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Petje af en felicitaties voor pionierende
afgestudeerden

In ceremoniële gewaden ontvingen ongeveer 50 studenten van de
Amsterdamse campus van de Northumbria University masters graden in
International Business and Project Management. Ze werden vergezeld door
familieleden, academici en vooraanstaande gasten van Northumbria's
partnerinstelling de Hogeschol van Amsterdam (HvA).

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Northumbria opende zijn
Amsterdamse campus in 2018 na een strategisch partnerschap met de HvA.



De verhuizing heeft nieuwe onderwijstrajecten voor studenten gecreëerd,
waaronder de mogelijkheid om in slechts één jaar een masterdiploma te
behalen.

Lucy Winskell OBE, Pro Vice-kanselier voor Inzetbaarheid en
Partnerschappen, bij Northumbria zei: “Het is een enorm voorrecht geweest
om de diplomauitreiking van onze eerste studenten hier te mogen zien en
meevieren, en ik feliciteer hen allemaal met hun succes en prestaties. Het
zijn baanbrekers voor toekomstige generaties studenten terwijl onze campus
blijft groeien en zich ontwikkelen. De eerste gesprekken met de HvA over het
openen van een campus in Amsterdam zijn pas in 2017 gestart. De voortgang
die we in zo'n korte periode hebben geboekt is buitengewoon en een maat
voor het harde werk en de toewijding van onze medewerkers, de steun die
we hebben gekregen van collega's van de HvA en de kwaliteit van studenten
die we aantrekken. Onze eenjarige masters hebben geen brugjaar nodig en
blijken extreem populair te zijn bij studenten die op bachelorniveau goed
hebben gepresteerd op de HvA of andere hogescholen. Ik geloof dat onze
opleidingen nieuwe en innovatieve leermogelijkheden bieden binnen het
Nederlandse hoger onderwijs.”

De Amsterdamse masterprogramma's van Northumbria worden rijkelijk
gevoed door onderzoek, maar zijn ook sterk gericht op de competenties die
vereist zijn voor het bedrijfsleven en de publieke sector. Lucy Winskell
gelooft dat deze aanpak de bredere samenleving in Nederland ten goede
komt. "Studeren op onze Amsterdamse campus rust afgestudeerden uit met
vaardigheden die zowel hun eigen loopbaanperspectieven zullen verbeteren
als de behoeften van werkgevers zullen dienen," voegde ze eraan toe.

John Sterk, decaan van de business school AMSIB van de HvA: “De
samenwerking met Northumbria is zeer succesvol en biedt nieuwe
buitenlandse studieopties voor studenten van beide universiteiten. Onze
academici werken ook samen op het gebied van onderzoek, onderwijs,
conferenties en seminars. ”

Northumbria is a research-rich, business-focused, professional university with
a global reputation for academic excellence. To find out more about our
courses go to www.northumbria.ac.uk

http://www.northumbria.ac.uk/


If you have a media enquiry please contact our Media and Communications
team at media.communications@northumbria.ac.uk or call 0191 227 4604.
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