Leerroute Energy Academy

2. Mbo naar hbo
Als je een technische mbo-opleiding hebt afgerond op niveau-4, ben je direct toelaatbaar tot een
hbo-opleiding of een hbo-cursus. Je kunt tijdens het mbo doorstromen naar een technische hboopleiding. Heb je werkervaring in de technieksector en wil je doorstromen naar een technische hboopleiding, dan kun je een instroomcursus volgen.
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a. Direct toelaatbaar:
Als je aan bovenstaande toelatingseisen voldoet, ben je direct toelaatbaar tot een technische hboopleiding of een Associate degree.
Klik hier voor meer informatie.

b. Instroomcursus tijden het mbo:
Wanneer je geen wiskunde in jouw mbo-opleiding hebt, kun je, zolang je nog op het mbo zit,
de wiskundecursus DOLTENG volgen. DOLTENG staat voor Doorlopende Leerlijn Techniek Engineer.
Deze bijspijkercursus duurt 2 jaar en wordt op vrijdagen gegeven (4 uur per bijeenkomst).
Klik hier voor meer informatie.

c. Instroomcursus na mbo
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Heb je een mbo-diploma, werk je in de technieksector en wil je doorstromen naar een
techniekopleiding op hbo-niveau? Dan moet je, indien je niet direct toelaatbaar bent, een
voorbereidend technische hbo-opleiding volgen. De cursus begint in november en duurt t/m juni.
Deelnemers krijgen een middag en een avond per week les. De cursus kan ook versneld worden
gevold van februari t/m juni. De lessen van de versnelde cursus vinden twee middagen en twee
avonden per week plaats.

d. Cursussen:
De HAN biedt verschillende cursussen aan: hbo- en phbo-cursussen. De hbo-cursussen zijn op hboniveau. De phbo-cursussen zijn op hbo-niveau of hoger (tot master niveau). Globaal genomen is de
instroomeis voor het volgen van een technische hbo-cursus, het hebben van een technische mbovooropleiding of een niet-technische hbo-vooropleiding. De instroomeis voor een technische phbocursus is meestal een technische hbo-opleiding. Per cursus wordt specifieke informatie gegeven over
de instroomeisen.
Klik hier voor meer informatie.

