Zorg en Technologie (Associate
degree)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Associate degree
Over de opleiding

Waarom deze opleiding

De Associate degree is een landelijke erkende
tweejarige opleiding op hbo-niveau. Deze duale
opleiding duurt twee jaar waarin je opgeleid wordt
om bij te dragen aan de verdere innovatie van
zorgtechnologie. Je leert om gebruikers en
zorgverleners op de juiste manier om te laten gaan
met deze vernieuwingen. Jij bent degene die bij de
productontwikkeling de wensen van de doelgroep
weet te vertalen in het ontwerpproces en bent
daarmee de bruggenbouwer tussen de wereld van
de techniek en de zorg.

De gezondheidszorg wordt steeds complexer en
van de zorgvrager wordt steeds meer
zelfstandigheid ten aanzien van zijn of haar
gezondheid verwacht. Technologie is een
belangrijke ondersteunende factor hierin. Met deze
opleiding leer je hoe de werelden van technologie
en gezondheidszorg bij elkaar komen. Er zijn
professionals nodig die bruggen kunnen slaan
tussen gezondheidszorg én techniek en die bij de
toepassing van technologie in de zorg kunnen
helpen, adviseren en innoveren.

Inhoud
Het Ad-programma leidt jou op, om op het snijvlak
van zorg en techniek bij te dragen aan de verdere
innovatie van zorgtechnologie, acceptatie en juist
gebruik daarvan, door zowel zorgverleners als
zorgvragers. Je leert onder andere hoe je bij
productontwikkeling al in een vroeg stadium het
perspectief van de beoogde doelgroep kunt
integreren in het ontwerpproces. Tijdens de
opleiding leer je alles over zorg en zorgprocessen,
welzijn, veiligheid en techniek en technische
processen.

Voor wie is deze opleiding
Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het
snijvlak van technologie en zorg. Je bent betrokken
bij en gemotiveerd om de ontwikkelingen op het
gebied van technologie bij te houden en je wilt die
inzetten om bijvoorbeeld zorgvragers langer
zelfstandig te kunnen laten wonen. Om de duale
opleiding te volgen is er een
leer-/arbeidsovereenkomst afgesloten tussen
opleiding, beroepsorganisatie en jou als student.

Studievorm

Duaal
Lesplaats(en)

Eindhoven

Naast de duale opleidingsvorm kun je
deze opleiding ook in deeltijd volgen. De
inhoud is hetzelfde maar er zijn
verschillen in de de toelating tot de
opleiding.
Neem voor meer informatie contact op
met: fhmg-stip@fontys.nl



Contact

Telefoon: 08850 77022
E-mail: fhmg-stip@fontys.nl
Website: fontys.nl/ad-zorg-technologie

Begeleiding en tijdsinvestering
Het eerste jaar
De propedeuse bestaat uit vier onderwijsperiodes
van negen weken. Per half jaar komen drie thema’s
aan bod. In de eerste periode krijg je theorie, en in de
tweede periode wordt die theorie toegepast in de
praktijk in een 'Community of Practice'.

Toelatingseisen
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding heb je minimaal een mbo-4, havoof vwo-diploma en een leerarbeidsovereenkomst (duale variant) nodig. Je kunt de
opleiding alleen starten wanneer jij in dienst bent van een organisatie. Met je huidige
werkgever sluit je een leerarbeidsovereenkomst af waarin wordt aangegeven dat de
werkgever akkoord is met het volgen van de Associate degree.
Neem voor persoonlijk advies over toelating contact op via fhmg-stip@fontys.nl

Hoe is de studie ingedeeld?
Theorie

25%

Zelfstudie

25%

Praktijk



Studiekosten
50%

Je hebt wekelijks maximaal twee dagen in de week
les. De lesdagen bestaan uit theorie en
groepswerkvormen.

De hoogte van het collegegeld is
afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Je kunt het bedrag eenvoudig
berekenen met onze collegegeldmeter.
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten zoals voor
boeken en een laptop.

Wat kun je met deze opleiding?
Met je Ad-diploma Zorg en Technologie ben je een
nieuwe aantrekkelijke speler in het beroepenveld
van de techniek en zorg. Die niet zomaar in een
hokje te plaatsen is. Doordat je diverse velden
begrijpt en toepast in je denken en handelen, ben je
breed inzetbaar. Je zult op het gebied van
zorgtechnologie binnen jouw afdeling of organisatie
het aanspreekpunt zijn om mensen bij elkaar te
brengen om technologische zorginnovaties helpen
waar te maken.
Dit kan bijvoorbeeld als verpleegkundige op een
afdeling met een speciaal aandachtsgebied, als
stafmedewerker bij jouw organisatie, als
medewerker bij overheidsorganisaties zoals
bijvoorbeeld als hulpmiddelenadviseur, maar ook als
technisch medewerker met bijzonder
aandachtsgebied zorgtechnologie. Bovenal ben je
een vooruitstrevende pionier die zorgtechnologie
binnen jouw eigen organisatie mee op de kaart kan
zetten.

Open dagen en zo...



Open dagen
Eindhoven
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Aanmelden



Aanmelden doe je via de website
van Studielink.

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 bacheloropleiding of Associate degree
programma. Met uitzondering van
studenten met een buitenlands
diploma en aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Associate
degree

