatietechniek

Locatie

Arnhem, Ruitenberglaan 26

* We adviseren een gedegen kennis van
Wiskunde B en Natuurkunde op havoniveau.
Als je niet (volledig) aan de toelatingseisen
voldoet kun je een voorbereidende cursus
volgen.

han.nl/installatietechniek-ad

Waarom Ad Gebouwgebonden
Installatietechniek aan de HAN?
• Actueel en relevant: De opleiding speelt in
op actuele thema's in de installatietechniek:
relevante kennis die je meteen kunt gebruiken
in de praktijk.
• De opleiding is multidisciplinair van opzet:
je specialiseert je als installatietechnicus
met kennis van zowel bouwkunde als
werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ICT.
• Vormgegeven samen met werkveld:
De opleiding is gemaakt met en door
installatiebedrijven zelf.
• Direct toepasbaar in praktijk: Je kiest binnen
de modules je eigen casus. Zo kun je dat wat
je leert in de opleiding direct toepassen in de
praktijk.
• Vrijstellingen: Heb je al relevante
werkervaring? Je kunt vrijstellingen
aanvragen

Het beroep
Dit zijn voorbeeld beroepen die de
afgestudeerden Gebouwgebonden
Installatietechniek gaan doen:
• Technisch engineer
• Projectmanager
• Creator
• Integrator
• Assembler
• Provider

Voor wie
• Je kent de installatietechnische omgeving en
hebt hierin al een aantal jaren werkervaring
• Je bent gemotiveerd en je bent bereid tijd en
energie in de opleiding te steken
• Je hebt de flexibiliteit om werk, privé en
studie te combineren
• Je hebt de medewerking van je bedrijf om
werken en leren te combineren

Perspectief
Deze Ad-opleiding leidt op tot functies
binnen de installatietechnische branche. In
deze sector is een enorme vraag naar nieuw
opgeleide mensen vanwege bijvoorbeeld
nieuwe duurzaamheidseisen. Door de
afgewogen mix van verschillende disciplines
te koppelen naar de installatietechniek wordt
jij een gewilde medewerker. Na afronding
van de studie ben je goed inzetbaar op de
arbeidsmarkt voor functies waarvoor minimaal
mbo+ wordt gevraagd. Wil je nog verder
studeren? Dan kun je ook kiezen voor de
volledige hbo-bacheloropleiding Bouwkunde/
Elektrotechniek/ Werktuigbouwkunde/ HBOICT. Deze deeltijdopleidingen duren 4 jaar.

Een Associate degree is een tweejarige opleiding
op hbo-niveau met een internationaal erkend
diploma.

 ebouwgebonden
G
Installatietechniek

Kom langs bij de HAN
Open Avonden

Programma
In alle modules van de opleiding staat de combinatie van
energiemanagement en comfort & digitalisering en automatisering
centraal. Je koppelt dit aan de wens van de gebruiker én de
mogelijke functionaliteiten. Tijdens deze opleiding leer je o.a.
technisch analyseren van een installatietechnisch vraagstuk,
ontwerpen en realiseren van installatietechnische systemen,
rekening houden met veiligheidseisen en wet en regelgeving,
adviseren van mogelijkheden over systemen voor gebruikers en
communiceren met verschillende stakeholders over mogelijkheden
en onmogelijkheden in een installatietechnisch vraagstuk. Je volgt
in het eerste half jaar een module uit de basisfase ter voorbereiding
op de daaropvolgende 3 hoofdfasemodules. De modules zijn
opgebouwd uit een deel onderwijs en een deel werkplekleren. Indien
je kunt aantonen dat je al over de gevraagde kennis en vaardigheden
beschikt, is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen of een
leerwegonafhankelijke toets te maken.

Wil je de sfeer proeven en een gesprek aangaan met (oud-)studenten,
docenten en studieadviseurs? Bezoek dan één van onze Open Avonden
vanaf 18 uur in Arnhem:
• Woensdag 13 maart 2019
• Woensdag 5 juni 2019
• Woensdag 21 augustus 2019 (Afsprakenavond)
Zo maak je actief kennis met de opleiding(en) en krijg je antwoord op al
jouw vragen. Meld je aan voor een Open Avond via han.nl/meermee.

Persoonlijk adviesgesprek
Vraag vrijblijvend een persoonlijk adviesgesprek met een studieadviseur
aan en bespreek samen belangrijke onderwerpen zoals:
• Is mijn werkplek geschikt?
• Sluit de opleiding inhoudelijk goed aan op mijn werk?
• Ben ik met mijn vooropleiding toelaatbaar?
• Kan ik door relevante werkervaring of een eerdere opleiding mijn
studieduur verkorten middels een vrijstelling?
De datum van het gesprek bepaal je in overleg met de opleiding van je
keuze. Aanmelden voor een adviesgesprek kan via han.nl/adviesgesprek.

Veelgestelde vragen
Kijk ook eens op han.nl/deeltijdvragen voor de veelgestelde vragen.
Op deze website vind je ook video’s en ervaringen van deeltijdstudenten
van de HAN.

Basisfase
• Module Schetsontwerp
• Module Voorlopig ontwerp

Hoofdfase
• Module Definitief ontwerp
• Module Technisch ontwerp

• Module Professional Skills
• Afstuderen

han.nl/installatietechniek-ad

Aanmelden
Aanmelden Associate degree
Wees op tijd
Je kunt je aanmelden tot de startdatum van de opleiding.
We raden je echter aan ruimschoots op tijd te beginnen. Bij
voorkeur vóór 1 mei, omdat we een aantal stappen doorlopen
om te bepalen of de opleiding een goede keuze voor jou is.

Stap 1:
Meld je (vrijblijvend) aan voor een Ad-opleiding
1. Ga naar studielink.nl en log in. Hiervoor heb je een
(geldig) DigiD nodig.
2. Verstuur een vrijblijvend inschrijfverzoek (maximaal 4).
Je ontvangt informatie van de HAN over de vervolgstappen
zoals o.a. je HAN Account.
3. Ga naar han.nl/mijnaanmelding en controleer welke
vervolgstappen nodig zijn voor definitieve inschrijving.

Stap 2:
Intakeprocedure
De intake bestaat uit een adviesgesprek waarbij je kennis
maakt met de opleidingscoördinator / studieadviseur van
de opleiding om wederzijdse verwachtingen te bespreken.
We onderzoeken samen of de opleiding goed bij jouw
ambities en mogelijkheden past. Aan het einde van het
gesprek ontvang je een studiekeuzeadvies zodat je een
goed besluit kunt nemen en wordt duidelijk hoe jouw
studieprogramma eruit gaat zien.

Stap 3:
Definitieve inschrijving
Heb je alle stappen doorlopen en voldoe je aan alle
voorwaarden (zie han.nl/toelating)? Pas dan word je
definitief bij de HAN ingeschreven.

Kosteloos afmelden
Wil je dit toch niet? Via Studielink kun je je inschrijving
kosteloos intrekken tot de startdatum van jouw opleiding.

Let op! Deze aanmeldprocedure is aan verandering onderhevig
en kan per opleiding enigszins verschillen. Kijk voor de meest
actuele informatie altijd op onze website bij de opleiding van
je keuze.
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