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Docenten maken, samen met jou, het verschil!

Emiel Schiphorst – Docent NTI
“Het huidige digitale tijdperk vraagt om andere kennis en vaardigheden. Kennis van  
nieuwe én social media. Maar vooral vaardigheden om de studie in eigen tijd, op een eigen  
moment en op een eigen manier vorm te geven. NTI biedt Het Nieuwe Studeren concept,  
waarbij op afstand in eigen tempo geleerd kan worden, via een veelvoud aan media. Dit  
vergt van destudent doorzettingsvermogen en discipline. NTI verplicht zich om elke  
gewenste vorm aan te bieden om de student te faciliteren. Studenten bij NTI  
waarderen dit. Docenten en trainers bij NTI komen uit de dagelijkse praktijk en zijn bekend  
met dit fenomeen. Op ´afstand´ een leven lang succesvol leren doe je bij NTI.”

Diana Buis - Docent NTI
“Elke praktijkbijeenkomst is uniek te noemen. Alleen al vanwege de samenstelling van  
studenten.De belangrijkste overeenkomst van alle praktijkbijeenkomsten is de actieve en  
gemotiveerde houding van studenten.”

Ellen van der Aart - Docent NTI
“De praktijkdagen van NTI vormen voor studenten een ideaal platform om elkaar te  
ontmoeten, kennis te delen en in groepsverband te werken aan praktijkopdrachten.  
Als vakdocent voor NTI breng ik zelf ook een flinke dosis praktijkervaring mee.  
Vanuitdeze achtergrond werkenwe in de colleges aan actuele voorbeelden uit het bedrijfs- 
leven. Zo komt de kennis uit het boek écht tot leven.”

Anne Lepelaars - Docent NTI
“Niets is fijner dan het delen van je praktijkervaring met andere studenten. Daar leer je  
als aanstaand beroepsbeoefenaar meer van dan enkel de bespreking van theorieën.”

Zorg en Welzijn/Maatschappelijk
MBO Apothekersassistent
MBO Apothekersassistent Klassikaal
MBO Tandartsassistent
MBO Verzorgende IG niveau 3 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
MBO Verzorgende IG niveau 3 Gehandicaptenzorg (GHZ)
MBO Verzorgende IG niveau 3 Kraamzorg (KZ)
MBO Verzorgende IG niveau 3 Verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg (VVT)
Basisopleiding Apothekersassistent
Basisopleiding Tandartsassistente
Basisopleiding Verpleegkundige
Sociale hygiëne

Financiën en Makelaardij
Financieel assistant
Makelaar-taxateur O.Z.
Assistent makelaar wonen
Wft Schadeverzekeringen particulier
Adviseur schadeverzekeringen particulier

Administratie en Economie
Kort HBO-programma Cost- and management accounting
Kort HBO-programma Sales en accountmanagement
MBO Bedrijfsadministrateur
MBO Financieel-administratief medewerker
Basisopleiding Financieel Administratief medewerker / Bedrijfsadministrateur
Praktijkdiploma Financieel ondernemer

Ondernemen en Marketing/Communicatie
HBO-programma Online ondernemen
HBO-programma Social media expert
MBO Medewerker Marketing en Communicatie
Online marketing
Inleiding webmarketing
Praktijkdiploma Commercieel ondernemer

Logistiek en Transport
Kort HBO-programma Technisch tekenen
Vakopleiding Logistiek medewerker
Vakopleiding Logistiek teamleider
AutoCAD

Management en HRM
MBA-programma Informatiemanagement
HBO Bachelor Technische bedrijfskunde
HBO-programma Technische bedrijfskunde
Kort HBO-programma Human resource management
Kort HBO-programma Recruitment
Kort HBO-programma Werving- en selectiemethodiek
Personeelsmanagement
Medewerker personeelszaken
Human resource management
Personeelsconsulent

NTI opleidingsaanbod voor Kansberoepen

Kansberoepen en NTI Zakelijk 
Wij adviseren u graag over het Kansberoepen  
opleidingsaanbod van NTI. Onze medewerkers kunnen 
individuele potentiele voucher aanvragers adviseren en 
u als medewerker van een leerwerk loket, werkgevers 
servicepunt of UWV medewerker over de opleidingen 
van NTI en de scholingsvoucher Kansberoepen.

Heeft u aanvullende vragen óf wilt u een voucher laten 
invullen voor een opleiding van NTI?  Neem dan con-
tact op met Anne Hoogwerf via 088 1630600 en/of via  
zakelijk@nti.nl.

T: 088 - 1 630 600  - E: zakelijk@nti.nl - W: www.nti-zakelijk.nl 

Kansberoepen en NTI 

NTI Zakelijk – Schuttersveld 6-16 – 2316 ZB Leiden – T: 088-1 630 600 NTI Zakelijk – Schuttersveld 6-16 – 2316 ZB Leiden – T: 088-1 630 600

Of kijk op kansberoepen.nl voor het volledige 
NTI opleidingsaanbod voor de scholingsvoucher 
kansberoepen.

Pagina ‘Docenten maken… etc’: bij Ellen van der Aart: staat in de alinea fl  inke, moet zijn flinke (aan elkaar) 

Verder stuurt het leerwerkloket nog het officiele logo vanavond, zal ik zo snel mogelijk toesturen.
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NTI Zakelijk en employability

Het wordt steeds belangrijker om, binnen een veranderende markt, passende opleidingsmogelijkheden te bieden.  
U wilt zich verder ontwikkelen binnen het huidige vakgebied, of juist een andere richting op bewegen in het kader van 
een passend baanperspectief? Met Het Nieuwe Studeren, het onderwijsconcept van NTI, komen wij tegemoet aan  
deze veranderende behoefte. Technologie wordt optimaal benut waardoor u, als toekomstige student, profiteert  
van de perfecte combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. Studeren wordt hierdoor aantrekkelijker, is  
uitstekend te combineren met een baan óf begeleidt u juist naar een ander passend vakgebied op de arbeidsmarkt.

U kunt bij NTI Zakelijk o.a. terecht voor:
• open inschrijvingen;
• erkende Hbo bachelor opleidingstrajecten;
•  erkende Masteropleidingen;
•  advies op maat.

De samenwerking met UWV
NTI Zakelijk werkt al jaren samen met het UWV. NTI heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Binnen het 
brede werkveld van het UWV bieden we opleidingen aan in samenwerking met LeerWerk-Loketten, Werkgevers 
Service Punten, 50+Werkt, Scholingsvoucher Kansberoepen en UWV medewerkers. 

De hoogste CEDEO-score ooit!
In het laatste CEDEO-klanttevredenheidsonderzoek kreeg NTI Zakelijk de hoogste klanttevredenheidsscores ooit. 
NTI Zakelijk heeft een tevredenheidsscore van 93,2% voor maatwerk en 96,3% voor open inschrijvingen. 
NTI onderscheidt zich in de markt met Het Nieuwe Studeren, de service en de persoonlijke benadering. Juist  
deze onderdelen worden zeer positief beoordeeld in het CEDEO-onderzoek.

Duurzaam studeren
Uit onderzoek blijkt dat online onderwijs 8 tot 9 keer milieuvriendelijker is dan contactonderwijs. Ook afstand- 
sonderwijs is tot 7 keer milieuvriendelijker dan contactonderwijs. Online onderwijs en afstandsonderwijs kunnen 
dus effectief ingezet worden als instrumenten om duurzaam met het milieu om te gaan. De grootste effecten 
worden bereikt doordat bij online onderwijs niet of weinig gereisd wordt en er beperkt gebruik gemaakt wordt 
van klaslokalen. Het Nieuwe Studeren past naadloos in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van  
organisaties.

Bij NTI Zakelijk kunt u kiezen uit ruim 850 opleidingen. Van korte praktijkgerichte cursussen, tot volledig erkende 
Mbo-, Bachelor- of Masteropleidingen. Afhankelijk van uw persoonlijke vraagstuk en opleidingsbehoefte is het 
mogelijk om, samen met NTI, een passend traject vorm te geven. Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem 
dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Drs. Erik Steenwelle M.M.
Directeur NTI Zakelijk

Uitstekende resultaten in de Nationale Studenten Enquête
In de Nationale Studenten Enquête 2015 zijn de hbo bachelor- en hbo masteropleidingen van
Hogeschool NTI wederom uitstekend beoordeeld. Vier opleidingen zijn inhoudelijk zelfs als beste
beoordeeld. Daarnaast scoren de opleidingen goed op de onderdelen ‘studie in het algemeen’ en
‘studieroosters’. Bij het NTI bent u dus verzekerd van uitstekende kwaliteit.

Het Nieuwe Studeren
De veranderende technologische markt vraagt om een 
vernieuwing in onderwijsland. NTI Zakelijk speelt hier
met Het Nieuwe Studeren op in. Het concept van Het 
Nieuwe Studeren stelt u, als toekomstige student, in 
staat om destudie iedere dag naar eigen wens vorm 
te geven.

Het Nieuwe Studeren biedt moderne en flexibele  
studiemogelijkheden. Een opleiding is daardoor  
perfect te combineren met een (fulltime) baan. Uw 
medewerker studeert waar en wanneer hij wil in een 
online leeromgeving. In de online leeromgeving  
wordt contact onderhouden met de docent en mede-
studenten. Er zijn onder andere (interactieve) oefen-
opgaven, online webinars en kennisclips te vinden.
Met behulp van uitstekende vakliteratuur, begeleiding
van topdocenten en praktijkbijeenkomsten, wordt elke 
student optimaal voorbereid op de examens.
Examens die dagelijks digitaal afgelegd kunnen  
worden. Studeren bij NTI Zakelijk betekent dus 
studeren met maximale flexibiliteit en contact- 
momenten die ook écht toegevoegde waarde hebben.

Erkende opleidingen
• Alle mbo- en hbo-bacheloropleidingen van het 
 NTI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs,
 Cultuur en Wetenschap (OCW).
• De opleidingen zijn aangewezen op grond van de 
 WEO, WEB en WHW. Deze erkenningen garanderen
 uw medewerkers altijd een hoogwaardige 
 opleiding.
•  Voor Bachelor- en Masteropleidingen geldt de 
 NVAO-accreditatie. De NVAO beoordeelt als onaf 
 hankelijke organisatie alle opleidingen op inhoud 
 en kwaliteit. De eisen waar een opleiding aan moet  
 voldoen worden elk jaar scherper, hierdoor is de  
 NVAO-stempel een extra waarborg voor de kwali- 
 teit van de opleidingen.

Uitstekend te combineren 
De opleidingen van NTI Zakelijk zijn effectief, praktijk-
gericht en uitstekend te combineren met een baan of 
een persoonlijk ontwikkeltraject. U kunt kan op elk 
gewenst moment met de studie starten en u volgt de 
opleiding in eigen tempo.
Hierdoor gaan de opleidingen niet ten koste van de 
werktijd en kunnen zowel werk- als studietijd efficiënt
benut worden.

Persoonlijke begeleiding
U wordt persoonlijk begeleid door zoweleen docent 
als een mentor. De docent helpt bij alle studie-in-
houdelijke vragen. Voor overige vragen is de mentor  
bereikbaar. Door deze intensieve begeleiding kan het 
diploma sneller worden behaald dan bij een reguliere 
onderwijsinstelling.

NTI Zakelijk als Mobiliteit specialist  
Vanaf het moment dat NTI zich richt op de zakelijke 
markt, richt NTI Zakelijk zich actief op employability 
van werknemers. Bij de start van NTI Zakelijk (2005) 
waren we vooral actief binnen de re-integratie; het  
opleiden en begeleiden van werkzoekenden door  
middel van een opleiding naar de arbeidsmarkt.  
Inmiddels is NTI Zakelijk een toonaangevende speler 
op de arbeidsmarkt op het gebied van mobiliteit,  
employability en duurzame inzetbaarheid. 

NTI Zakelijk is dé ideale partner voor employability 
vraagstukken door het flexibele, locatie onafhanke-
lijke, opleidingsconcept (goed te combineren met een 
baan en de zoektocht naar een baan), de praktijk- 
en examengerichte aanpak én de voordelige prijs. 

Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws omtrent NTI Zakelijk?
Volg ons dan op LinkedIn en Twitter.

Studeren bij NTI Zakelijk De voordelen

Tip:
Wilt u uw opleidingskosten verlagen?
Op www.nti-zakelijk.nl/whitepaper-subsidie
kunt u kosteloos een whitepaper downloaden.
Hierin vindt u alles over de diverse subsidie-
mogelijkheden.

Financieel aantrekkelijk
De opleidingen van NTI Zakelijk komen in aanmerking 
voor subsidieregelingen, scholingsvouchers en sector 
plannen. Hiermee kunt u extra voordelig een opleiding 
volgen. Kijk voor de meest actuele informatie op  
www.nti-zakelijk.nl.

Voordelig all-inclusive concept
NTI Zakelijk werkt met een gunstig all-inclusive con- 
cept. Dit houdt in dat alle Mbo- en Bacheloroplei- 
dingen maximale flexibiliteit bevatten. Er worden geen  
extra kosten in rekening gebracht voor vakliteratuur, 
diplomering en bijvoorbeeld reprorecht. Daarnaast heeft 
u als student de mogelijkheid om de studie kosteloos  
te verlengen.

Visie op onderwijs
NTI Zakelijk kiest voor een leerconcept waarbij de  
student profiteert van een optimale combinatie tussen 
online en klassikaal leren. Wat online kan, gebeurt online 
en wat klassikaal moet, gebeurt klassikaal. Digitali- 
sering is hierbij belangrijk maar moet geen doel op zich 
zijn. Digitalisering moet toegevoegde waarde hebben 
voor het leerproces van de student. Een goed voorbeeld 
is de examinering. Medewerkers kunnen bij NTI Zakelijk 
elke dag examen doen op een tal van locaties door heel 
Nederland. Die flexibiliteit slaat aan bij de student.

Creëer je eigen leerpad
In de online leeromgeving vindt u alles wat u nodig heeft 
om te studeren. U wordt, aan de hand van een individueel 
leerpad, door de lesstof begeleid. Hierbij kunt u denken 
aan:

√ interactieve live webinars
√ kennisclips met extra uitleg over de theorie
√ een MemoTrainer™ app om de stof te oefenen
√ proeftentamens
√ een forum voor studenten en docenten
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dus effectief ingezet worden als instrumenten om duurzaam met het milieu om te gaan. De grootste effecten 
worden bereikt doordat bij online onderwijs niet of weinig gereisd wordt en er beperkt gebruik gemaakt wordt 
van klaslokalen. Het Nieuwe Studeren past naadloos in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van  
organisaties.

Bij NTI Zakelijk kunt u kiezen uit ruim 850 opleidingen. Van korte praktijkgerichte cursussen, tot volledig erkende 
Mbo-, Bachelor- of Masteropleidingen. Afhankelijk van uw persoonlijke vraagstuk en opleidingsbehoefte is het 
mogelijk om, samen met NTI, een passend traject vorm te geven. Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem 
dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Drs. Erik Steenwelle M.M.
Directeur NTI Zakelijk

Uitstekende resultaten in de Nationale Studenten Enquête
In de Nationale Studenten Enquête 2015 zijn de hbo bachelor- en hbo masteropleidingen van
Hogeschool NTI wederom uitstekend beoordeeld. Vier opleidingen zijn inhoudelijk zelfs als beste
beoordeeld. Daarnaast scoren de opleidingen goed op de onderdelen ‘studie in het algemeen’ en
‘studieroosters’. Bij het NTI bent u dus verzekerd van uitstekende kwaliteit.

Het Nieuwe Studeren
De veranderende technologische markt vraagt om een 
vernieuwing in onderwijsland. NTI Zakelijk speelt hier
met Het Nieuwe Studeren op in. Het concept van Het 
Nieuwe Studeren stelt u, als toekomstige student, in 
staat om destudie iedere dag naar eigen wens vorm 
te geven.

Het Nieuwe Studeren biedt moderne en flexibele  
studiemogelijkheden. Een opleiding is daardoor  
perfect te combineren met een (fulltime) baan. Uw 
medewerker studeert waar en wanneer hij wil in een 
online leeromgeving. In de online leeromgeving  
wordt contact onderhouden met de docent en mede-
studenten. Er zijn onder andere (interactieve) oefen-
opgaven, online webinars en kennisclips te vinden.
Met behulp van uitstekende vakliteratuur, begeleiding
van topdocenten en praktijkbijeenkomsten, wordt elke 
student optimaal voorbereid op de examens.
Examens die dagelijks digitaal afgelegd kunnen  
worden. Studeren bij NTI Zakelijk betekent dus 
studeren met maximale flexibiliteit en contact- 
momenten die ook écht toegevoegde waarde hebben.

Erkende opleidingen
• Alle mbo- en hbo-bacheloropleidingen van het 
 NTI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs,
 Cultuur en Wetenschap (OCW).
• De opleidingen zijn aangewezen op grond van de 
 WEO, WEB en WHW. Deze erkenningen garanderen
 uw medewerkers altijd een hoogwaardige 
 opleiding.
•  Voor Bachelor- en Masteropleidingen geldt de 
 NVAO-accreditatie. De NVAO beoordeelt als onaf 
 hankelijke organisatie alle opleidingen op inhoud 
 en kwaliteit. De eisen waar een opleiding aan moet  
 voldoen worden elk jaar scherper, hierdoor is de  
 NVAO-stempel een extra waarborg voor de kwali- 
 teit van de opleidingen.

Uitstekend te combineren 
De opleidingen van NTI Zakelijk zijn effectief, praktijk-
gericht en uitstekend te combineren met een baan of 
een persoonlijk ontwikkeltraject. U kunt kan op elk 
gewenst moment met de studie starten en u volgt de 
opleiding in eigen tempo.
Hierdoor gaan de opleidingen niet ten koste van de 
werktijd en kunnen zowel werk- als studietijd efficiënt
benut worden.

Persoonlijke begeleiding
U wordt persoonlijk begeleid door zoweleen docent 
als een mentor. De docent helpt bij alle studie-in-
houdelijke vragen. Voor overige vragen is de mentor  
bereikbaar. Door deze intensieve begeleiding kan het 
diploma sneller worden behaald dan bij een reguliere 
onderwijsinstelling.

NTI Zakelijk als Mobiliteit specialist  
Vanaf het moment dat NTI zich richt op de zakelijke 
markt, richt NTI Zakelijk zich actief op employability 
van werknemers. Bij de start van NTI Zakelijk (2005) 
waren we vooral actief binnen de re-integratie; het  
opleiden en begeleiden van werkzoekenden door  
middel van een opleiding naar de arbeidsmarkt.  
Inmiddels is NTI Zakelijk een toonaangevende speler 
op de arbeidsmarkt op het gebied van mobiliteit,  
employability en duurzame inzetbaarheid. 

NTI Zakelijk is dé ideale partner voor employability 
vraagstukken door het flexibele, locatie onafhanke-
lijke, opleidingsconcept (goed te combineren met een 
baan en de zoektocht naar een baan), de praktijk- 
en examengerichte aanpak én de voordelige prijs. 

Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws omtrent NTI Zakelijk?
Volg ons dan op LinkedIn en Twitter.

Studeren bij NTI Zakelijk De voordelen

Tip:
Wilt u uw opleidingskosten verlagen?
Op www.nti-zakelijk.nl/whitepaper-subsidie
kunt u kosteloos een whitepaper downloaden.
Hierin vindt u alles over de diverse subsidie-
mogelijkheden.

Financieel aantrekkelijk
De opleidingen van NTI Zakelijk komen in aanmerking 
voor subsidieregelingen, scholingsvouchers en sector 
plannen. Hiermee kunt u extra voordelig een opleiding 
volgen. Kijk voor de meest actuele informatie op  
www.nti-zakelijk.nl.

Voordelig all-inclusive concept
NTI Zakelijk werkt met een gunstig all-inclusive con- 
cept. Dit houdt in dat alle Mbo- en Bacheloroplei- 
dingen maximale flexibiliteit bevatten. Er worden geen  
extra kosten in rekening gebracht voor vakliteratuur, 
diplomering en bijvoorbeeld reprorecht. Daarnaast heeft 
u als student de mogelijkheid om de studie kosteloos  
te verlengen.

Visie op onderwijs
NTI Zakelijk kiest voor een leerconcept waarbij de  
student profiteert van een optimale combinatie tussen 
online en klassikaal leren. Wat online kan, gebeurt online 
en wat klassikaal moet, gebeurt klassikaal. Digitali- 
sering is hierbij belangrijk maar moet geen doel op zich 
zijn. Digitalisering moet toegevoegde waarde hebben 
voor het leerproces van de student. Een goed voorbeeld 
is de examinering. Medewerkers kunnen bij NTI Zakelijk 
elke dag examen doen op een tal van locaties door heel 
Nederland. Die flexibiliteit slaat aan bij de student.

Creëer je eigen leerpad
In de online leeromgeving vindt u alles wat u nodig heeft 
om te studeren. U wordt, aan de hand van een individueel 
leerpad, door de lesstof begeleid. Hierbij kunt u denken 
aan:

√ interactieve live webinars
√ kennisclips met extra uitleg over de theorie
√ een MemoTrainer™ app om de stof te oefenen
√ proeftentamens
√ een forum voor studenten en docenten
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Docenten maken, samen met jou, het verschil!

Emiel Schiphorst – Docent NTI
“Het huidige digitale tijdperk vraagt om andere kennis en vaardigheden. Kennis van  
nieuwe én social media. Maar vooral vaardigheden om de studie in eigen tijd, op een eigen  
moment en op een eigen manier vorm te geven. NTI biedt Het Nieuwe Studeren concept,  
waarbij op afstand in eigen tempo geleerd kan worden, via een veelvoud aan media. Dit  
vergt van destudent doorzettingsvermogen en discipline. NTI verplicht zich om elke  
gewenste vorm aan te bieden om de student te faciliteren. Studenten bij NTI  
waarderen dit. Docenten en trainers bij NTI komen uit de dagelijkse praktijk en zijn bekend  
met dit fenomeen. Op ´afstand´ een leven lang succesvol leren doe je bij NTI.”

Diana Buis - Docent NTI
“Elke praktijkbijeenkomst is uniek te noemen. Alleen al vanwege de samenstelling van  
studenten.De belangrijkste overeenkomst van alle praktijkbijeenkomsten is de actieve en  
gemotiveerde houding van studenten.”

Ellen van der Aart - Docent NTI
“De praktijkdagen van NTI vormen voor studenten een ideaal platform om elkaar te  
ontmoeten, kennis te delen en in groepsverband te werken aan praktijkopdrachten.  
Als vakdocent voor NTI breng ik zelf ook een flinke dosis praktijkervaring mee.  
Vanuitdeze achtergrond werkenwe in de colleges aan actuele voorbeelden uit het bedrijfs- 
leven. Zo komt de kennis uit het boek écht tot leven.”

Anne Lepelaars - Docent NTI
“Niets is fijner dan het delen van je praktijkervaring met andere studenten. Daar leer je  
als aanstaand beroepsbeoefenaar meer van dan enkel de bespreking van theorieën.”

Zorg en Welzijn/Maatschappelijk
MBO Apothekersassistent
MBO Apothekersassistent Klassikaal
MBO Tandartsassistent
MBO Verzorgende IG niveau 3 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
MBO Verzorgende IG niveau 3 Gehandicaptenzorg (GHZ)
MBO Verzorgende IG niveau 3 Kraamzorg (KZ)
MBO Verzorgende IG niveau 3 Verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg (VVT)
Basisopleiding Apothekersassistent
Basisopleiding Tandartsassistente
Basisopleiding Verpleegkundige
Sociale hygiëne

Financiën en Makelaardij
Financieel assistant
Makelaar-taxateur O.Z.
Assistent makelaar wonen
Wft Schadeverzekeringen particulier
Adviseur schadeverzekeringen particulier

Administratie en Economie
Kort HBO-programma Cost- and management accounting
Kort HBO-programma Sales en accountmanagement
MBO Bedrijfsadministrateur
MBO Financieel-administratief medewerker
Basisopleiding Financieel Administratief medewerker / Bedrijfsadministrateur
Praktijkdiploma Financieel ondernemer

Ondernemen en Marketing/Communicatie
HBO-programma Online ondernemen
HBO-programma Social media expert
MBO Medewerker Marketing en Communicatie
Online marketing
Inleiding webmarketing
Praktijkdiploma Commercieel ondernemer

Logistiek en Transport
Kort HBO-programma Technisch tekenen
Vakopleiding Logistiek medewerker
Vakopleiding Logistiek teamleider
AutoCAD

Management en HRM
MBA-programma Informatiemanagement
HBO Bachelor Technische bedrijfskunde
HBO-programma Technische bedrijfskunde
Kort HBO-programma Human resource management
Kort HBO-programma Recruitment
Kort HBO-programma Werving- en selectiemethodiek
Personeelsmanagement
Medewerker personeelszaken
Human resource management
Personeelsconsulent

NTI opleidingsaanbod voor Kansberoepen

Kansberoepen en NTI Zakelijk 
Wij adviseren u graag over het Kansberoepen  
opleidingsaanbod van NTI. Onze medewerkers kunnen 
individuele potentiele voucher aanvragers adviseren en 
u als medewerker van een leerwerk loket, werkgevers 
servicepunt of UWV medewerker over de opleidingen 
van NTI en de scholingsvoucher Kansberoepen.

Heeft u aanvullende vragen óf wilt u een voucher laten 
invullen voor een opleiding van NTI?  Neem dan con-
tact op met Anne Hoogwerf via 088 1630600 en/of via  
zakelijk@nti.nl.

T: 088 - 1 630 600  - E: zakelijk@nti.nl - W: www.nti-zakelijk.nl 

Kansberoepen en NTI 

NTI Zakelijk – Schuttersveld 6-16 – 2316 ZB Leiden – T: 088-1 630 600 NTI Zakelijk – Schuttersveld 6-16 – 2316 ZB Leiden – T: 088-1 630 600

Of kijk op kansberoepen.nl voor het volledige 
NTI opleidingsaanbod voor de scholingsvoucher 
kansberoepen.

Pagina ‘Docenten maken… etc’: bij Ellen van der Aart: staat in de alinea fl  inke, moet zijn flinke (aan elkaar) 

Verder stuurt het leerwerkloket nog het officiele logo vanavond, zal ik zo snel mogelijk toesturen.
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