VENLO

HEALTHY LIVING
Variant van de opleiding Food Innovation

Welke invloed heeft de corona-situatie op jouw leven? Wat doe je als je de 10.000 stappen
op een dag nog niet hebt behaald? Kun jij de verleiding van die ongezonde snack ook niet
altijd weerstaan? Een gezonde leefstijl is meer dan alleen maar gezond eten en genoeg
bewegen. Het gaat ook over hoe goed je in je vel zit. De gezondheid van de mens wordt
beïnvloed door zowel ons voedselaanbod, gedrag en de wereld om ons heen. Tijdens de
opleiding Healthy Living ga je de uitdaging aan om innovatieve oplossingen te bedenken
op het gebied van voeding, leefstijl en de leefomgeving om de gezondheid van mensen te
bevorderen.

UNIEK ONDERWIJSCONCEPT
• Praktijkgericht studeren met échte
opdrachten voor onze
partnerbedrijven.
• Onderwijs op maat: je krijgt veel ruimte
om je opleiding zelf in te vullen. Op
basis van je eigen passies, talenten en
ambities werk je aan je persoonlijke
groei.

OPLEIDINGSTYPE
Voltijd hbo-bachelor
Deze opleiding leidt op tot de
graad Bachelor of Science.

TAAL
Nederlands

DUUR

HOE MAAK JE VAN DE GEZONDE KEUZE
DE MAKKELIJKE KEUZE?
Dit doe je door betaalbare, gezonde en lekkere voeding(sconcepten) te
ontwikkelen. Je houdt je bezig met het ontwerpen van een aantrekkelijke
en veilige leefomgeving. En je bedenkt manieren om het gedrag van
mensen positief te beïnvloeden, door te ondersteunen in het maken van
gezonde leefstijlkeuzes. Dit alles om ervoor te zorgen dat mensen niet ziek
worden, want voorkomen is beter dan genezen!
www.hashogeschool.nl/healthy-living

4 jaar

VESTIGING
Venlo

ONLINE
www.hashogeschool.nl

FACTS & FIGURES

STAGES/AFSTUDEREN

15-20 contacturen per week
20-25 uren zelfstudie per week
± 40 nieuwe studenten in het 1e jaar

Jaar 1: ½ dag/week praktijkervaring
Jaar 2: 1 dag/week praktijkervaring
Jaar 3: 30 weken stage
Jaar 4: 20 weken afstuderen

“Gezondheid is een term die alles met
elkaar verbindt, iets dat iedereen raakt in
alle lagen van de bevolking.”
Noord-Limburg op weg naar de
gezondste regio van Europa in 2025

STUDIEKOSTEN

BEROEPEN

BAANKANSEN

Collegegeld: € 2.168
Kijk op hashogeschool.nl/collegegeld
of jij in aanmerking komt voor halvering
collegegeld.

• Concept-/
productontwikkelaar
• Projectleider gezondheidsbevordering
• Adviseur gezonde
leefomgeving
• Onderzoeker gezond gedrag
• Vitaliteitsmedewerker
• Zelfstandige ondernemer

Bij HAS Hogeschool zoekt 68% na het
afstuderen een baan, 23% kiest voor
doorstuderen aan een universiteit en
9% overige, zoals reizen.

Indicatie aanvullende kosten jaar 1:
boeken, excursies en activiteiten: € 300

TOELATINGSEISEN
Havo

Vwo

CM

✓

✓

EM

✓

✓

NG

✓

✓

NT

✓

✓

Mbo-niveau 4. Kijk ook naar het Young Professionals Traject, daarmee word
je voorbereid op studeren op hbo-niveau.

Hoe snel heb je een baan gevonden?
n
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voor afstuderen
0-2 maanden
3-4 maanden
5-6 maanden
7-8 maanden
9+ maanden

7%

4%

3%

14%

24%

AANMELDEN
Drie stappen naar je opleiding
• Oriënteer je online en
bezoek een open dag,
proefstudeerdag en/of
meeloopdag
• Meld je aan via
www.studielink.nl
• Doe de studiekeuzecheck

STUDIEADVISEUR

STUDIEKEUZE-EVENTS

Daniëlle Graat

We helpen je graag bij het maken van een goede studiekeuze, daarom
organiseren wij speciaal voor jou open dagen, proefstudeerdagen en meeloopdagen. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden
wij een mix aan van zowel online als fysieke studiekeuze-events. Bekijk de
website voor de actuele data en meld je direct aan voor een van onze events!

d.graat@has.nl
088 890 3859

www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events
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