Master Healthy Ageing Professional
(Master)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Master
Over de opleiding

Wat kun je van ons verwachten?

We worden met zijn allen steeds ouder en willen
dat op een gezonde manier doen. Als professional
in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport
krijg je dan ook meer te maken met een steeds
oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder
wordende samenleving specifieke bestuurlijke,
maatschappelijke en organisatorische uitdagingen
met zich mee. De master Healthy Ageing houdt
zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de
volksgezondheid.

In de masteropleiding Healthy Ageing leiden we
experts op die meer kennis hebben van
veroudering en die de bestuurlijke,
maatschappelijke en organisatorische uitdagingen
van de ouder wordende samenleving kunnen
onderzoeken.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

Gezond oud worden vraagt om een
levensloopperspectief. Om gezond oud te worden
kun je namelijk nooit te vroeg beginnen. Dat
betekent dat de master Healthy Ageing zich richt
op ouder worden en niet alleen op oud zijn.
Gezondheidsbevordering en preventie zijn dan ook
belangrijke onderdelen. We richten ons daarbij op
de volwassenlevensfasen. De opleiding houdt zich
bezig met toekomstvragen als gevolg van
demografische verandering:

De master Healthy Ageing is voor gedreven en
nieuwsgierige professionals die over de grenzen
van de eigen discipline heen kunnen kijken om
multidisciplinaire en complexe vraagstukken op het
gebied van gezond ouder worden aan te pakken.

Een gezonde leefstijl voor een ouder wordende
bevolking
Werken en een ouder wordende
beroepsbevolking
Zorgen voor een ouder wordende samenleving

We leren je om multidisciplinair en evidence-based
aan de slag te gaan met innoveren en
implementeren.

Je hebt een bacheloropleiding afgerond in de
sector van gezondheid, welzijn of sport. Je kunt
hierbij denken aan fysiotherapie, sociale studies,
verpleegkunde, toegepaste psychologie, human
resource management en sportkunde. De opleiding
kun je zowel in deeltijd als in voltijd volgen.

Studievorm

Deeltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven

Onze website:
www.healthyageingprofessional.nl/



Contact

E: healthyageingprofessional@fontys.nl
T: 08850-72510



06 10286912

Begeleiding en tijdsinvestering
Hoe is de studie ingedeeld?
35%

Theorie

50%

Zelfstudie
Praktijk

15%

Aanmelding en toelating opleiding
Healthy Ageing Professional
Na deelname aan een van de informatie avonden
wordt de aanmeld- en intakeprocedure opgestart
zodra je aanmelding via www.studielink.nl hebt
ingevoerd.
Je ontvangt dan een uitnodiging voor een online
intake gesprek (via Microsoft Teams).
Om je van alle informatie te voorzien en alle vragen
te beantwoorden staat ons team ook online klaar.
Wanneer je contact opneemt via onze website
healthyageingprofessional@fontys.nl, de telefoon
08850-72510 of WhatsApp 06-10286912 krijg je
direct contact met een van ons. Je direct aanmelden
via Studielink kan ook, we nemen dan contact met
jou op.

Toelatingseisen
De opleiding is voor jou bestemd indien je beschikt over een relevant
bachelordiploma. Een goed niveau van leesvaardigheid in het Engels en
schrijfvaardigheid in het Nederlands zijn van belang. Een intakegesprek maakt deel
uit van de toelatingsprocedure.
Nadat je je hebt aangemeld via www.Studielink.nl (ISATcode 49127, instituutcode
30GB) voor de opleiding ontvang je uitnodiging voor het intakegesprek en een
instructie voor het aanleveren van de benodigde informatie. Je wordt gevraagd je CV
op te sturen, je motivatie te beschrijven, een intakeopdracht te maken en een idee
voor een innovatieonderzoek aan te dragen. In het gesprek wordt jouw motivatie
besproken en wordt verkend of het aangedragen vraagstuk past bij de
masteropleiding. Daarnaast worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Na het
intakegesprek ontvang je een positief of negatief advies voor het starten met de
opleiding. Bij een positief advies kun je je inschrijving definitief maken.



Studiekosten

De Master Healthy Ageing Professional is
een bekostigde opleiding. De hoogte van
het collegegeld is afhankelijk van een
aantal factoren. Voor het berekenen
daarvan verwijzen we je naar de Fontys
Collegegeldmeter.
Onder bepaalde voorwaarden kan
aanspraak worden gemaakt op Het
Levenlanglerenkrediet van de Dienst
Uitvoering Onderwijs.
Indien van toepassing kun je je
studiekosten opvoeren als aftrekpost op de
inkomstenbelasting.

Open dagen en zo...



De data van de informatieavonden voor de
start van het cohort van komende
september zijn terug te vinden op onze
website.
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Aanmelden



Wanneer je, na deelname aan een
informatie avond, enthousiast bent
geworden over de opleiding meld
je dan aan via www.studielink.nl
voor een intakegesprek met een
van de kernteamleden van de
opleiding. Kies hierbij voor
ISATcode 49127, instituutscode
30GB. De uitnodigingen hiervoor
worden op volgorde van
aanmelding in behandeling
genomen. Wacht dus niet te lang
Deze opleiding leidt op
met inschrijven.



tot de graad Master of
Science

