Fontys Hogescholen
GROOT IN KLEINSCHALIGHEID

DENK GROTER!
Fontys staat voor groei door
aandacht en uitdaging: Denk Groter.
Wij geloven in unieke talenten.
In studenten en medewerkers met
persoonlijke ambities. We zijn
betrokken, werken met passie en
brengen zo het beste in studenten
en medewerkers naar boven.
We stimuleren persoonlijke groei
door elkaar aandacht te geven,
te prikkelen en uit te dagen: door
groter te denken.

In Brabant en Limburg is Fontys
met 40.000 studenten en 4.000
medewerkers de grootste
hogeschool. Met opleidingen en
cursussen in vrijwel alle denkbare
sectoren is Fontys een belangrijke
kennisinstelling. Nadrukkelijk
zoekt Fontys samenwerking met
het beroepenveld.
De impact voor de regio Zuid-Nederland
van een hogeschool als Fontys is
bijzonder groot. Fontys levert immers de
komende tien jaar weer zo’n 100.000
nieuw opgeleide hbo-ers af die voor
een groot deel op cruciale en vitale
functies in het bedrijfsleven komen
te werken. Of bij lokale overheden,
scholen, maatschappelijke instellingen en
ziekenhuizen, maar ook in de sport en
cultuur.
Stages
Door goede begeleiding in kleinschalige
opleidingen, binnen grootschalige
mogelijkheden, creëert Fontys kansen
voor iedereen. Fontys kiest daarbij
voor een nadrukkelijke verbinding van
haar opleidingen en cursussen met de
beroepspraktijk. Leren doe je immers
pas echt goed als je het kan doen in een
context die ertoe doet: een authentieke

leeromgeving met reële opdrachten
en probleemstellingen van echte
opdrachtgevers. En, voor bedrijven en
instellingen geldt dat studenten nieuwe
frisse ideeën binnen brengen. Het bieden
van stageplaatsen of opdrachten levert
naar beide kanten dan ook winst op.
Ook uitwisseling van personeel tussen
Fontys en beroepenveld behoort tot
de mogelijkheden en geeft een stevige
kwaliteitsimpuls.
Aanmeldingen voor een stageplek kan heel
eenvoudig via fontys.nl/zakelijk
Kennis delen
Kennisontwikkeling en kenniscirculatie
vormen de kern van alle producten van
Fontys zoals opleidingen, advies(trajecten),
trainingen en onderzoeken.
Daarbij zijn allerlei vormen mogelijk:
in voltijd, deeltijd, duaal, in company of op
maat op het gebied van

regioinbedrijf.nl

Economie & Marketing, Communicatie,
Media & Vormgeving, Rechten, Techniek,
ICT, Natuurwetenschappen, Mens &
Maatschappij, Gezondheidszorg,
Onderwijs, Sport en Kunsten.
Hoofdlocaties van Fontys zijn: Eindhoven,
Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Sittard en
Venlo.
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Postbus 347, 5600 AH Eindhoven
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