Management in de Zorg

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Hbo-bachelor
Over deze opleiding
Het beste uit jezelf en uit anderen halen. Met de
bachelor Management in de Zorg combineer je op
unieke wijze theorie én praktijk. Je leert hoe
je leidt met impact, hoe je jouw team(leden) het
beste coacht en meeneemt in veranderingen en
hoe je de zorg/dienst slim verbetert. Daarbij hoort
een goede bedrijfsvoering, dat je een project kunt
leiden en de dienstverlening kunt innoveren. Deze
deeltijdbachelor duurt standaard 4 jaar, afhankelijk
van je vooropleiding en werkervaring kun je de
opleiding in 3 tot 3,5 jaar afronden.
Je ontwikkelt praktische management- en
leiderschapsvaardigheden. We sluiten aan bij jouw
praktijkervaring, je deelt je ervaringen en spart met
anderen. Elke periode krijg je doelen om
te behalen. Met de
coach binnen je organisatie bespreek je hoe je dat
passend bij jouw situatie en werkplek doet. Ook zijn
er 1 dag per week bijeenkomsten gepland.
Werken en leren op je eigen werkplek
Je leidersschapsskills verder ontwikkelen
Leren naar jouw behoeften
Interactieve workshops, gastcolleges en
werksessies met medestudenten

Waarom deze opleiding
De continue koppeling tussen theorie en de
praktijk. De lesstof pas je direct toe in jouw
eigen werk.
Persoonlijk contact. Vakbekwame docenten
met oog voor jouw ontwikkeling
Ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten
door onder andere inspirerende bijeenkomsten.
Persoonlijke studieroute. Zo sluit de opleiding
maximaal aan op jouw situatie.

Voor wie is de opleiding
Je geeft leiding (of hebt die ambitie) aan een team/
werkeenheid binnen een zorginstelling of
dienstverlenende organisatie. Hierbij staat het
creëren van een optimaal werk- en leerklimaat
centraal. Je ziet uitdagingen in het meedenken
over innovaties en de veranderingen die daardoor
ontstaan. Je bent geïnteresseerd in hoe de
financieringsstromen in de organisatie bijdragen
aan het behalen van de organisatie-doelen. Je
volgt externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar
wat er intern nodig is. Jouw hoofddoel is anderen
enthousiasmeren, mee te nemen in de strategische
opdrachten en deze gezamenlijk uit te voeren
waarbij je het persoonlijk leiderschap bij de
medewerkers stimuleert.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

Telefoon: 08850 77022
E-mail: FHMG-stip@fontys.nl
Website: fontys.nl/miz



/managementindezorg.fontys

Bachelor en Associate degree
Er is een Bachelor en een Associate degree
Management in de Zorg. Wil je dicht bij het primaire
proces blijven, dan is het Associate degree meer iets
voor jou. Met het Ad-diploma kun je natuurlijk altijd
doorstromen naar de bacheloropleiding.

Na je opleiding
Je kunt gaan werken in zorg- of welzijnsinstellingen.
Voorbeelden zijn: instellingen voor maatschappelijk
werk, jeugdzorg, reclassering, psychiatrie, thuiszorg,
ziekenhuis, zorg voor verstandelijk gehandicapten,
verslavingszorg, kinderdagverblijven, penitentiaire
instelling.
De functies kunnen zeer uiteenlopen:
- afdelingshoofd
- locatiemanager
- adviseur kwaliteit en veiligheid
- projectleider
- organisatieadviseur
- beleidsmedewerker
- teamleider
- afdelingshoofd of unitleider
- logistiek planner
- zorgcoördinator
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Voor deze opleiding heb je een relevante mbo- (niveau 4) of hbo-diploma nodig en
ben je tijdens de opleiding minimaal 20 uur werkzaam in de (zorg of welzijn) praktijk.



Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken.

Open dagen en zo...



Bekijk ons aanbod (online) open dagen en
meelopen via fontys.nl/agenda en meld je
direct aan.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Na jouw aanmelding wordt er
gekeken of je uitgenodigd moet
worden voor een
intakeassessment met een docent
van de opleiding. Dit is afhankelijk
van jouw vooropleiding. Je
ontvangt bericht als jij hiervoor in
aanmerking komt. Tijdens dit
gesprek komen aan de orde: je
studieroute en de mogelijkheid tot
het aantonen van eenheden van
leeruitkomsten.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts
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