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KLEINSCHALIG ONDERWIJS 

Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en 

ben je verzekerd van veel persoonlijke aandacht. Je volgt 

een mix van live webinars en klassikale bijeenkomsten. 

Hierbij is de gemiddelde groepsgrootte 12.

 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING OP MAAT

Bij Capabel Hogeschool krijg je gedurende je opleiding 

persoonlijke begeleiding op maat door een vaste 

studieloopbaancoach. Deze coach ondersteunt 

je bijvoorbeeld bij planning, HBO vaardigheden, 

bestudering van lesstof en/of taal. 

 

PRAKTIJKGESTUURD HBO ONDERWIJS

Onderwijs van Capabel Hogeschool is praktijkgestuurd 

HBO. Je verwerft per trimester gelijktijdig kennis, 

vaardigheden en beroepskenmerken van een 

samenhangend onderdeel in de uiteindelijke 

beroepspraktijk. Hierdoor is het geleerde al meteen 

toepasbaar tijdens je studie. En zo sluit de opleiding 

perfect aan bij je uiteindelijke baan.

In praktijkgestuurd HBO ontwikkel je in leerprojecten 

per beroepsonderdeel. Deze persoonlijke ontwikkeling

bereik je door het volgen van alleen voor dat 

beroepsonderdeel relevante vakken. Je voortgang 

hierin wordt getoetst aan de hand van de uitwerking 

van een praktijkopdracht waarvoor juist die vakken 

nodig zijn. De uitwerking   van die opdracht vereist 

voldoende gelijktijdige kennis over, vaardigheden 

in en  persoonlijke kenmerken van het betreffende     

beroepsonderdeel.

 

Praktijkgestuurd onderwijs

• maakt persoonlijke ontwikkeling in plaats van  

 ‘tentamens halen’ tot belangrijkste drijfveer,

• heeft docenten met praktijkervaring die  

 samenwerken,

• voorkomt het als onnodig ervaren van losse vakken

• maakt maatwerk gemakkelijker door  feitelijke   

 beroepsuitoefening in de praktijkopdrachten te  

 verwerken.

Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van  

Capabel Hogeschool.
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Die individuele aandacht 
die je bij jullie krijgt, die 
vind je nergens meer.
student

Capabel Hogeschool heeft ruim 20 jaar ervaring met erkend HBO Bachelor en Master 

onderwijs. Wij verzorgen maatwerk in paraktijkgestuurd erkend HBO in toegepaste 

psychologie, social work, verpleegkunde, farmaceutisch consulent, rechten en 

sociale zekerheid. Capabel Hogeschool is onderdeel van onderwijsinstelling Capabel 

Onderwijs. Al onze opleidingen worden gegeven door docenten die uit de praktijk 

komen. En met onze 6 vestigingen verspreid door Nederland, is er altijd een locatie bij 

jou in de buurt!

OOK VERKORT OF ALLEEN PROPEDEUSE

We vinden het belangrijk dat je bij ons begint wanneer 

het je uitkomt en niet onnodig lang studeert. Je kunt 

bij ons drie keer per jaar starten. Voor studenten met 

relevante werkervaring zijn er verkorte opleidingen. Wil 

je eerst alleen je propedeuse: dan is dat ook mogelijk. En 

voor voor het inschrijven ben je bij Capabel Hogeschool 

niet afhankelijk van de deadline van 1 mei die voor het 

reguliere onderwijs geldt.

Ga naar www.capabel.nl en ontdek direct wanneer je kunt 

starten!

LES OP EEN VASTE WEEKDAG

Je hebt bij Capabel Hogeschool les op vaste weekdag. 

Dit maakt het volgen van een opleiding gemakkelijk te 

combineren met een (bij)baan, hobby’s en gezin. Voor 

deeltijdopleiding word je 1 dag per week verwacht en 

voor een voltijdopleiding 2 dagen per week. 

KLASSIKAAL & ONLINE LES

Bij Capabel Hogeschool geven we je het liefst klassikaal 

les! Maar mocht het voor jou beter uitkomen om op 

afstand de lessen te volgen, dan is het ook mogelijk om 

de lessen online bij te wonen.  
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Niveau’s  Bachelor, Verkorte bachelor, Propedeuse,   

  Pre-master, Master, Beroepsopleiding en

  Bij/nascholing

Financiering Studiefinanciering mogelijk bij voltijd,   

  Levenlangleren krediet, Belastingvoordeel  

  en STAP-budget

 

Erkenning Ministerie van OCW, NVAO en NRTO 



LOCATIES 

Met 6 locaties zitten we altijd in de buurt:

• Amsterdam

• Apeldoorn (alleen ICT)

• Eindhoven

• Rotterdam

• Utrecht

• Zwolle

Voor meer informatie kijk op www.capabel.nl/hogeschool
of bel 088 - 270 12 77 voor studieadvies. 
Of schrijf je direct in via www.capabel.nl

Ga je ook voor Capabel Hogeschool?
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Wil je meer weten over onze opleidingen, de startdata en de 

manier van opleiden? Bezoek dan vrijblijvend een

voorlichtingsbijeenkomst. Die organiseren we regelmatig op 

onze vestigingen in het land. Ook bij jou in de buurt!

Tijdens de bijeenkomsten informeren we jou over het hele 

lesprogramma en kun je een persoonlijk studieadvies krijgen. 

Zo ontdek je welke opleiding het beste bij je past.

Meld je nu aan op www.capabel.nl/voorlichting-hbo

SUBSIDIE EN STUDIEFINANCIERING

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen 

voor studiefinanciering (voltijd bachelor). Wil je een opleiding 

gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere 

studiefinanciering? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden 

toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je 

kunt het levenlanglerenkrediet (LLLK) aanvragen via DUO. 

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om jaarlijks maximaal 

€1000,- subsidie voor scholing te krijgen. Dit is het STAP-

budget. Je kunt die subsidie 6 keer per jaar aanvragen op basis 

van een aanmelding voor een opleiding. 

Meer weten over deze en andere mogelijkheden? Kijk op  

www.capabel.nl/hogeschool/kosten-subsidies-financiering

PRIJZEN

Onze actuele prijzen vind je op www.capabel.nl. Betaling van 

het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische 

incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool 

zijn van toepassing.
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