Management in de Zorg (Associate
degree)

Startmoment(en)

September, Februari
Opleidingstype

Associate degree
Over de opleiding
De Associate degree richt zich op coördinatie en
leiderschap in zorg,
welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Je
voert opdrachten uit op je eigen werkplek en past
wat je leert direct toe in de praktijk. Na
afronding weet je alles over praktisch en
operationeel leidinggeven, zoals het coachen van
collega’s en het coördineren van
(team)werkzaamheden. De Ad duurt standaard 2
jaar, afhankelijk van je vooropleiding en
werkervaring kun je deze opleiding in 1,5
jaar afronden. Met het Ad-diploma kun je instromen
in de laatste 2 jaar van de bachelor Management in
de Zorg.
Jij bepaalt - samen met je studiecoach - hoe jouw
persoonlijke studieroute eruitziet. Ook bepaal je
zelf het tempo van studeren. Zo zorgen we ervoor
dat de opleiding maximaal aansluit op jouw
situatie.
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.

Waarom deze opleiding
De continue koppeling tussen theorie en de
praktijk. De lesstof pas je direct toe in jouw
eigen werk.
Persoonlijk contact. We zijn een kleinschalige
opleiding en zeer betrokken bij jouw
studietraject.
Ontwikkeling van je leiderschapskwaliteiten
door inspirerende bijeenkomsten.
De docenten zijn vakbekwaam met aandacht
voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De sfeer is
open en we werken continu aan vernieuwing
waarbij we jou uitnodigen om hierin mee te
denken.

Voor wie is de opleiding
Je kiest voor het Ad omdat je het leuk vindt om,
naast je uitvoerende taken in het primaire
proces, meer coördinerende taken op je te nemen.
Je bent geïnteresseerd in het afstemmen van
vraag en aanbod van de werkeenheid en wil je
eigen leiderschapsvaardigheden verbeteren. Je wil
meer leren hoe je coacht-on-the-job, hoe
structurele problemen constructief in het team te
bespreken, collega’s te motiveren en te
mobiliseren. Jouw uitdaging ligt in het bijdragen
aan een continue (proces)verbetering van het
functioneren van het primair proces en je doet dit
vanuit een onderzoekende, ondernemende en
reflectieve houding.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

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





FontysFHMG
/managementindezorg.fontys
+31885077022

Associate degree en Bachelor
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 de opleiding
Met het Associate degree heb je een erkend
diploma waarmee je kunt gaan werken of nog twee
jaar verder studeren tijdens de bachelor.
Voorbeelden van functies met een Ad-diploma zijn:
· Zorgcoördinator
· Projectmedewerker
· Planner
· Logistiek medewerker
· Teamleider
· Zorgconsulent
. Praktijkcoördinator
Je salaris is in dit beroep sterk afhankelijk van je
precieze functieomschrijving, de omvang van de
afdelingen waarvoor je zorg draagt, je ervaring en
andere factoren.
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Voor deze opleiding heb je een relevant mbo- 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,
meelopen en proefstuderen 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 Associate
degree
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