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Grensland College
PRAKTISCH VERDER
Het Grensland College is een samenwerking van het Graafschap
College, HAN University of Applied Sciences en Hogeschool
Saxion. Deze samenwerking maakt het mogelijk om in de
grensregio Achterhoek/Kreis Borken 2-jarige praktijkgerichte
hbo-deeltijdopleidingen op niveau 5 te volgen: de Associate
degree (Ad). Met het Grensland College kom je praktisch verder.
Alles is erop gericht om leren en werken te combineren.

VERNIEUWEND IN NEDERLAND
Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland. Samen met (Eu)regionale werkgevers geven we vorm aan
de Associate degree-opleidingen. Het gaat om opleidingen
waarvan regionale werkgevers hebben aangegeven dat er grote
behoefte bestaat aan het opscholen van mbo-gekwalificeerde
(toekomstige) werknemers naar een hbo-diploma.

WAT IS EEN ASSOCIATE DEGREE?
Een Associate degree is een tweejarige praktijkgerichte opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je wordt opgeleid
tot niveau 5 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF).
Hiermee is een Associate degree-opleiding de brug tussen een
mbo 4-opleiding en een bacheloropleiding. Met een Associate
degree-diploma kun je doorstromen naar een hbo-bachelor die
je in verkorte tijd kunt afronden.

VOOR WIE?
Onze Ad-opleidingen zijn bedoeld voor afgestudeerde mbostudenten uit de grensregio met een mbo 4-diploma (of
vergelijkbaar) op zak. We zijn er ook voor werknemers die zich
op een praktische manier in hun vak willen ontwikkelen. Je kunt
bij ons vooral deeltijdopleidingen volgen die voor regionale
werkgevers het meest urgent zijn.

EEN SAMENWERKING VAN

IN HET KORT
» 2-jarige
praktijkgerichte hbo
deeltijdopleiding
» Hybride
leeromgeving
» Grenzeloos
onderwijs

LOCATIE
Raadhuis Winterswijk
Mevrouw KuipersRietbergplein 1
7101 DD WINTERSWIJK

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91

Ad Gebouwgebonden
Installatietechniek
INSTALLATIESPECIALIST MET
OOG VOOR GEBRUIKERS
Word jij de technisch specialist die efficiënt omgaat met
energie, oog heeft voor comfort en alles weet van gebouwgebonden digitalisering en automatisering? En die óók nog
eens de vertaalslag weet te maken naar de gebruiker? Ga
ervoor, met de Associate degree opleiding Gebouwgebonden
Installatietechniek.

DIT KUN JE STRAKS
»
»
»
»
»
»

Inlezen van bestekken en bouwkundige tekeningen voor
implementatie van verdere technische wensen in het
bouwwerk.
Installatietechnische vraagstukken rond gebouwen analyseren.
Installatietechnische systemen rondom gebouwen ontwerpen.
Rekening houden met de nieuwste wet- en regelgeving.
Gebruikers adviseren over mogelijkheden Smart Buildings.
Helder communiceren met verschillende stakeholders.

IN HET KORT
Deeltijd
Associate degree
2 jaar
September 2022
Hogeschool van
Arnhem en
Nijmegen
Relevante
praktijkomgeving
Leslocatie Ulft

DIRECT INZETBARE KENNIS
Ons klimaat is een actueel thema, dat zorgt ook voor veel
verandering ten aanzien van gebouwen. Daarom werken we in de
opleiding met veel docenten die nog steeds betrokken zijn in de
praktijk. De kennis die we jou aanreiken is actueel en gericht op de
toekomst. Jij kan deze kennis direct op jouw werkplek inzetten en er
jouw voordeel mee doen.

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91
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Installatietechniek
STUDIEOPBOUW
De Associate degree-opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek wordt aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De studie is opgebouwd uit 4 modules, van elk 30 studiepunten.
Elke module sluit je af met het inleveren van een beroepsproduct
of eindopdracht. Om je Associate degree te halen moet je de 4
modules afronden. Je hebt dan 120 studiepunten gehaald.
De studiebelasting bedraagt circa 20 uur per week naast je werksituatie. Je hebt wekelijks 8 uur contact- of projecttijd en circa 12
uur zelfstudie. Ook binnen je werkomgeving besteed je circa 20 uur
per week aan werken en leren.

GROEIKANSEN
Met je nieuwe vaardigheden en vakkennis kun je direct aan
de slag, bijvoorbeeld als technisch engineer, projectmanager, creator, integrator, assembler of provider. Als nieuwe baan,
of doorgaan waar je al werkte. Doorstuderen kan ook, want
dit Associate degree-diploma is de brug naar een bachelor
opleiding. Je kunt bijvoorbeeld instromen in de bacheloropleiding Bouwkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of
HBO-ICT.

KOSTEN
» Het wettelijk collegegeld voor de opleiding
Ad GGIT
2022-2023 vind je op de
site.
» Mogelijk heb je recht
op halvering van
collegegeld in je 1e
studiejaar.
» Houd rekening met
extra kosten voor
bijvoorbeeld boeken.
» Hoe betaal jij je
deeltijdstudie?
Je leest er alles over op
grenslandcollege.nl/
kosten

TOELATING
»
»
»

Mbo4: elk mbo 4-diploma, bij voorkeur wanneer de vooropleiding overeenkomsten vertoont met de vervolgopleiding.
Havo- of vwo-diploma met profiel N&T of N&G
Ander diploma of een ander profiel? Neem contact op met de
hogeschool via 024 - 353 05 00 of mail naar ask@han.nl

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91
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OPEN AVONDEN

STUDENTEN AAN HET WOORD
EMIEL BERENDSEN
EERSTEJAARS STUDENT GGIT
“Van installatie- en elektrotechniek tot HVAC en van beveiliging
& ICT tot bouwfysica en wet- en regelgeving, alles zit in één
opleiding.”

SANDER VAN DEN BRINK
TWEEDEJAARS STUDENT GGIT

Kom sfeer proeven en ga
in gesprek met docenten,
studenten en
studieadviseurs

Kijk voor actuele data van
de open avond van het
Grensland College en de
HAN op
grenslandcollege.nl/
agenda

“Wat de opleiding je meegeeft is dat je de vraag kan onderzoeken wat er nu echt van je gevraagd wordt en hoe het mogelijk
wordt dat ik kan leveren wat moet ik leveren.”

KAREL VERSPAGET
TWEEDEJAARS STUDENT GGIT
“Met de opleiding kun je veel kanten uit. Voor mij is het een
tussenstap om me uiteindelijk te specialiseren.”

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91

Praktisch verder
DISCLAIMER

HANDIGE LINKS
Aanmelden
Adviesgesprek
Financiering
Open Avonden

grenslandcollege.nl/studeren/aanmelden
grenslandcollege.nl/studeren/studieadvies
grenslandcollege.nl/studeren/kosten-en-collegegeld
grenslandcollege.nl/agenda

MEER VRAGEN?
Grensland College		
06 10 44 93 91			
info@grenslandcollege.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
024 - 353 05 00
ask@han.nl

SOCIAL MEDIA
LinkedIn.com/company/grensland-college
Facebook.com/GrenslandCollege
Instagram.com/grenslandcollege
Twitter.com/GrenslandC
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