Toegepaste Gerontologie

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Age-friendly design and innovation, daarmee
kun je de opleiding het beste omschrijven. In deze
opleiding leer je leeftijdsvriendelijke diensten en
producten te ontwerpen met als doel de kwaliteit
van het leven van ouderen te verbeteren.

Steeds meer organisaties, bedrijven en overheden
zijn op zoek naar professionals die producten en
diensten kunnen ontwikkelen voor de groter
wordende en diverse groep ouderen. Belangrijk
hierin is dat de toegepast gerontoloog de
verbindingen legt tussen de diverse vakgebieden
zoals wonen, werk, vrije tijd, welzijn, gezondheid en
techniek.
Omdat een toegepast gerontoloog vooral op
projectmatige wijze werkt, word je hier tijdens de
opleiding goed op voorbereid. De projecten
waaraan je werkt komen zoveel mogelijk uit de
praktijk en de resultaten worden ook toegepast in
de praktijk. Docenten zijn experts op hun
vakgebied en hebben een coachende rol. Op een
toegankelijke en laagdrempelige manier helpen zij
het beste uit jezelf te halen.

We leven steeds langer en er komen minder
jongeren bij. Deze trend zet zich de komende jaren
fors door en dat zorgt voor een samenleving met
een grote groep ouderen. Zij hebben andere,
specifieke wensen en behoeftes en daar zijn
nieuwe producten en diensten voor nodig. Dat
moet je breed zien. Het gaat over vragen op het
gebied van wonen, werken, welzijn, gezondheid,
techniek, marketing en vrije tijd.

Inhoud
Naast de vakken Gerontologie, Service design en
Professionalisering ga je concreet aan de slag met
projecten uit de praktijk. Hoe je een project vorm
geeft en wanneer je daaraan werkt, is aan jou.
Uiteraard past het bij wat de opdrachtgever vraagt.
Je werkt volgens bepaalde methodes en
onderbouwt de uitkomsten. Een docent begeleidt je
hierbij. Gedurende de opleiding krijg je steeds meer
ruimte om je te verdiepen in een richting waar jouw
interesses liggen. In het derde jaar loop je stage en
volg je een minor. Het laatste jaar werk je aan twee
grote projecten uit de praktijk.

Wat verwachten wij van jou
Deze toenemende vergrijzing zorgt voor veel
uitdagingen voor de toegepast gerontoloog. Jij bent
nieuwsgierig, ondernemend, actief en hebt een
onderzoekende houding. Veroudering biedt kansen
en dat vraagt om vernieuwingen en veranderingen
in de maatschappij zodat deze voor iedereen
toegankelijk is, ook voor ouderen. Samenwerken
en goed communiceren met diverse partijen is
daarbij dan ook belangrijk .
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Toegepaste Gerontologie
- Age-friendly design and
innovation



Contact

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



Facebook/toegepaste-gerontologie

Het eerste jaar
Naast de vakken/onderdelen Gerontologie, Service
design en Professionalisering werk je aan twee
projecten van ieder 9 weken. In de tweede helft van
dat jaar werk je aan één groter project.
Alle lessen in die periodes hebben betrekking op de
voorgang van de projecten. Er zijn 20 contacturen en
20 uren werk je aan projecten en zelfstudie.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



20 contacturen
20 uur projecten

Wat kun je gaan doen met de
opleiding?
Er zijn steeds meer deskundigen nodig die in
kunnen spelen op de vergrijzing van de
samenleving. Je kunt bij veel bedrijven en
organisaties gaan werken en afhankelijk van je
functie daar heb je veel of minder contact met de
oudere doelgroep en ben je in meer of mindere
mate bezig met het ontwikkelen van diensten en
producten.
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Ook met een mbo-4 diploma ben je toelaatbaar, al heeft de ene vooropleiding meer
aansluiting dan de andere. Wil je hier meer infomratie over, neem dan contact op via
fhmg-stip@fontys.nl



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 zoals
boeken en een laptop.

Voorbeelden:
Beleidsmedewerker bij een gemeente om
(nieuw) beleid te ontwikkelen.
Projectleider die vrijwilligers begeleidt in hun
omgang met ouderen en die contactpersoon is
voor samenwerkende organisaties..
Ouderenadviseur bij een welzijnsorganisatie
over het aanbod van diensten.
Projectmedewerker bij een grote
zorgorganisatie om de verbinding te maken
tussen verpleeghuisbewoners en ouderen in de
wijk.
Beleidsmedewerker bij de ggd op het gebied
van gezondheidspreventie.
Vanuit een franchise ga je een nieuw
servicepakket ontwikkelen om nieuwe
technologie aan te bieden.
Zelfstandig ondernemer als voorlichter of
consultant.

Open dagen en zo...



Open dagen
Eindhoven

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

09-11-2019
26-01-2020
21-03-2020

Aanmelden



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

fontys.nl/studielink

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.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

