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Werk je of wil je werken in het domein van zorg of welzijn?
Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen,
maar kunnen ze jou niet missen op de werkvloer? Dan is
de flexibele associate degree Service, Welzijn & Zorg jouw
studie! Een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding die je
goed kunt combineren met je werk- en privéleven.

WAT STAAT JE TE WACHTEN?

STUDIEOPBOUW

De samenleving verandert in hoog tempo en daarmee ook
de behoeftes van de kwetsbare mens. Dit vraagt om nieuwe
kennis en vaardigheden in de praktijk. Vandaar dat wij de
Ad Service, Welzijn & Zorg hebben ontwikkeld in nauwe
samenwerking met het werkveld en het mbo. Jouw eigen werk
in de praktijk staat centraal in het flexibele programma; je kiest
je eigen volgorde en werkwijze. Hierbij houden we rekening
met jouw eigen situatie en werkplek.

De studie bestaat uit acht verschillende modulen; ieder
met een eigen thema. Je bepaalt zelf hoe je leert. Dat kan
bijvoorbeeld op je eigen werkplek, in learning communities
met andere studenten of in digitale leeromgevingen.

DE MODULEN
Onderstaande modulen zijn gestoeld op de leefgebieden van
positieve gezondheid van dr. Machteld Huber.
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De opleiding richt zich op jouw persoonlijke en professionele
ontwikkeling bij de ondersteuning en begeleiding van de
kwetsbare mens. Hierbij spelen de 21st century skills een
belangrijke rol. Hoe blijf je up-to-date in een werkveld
dat steeds verandert? Hoe kijk je kritisch naar jouw eigen
handelen? Welke stappen kun je zelf zetten om een bijdrage
aan het domein van zorg en welzijn te leveren? Het komt
menusymbol
location
annotation
search
allemaal aan bod!
Werkplekleren is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Daarom is het belangrijk dat je minimaal 16 uur per week werkt
in het domein van
de zorg of welzijn.
Dit mag een betaalde
of
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telefoon
Email
kosten
een onbetaalde functie zijn.

STUDIECOACH
Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je
goede studiebegeleiding; een deeltijd studie vraagt immers
brochure
contacttijden
zelf-disciplinestudentenstatuut
en doorzettingsvermogen.
Tijdens lestijden
de hele studie
word je begeleid door een studiecoach, met wie je ook samen
een leerarrangement opstelt, ook gelet op je werk-privé-studie
balans.
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Je ontwikkelt je tot hulpverlener en gezondheidsbevorderaar.
Je leert hoe je hulp en begeleiding geeft met de eigen
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regie van de cliënt als uitgangspunt. Je volgt hiervoor de
onderstaande modulen:
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› Service binnen Welzijn & Zorg (15 EC)
› Welzijn: Mentaal welbevinden, zingeving
en kwaliteit van leven
(15 EC)
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› Zorg: Gezondheid bevorderen (15 EC)
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samenwerkt. Je volgt hiervoor onderstaande modulen:
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› Welzijn:
Sociaal maatschappelijke participatie (15 EC)
› Multidisciplinair samenwerken (15 EC)
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• Icoontjes
zijn in alle kleuren te gebruiken,
maar niet verschillende
kleuren door annotation
elkaar in één blok.
• De kleuren van de icoontjes worden gematcht met de lijn van het kader als in het in een kader staat.
• De icoontjes mogen ook diapositief (wit) geplaatst worden.
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HET BREDE PERSPECTIEF

KOSTEN

Jij wordt een reflectieve professional en werkt mee aan
het bevorderen van kwaliteit. Je krijgt zicht op jouw rol als
professional, waar jouw krachten liggen en hoe je je verder
kunt ontwikkelen. Je ontwerpt en realiseert een passende
oplossing op een vraagstuk in de werkcontext. Daarnaast
ondek je hoe je jouw rol kunt pakken in het verbeteren van het
werk binnen jouw branche. Je volgt hiervoor onderstaande
modulen:
› Ik als professional 1 (15 EC)
› Ik als professional 2 (15 EC)
› Praktijkgericht onderzoek (15 EC)

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. In sommige
gevallen betaal je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld
het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond.
Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten
voor studiemateriaal. Kijk voor meer informatie op
www.nhlstenden.com/studiekosten

TOETSING
Welke vorm je kiest om de acht modulen af te sluiten, bepaal
je samen met je studiecoach (bijvoorbeeld een infographic,
verslag of presentatie). Na drie behaalde modulen sluit je de
module ‘Ik als professional’ af met een gesprek. Als je alle
acht modulen hebt afgesloten, ontvang je het diploma hbo
associate degree.

CONTACT
Heb je vragen, wil je meer weten, neem dan contact
op met Trienke Wolters: trienke.wolters@stenden.com
of 06 53 71 02 17.

INSCHRIJVEN
Schijf je in voor de opleiding Associate degree Service, Welzijn
& Zorg via studielink.nl. Kijk op nhlstenden.com voor meer
informatie.

TOELATINGSEISEN*
havo

alle profielen

vwo

alle profielen

mbo

niveau 4

* Heb je een diploma dat hier niet vermeld wordt?
Neem dan contact op via studeren@nhlstenden.com

TOELATING
Twijfel je over jouw toelating? Doe dan de check op
toelatingstoetsen.nl
Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig
diploma of ben je 21 jaar of ouder? Ook dan zijn er
mogelijkheden! Informatie over toelating en inschrijving vind je
op www.nhlstenden.com/toelating.

COMBINEER STUDIE, WERK EN PRIVÉ
Ben je op zoek naar verandering? Wil je doorgroeien, jezelf
bijspijkeren of je specialiseren? Bij NHL Stenden heb je
de mogelijkheid om in deeltijd te studeren. Zo kun je een
studie combineren met je werk, gezin en andere zaken die je
aandacht verdienen. Breng het geleerde direct in de praktijk
voor de optimale studie-ervaring. De Associate degree
Service, Welzijn & Zorg biedt jou daarom het volgende:

DAAROM ASSOCIATE DEGREE SERVICE,
WELZIJN & ZORG
Wat kun je na
deze opleiding?
Na de opleiding ben je klaar om jouw bijdrage te leveren
op de werkvloer binnen de sociale sector. Je bent breed
opgeleid en daardoor flexibel inzetbaar. Daarnaast ben je
specialist binnen één bepaald domein. Jij kunt onder andere
werken bij of in de:
› Ouderenzorg
› Gehandicaptenzorg
› Jeugdzorg
› Gebieds- of wijkteams
› Reclassering
› Je eigen bedrijf (zzp-er)

Je combineert jouw baan met een tweejarig programma
op hbo-niveau.
Je kunt opgedane kennis direct toepassen in de praktijk
en delen met je collega’s.
Je stelt samen met jouw studiecoach een studie
programma op dat aansluit bij jouw ervaring en
leerdoelen.
J e leert van én met studenten in hechte learning
communities.
Je leert hoe je efficiënt en effectief omgaat met
veranderingen in jouw werkomgeving.
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