
WELKOM OP DE OPEN AVOND!
Welkom bij Rotterdam Academy, het onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar Asso-
ciate degree opleidingen worden aangeboden. Rotterdam Academy is een samenwer-
kingsverband tussen Zadkine, het Albeda college en Hogeschool Rotterdam. Een goede 
overgang van mbo naar hbo-niveau staat centraal. 

Een Associate degree (Ad) is een 2-jarige hbo-opleiding die is ontwikkeld in samen-
spraak met het bedrijfsleven. Afgestudeerden kunnen met deze wettelijke graad direct 
aan de slag, of zij kunnen instromen in het derde jaar van de verwante bacheloroplei-
ding. 

Ben je benieuwd naar de opleidingen van Rotterdam Academy? Loop dan langs bij de 
stands, of woon een klassikale voorlichting bij! 

OPLEIDINGEN AANWEZIG OP DE OPLEIDINGENMARKT
> Accountancy  
> Crossmediale Communicatie
> Engineering
> ICT Service Management
> Integraal Bouwmanagement
> Internet of Things
> Logistiek Management

PROGRAMMA KLASSIKALE VOORLICHTINGEN!

> Crossmediale Communicatie | 17.15 uur, 18.15 uur, 19.15 uur | Lokaal MP.H03.038

> Engineering | 17.00 uur en 19.00 uur| Lokaal MP.H02.023

> Maintenance & Mechanics | 17.00 uur en 19.00 uur| Lokaal MP.H02.023

> Logistiek Management | 17.30 uur, 18.30 uur | Lokaal MP.H03.054

> Officemanagement voltijd | 17.15 uur, 18.15 uur, 19.15 uur | Lokaal MP.P01.020

> Officemanagement deeltijd | 17.45 uur, 19.00 uur| Lokaal MP.P03.023

> Management in de Zorg deeltijd | 17.45 uur, 19.00 uur| Lokaal MP.P03.023

> Ondernemen |17.30 uur, 18.30 uur| Lokaal MP.H02.025

> Pedagogisch Educatief Medewerker | 17.00 uur en 19.00 uur | Lokaal MP.H02.017

> Maintenance & Mechanics
> Management in de Zorg
> Officemanagement
> Ondernemen
> Pedagogisch Educatief Medewerker
> Sales & Accountmanagement
> Sociaal Financiële Dienstverlening



OVERIGE VOORLICHTINGEN

In het Paviljoen
Hulp bij Studiekeuze
Bij de stand van Studievoorlichting kun je terecht voor de informatiefolder ‘Hulp bij stu-
diekeuze’. Als je na oriëntatie op de open dag nog veel twijfels hebt over je studiekeuze, 
neem dan contact op met Studievoorlichting. Zij kunnen je verder helpen met een cursus 
studiekeuze of een individueel studiekeuzetraject.

Studievoorlichting
Bij de stand van Studievoorlichting kun je terecht voor informatie over toelatingsvoor-
waarden, toelatingsexamens, buitenlandse diploma’s, voorbereidingscursussen, data, het 
aantal lessen, kosten en inschrijving.

Op locaties binnen een loopafstand van vijf minuten van locatie Museumpark

Student aan Zet (alleen op locatie Academieplein)
Student aan Zet is de plek waar je als student binnen kunt lopen voor specifieke onder-
steuning. Denk bijvoorbeeld aan studeren met een functiebeperking of studeren op latere 
leeftijd. We bieden diverse workshops, bijeenkomsten en keuzevakken aan die inspelen 
op de huidige trends en ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving. Een team 
van professionals en ervaringsdeskundigen staat klaar om jou te voorzien van inspiratie, 
advies, support en training.

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs (alleen op locatie Academieplein) 
Studenten die Toelatingsexamen moeten doen (21+, NT2, deficiënties), kunnen terecht bij 
de stand van Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. Docenten geven infor-
matie over de voorbereidingscursussen en de examens, de ondersteunende vakken in de 
propedeuse en de Aanlegtest.


