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September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

In vier jaar tijd leiden we jou op tot dé
vakinhoudelijk specialist op het gebied van
gezondheid, preventie en technologische
zorginnovatie. Jij hebt invloed op je eigen leerroute,
dat is bijzonder. Geen uitgekauwd programma,
jouw talent en motivatie staan centraal. Met veel
flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief. Onderwijs
vindt grotendeels plaats vanuit echte
praktijksituaties al vanaf week 4! Door de diversiteit
van ons netwerk kies je zelf een plek die bij je past.

Fontys Hogeschool is de enige hogeschool die
deze opleiding aanbiedt. We leren je wat
gezondheid is en hoe je het planmatig kunt
bevorderen. Met veel aandacht voor preventie en
technologische zorginnovatie. Positieve
gezondheid is het uitgangspunt. Je verdiept je in
gezondheidsvraagstukken. Dit doe je door
nauwkeurig te observeren, grondig te onderzoeken
en kritisch te zijn. Je leert samenwerken,
communiceren en ondernemend te zijn.

Inhoud
De opleiding Gezondheid is ingericht als een
geheel van focussen, waarin de student aan de
slag gaat op Professionele Werkplaatsen. In de
focus wordt gezondheid altijd benaderd vanuit
positieve gezondheid. In het 4-jarige curriculum
staan de eerste zes focussen vast. Dit zorgt voor
een stevige basis aan kennis en vaardigheden.
Vervolgens maak je een keuze uit een aantal
mogelijkheden om jouw keuzefocus in te vullen.
Iedere student heeft gedurende zijn opleiding de
mogelijkheid om maximaal één keer, in plaats van
een keuzefocus, een interne of externe minor te
volgen ter grootte van 30 EC. De student volgt
deze minor in leerjaar 3.

Wat verwachten wij van jou
Je wilt je met aandacht voor preventie en leefstijl
inzetten voor een gezonder Nederland. Jij ziet
mogelijkheden om technologie in te zetten voor
gezondheidsinnovaties. Je wilt bijdragen aan
vernieuwende oplossingen voor een gezonder
Nederland. Je zoekt naar een andere vorm van
studeren dan je bij andere hbo-opleidingen vindt.
Je wilt direct impact maken, meteen aan de slag in
de praktijk met een actueel vraagstuk. Je wilt geen
schriftelijke tentamens maken, je wilt bewijzen wat
je in huis hebt om de gezondheidsprofessional van
de toekomst te worden. Jij bent zo'n talent.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Venlo

NIEUW: De bachelor Gezondheid is in
september 2021 van start gegaan.



Contact

Telefoon: 08850 77011
E-mail: gezondheid@fontys.nl
Website: fontys.nl/gezondheid





FontysFPH
FontysFPH
fontysparamedisch_fph

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



12 uur les
20 uur projectwerk
8 uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?
40%

Theorie
Zelfstudie



Instroomprofiel

De vier focussen in het eerste jaar vormen een
stevige basis voor de verdere studie: 1) gezondheid
2) gezondheid per levensfase 3) gezondheid in de
regio en 4) gezondheid in de maatschappij. De
propedeuse bestaat uit een oriëntatie op de verdere
opleiding en op de taken die je als afgestudeerde
gezondheidsprofessional uitvoert. Ook is dit eerste
jaar voor jou de gelegenheid om er achter te komen
of het is wat je echt wilt en kunt.

20%

Praktijk

40%

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.
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Studiekosten



Na je opleiding Gezondheid kun je op diverse
plaatsen aan de slag met aandachtsgebied
preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij kun je
bijvoorbeeld denken aan:



Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

Let op! Aanmelden doe je uiterlijk
op 1 mei via de website van
Studielink.

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop et cetera.

fontys.nl/studielink

Open dagen en zo...



Proefstuderen

Na de opleiding

Aanmelden

Wil jij een dagje proefstuderen? Neem dan
deel aan een proefstudeerdag! Meld je aan
via de website.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

Zorginnovator bij zorginstellingen
T: 08850 80000

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bachelor- of
Associate degree opleiding. Met
uitzondering van studenten met
een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.

Beleidsmedeweker bij de gemeente
Gezondheidsbevorderaar bij scholen
Preventiemedewerker bij de GGD
Doorstuderen
Er zijn passende hbo-masters zoals Healthy Ageing
Professional, maar je kunt na je studie ook een
universitaire master volgen. Denk bijvoorbeeld aan
Gezondheidswetenschappen. Daarnaast biedt de
bachelor Gezondheid (oud)studenten de
mogelijkheid om bij te scholen op specifieke actuele
gezondheidthema’s in de vorm van een cursus,
themadag, symposium en/of online onderwijs.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

