
HBO Associate degree (Ad) Management in de Zorg 
 
Doel van de opleiding 
De zorg is volop in beweging. In de zorg is het altijd "zorgen voor" geweest en de komende jaren zal een 
transitie gemaakt worden naar "zorgen dat". Het managen van de zorg wordt steeds belangrijker.  Dit vergt 
een andere bestuursfilosofie, leiderschapstijl en werkprocessen. De huidige deelnemers in de zorg kunnen 
daar extra ondersteuning in gebruiken. Onze tweejarige HBO-opleiding Ad Management in de Zorg geeft 
daar goede handvatten voor.  
 
De opzet van opleiding 
SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde biedt een modulair functiegerichte opleiding die voor 
afzonderlijke zorginstellingen op maat samengesteld en aangepast kan worden. Wij bieden deze opleiding 
dan ook incompany aan. Kenmerkend voor deze opleiding is de persoonlijke leerweg die als een rode draad 
door de hele opleiding heen loopt en de student stap voor stap begeleid in zijn/haar ontwikkeling. Naast de 
professionele ontwikkeling neemt daardoor ook de persoonlijke effectiviteit toe.  
 

Deze opleiding is modulair opgebouwd. U hoeft alleen dié modules te volgen die voor u van toegevoegde 
waarde zijn. Er gaat zodoende geen tijd verloren aan "onnodige" kennis. Afhankelijk van de volgorde en 
afronding kan deze opleiding leiden tot het officiële hbo-propedeuse getuigschrift of het 
Associate degree (Ad) getuigschrift.  Respectievelijk twee en vier semesters. 
Het boek "Succesvol organiseren in de Zorg- theorie en praktijk van de Koplopers" van 
Marcel van Marrewijk vormt het uitgangspunt voor de opleiding, naast diverse 
aanvullende papers, internet, boeken etc.   
Elke semester bestaat uit vier modules en tien contactmomenten. Het is mogelijk een 
of meerdere modules nauwkeurig af te stemmen op de uitdagingen van uw 
organisatie. Bovendien kunnen uw experts als docenten betrokken worden in de 
opleiding, uiteraard binnen de kwaliteitsnormen van SDO Hogeschool.  
Dit maakt onze aanpak uniek en zal het commitment van uw deelnemers sterk 
positief beïnvloeden.   

 
De opleiding 
De opleidingen van de SDO Hogeschool gaan uit van de praktijk als basis. De deelnemers voeren de 
opdrachten in de praktijk uit want daar ligt het belangrijkste leercomponent. Als werkgever dient u hier de 
mogelijkheden en praktijkbegeleiding voor te bieden. Elke semester van 30 studiepunten heeft dezelfde 
opbouw en ziet er schematisch als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De modules 

 

Af te sluiten met een 
integraal eindwerkstuk 

2 modules 

Af te sluiten met twee 
theoretische examens 

2 modules  

Af te sluiten met twee 
praktijk opdrachten 

Persoonlijke 
leerweg & 

onderzoeks-
vaardigheden 



Module Uitdaging 

Visie en bestuursfilosofie Ontwikkelen van een duurzame strategie 

Organisatiestructuur  Zelforganiserende teams of top-down? 

Bedrijfseconomie Hoe creëer je financiële onafhankelijkheid? 

Lean  zorgprocessen Hoe richt je samen werkprocessen zo efficiënt mogelijk in? 

Projectmanagement Effectief en op tijd tot resultaten komen  

Communicatie Balans tussen inspraak en effectiviteit 

Persoonlijk leiderschap Hoe ontwikkel je passende leiderschapsstijl 

Human relations Fasegerichte ontwikkeling van people management 

Ondernemer in de zorg Innoveren, netwerken, klantgerichte dienstverlening 

Ketensamenwerking en marktwerking Hoe bereik je synergie door partnersamenwerking 

Marketing Ken je markt en ga ermee aan de slag 

Actieve leider Sta aan het roer, beslis, neem initiatief en geef rekenschap 

Verbinder van mensen Neem mensen mee in je denkproces en aanpak 

Regisseur van veranderingen Neem het voortouw, behoud ‘grip’ en creëer impact 

Veiligheid, kwaliteit en arbo Up to date blijven bij veranderende regelgeving 

Ethiek en duurzaamheid Zorg voor transparantie: van binnen naar buiten en v.v. 

 
Incompany 
De thematiek van de opleiding wordt afgestemd op de ambities van de organisatie.  Desgewenst kunnen 
ervaringsdeskundigen van de instelling als docenten worden ingezet.  De incompany trajecten kunnen op 
elk moment van start gaan in geheel Nederland. 
 

Studiebelasting per semester 
Ieder semester telt 10 dagdelen contactonderwijs. Daarnaast moet je rekenen op ca. 8 tot 12 uur per week 
aan zaken als overleg met praktijkbegeleiders, zelfstudie, uitvoeren opdrachten e.d.  
 

Toelatingseisen 
MBO-4, HAVO, VWO of hoger. Eventueel kunnen deelnemers die niet voldoen aan de toelatingseis vanaf 21 
jaar een toelatingstoets volgen. 
 
Kosten 
Het collegegeld bedraagt € 2.245 per semester van 30 studiepunten, incl. boeken en BTW 
Bij incompany trajecten vanaf 10 deelnemers kunnen aparte afspraken gemaakt worden. 
Als u een gedeelte van de lessen zelf wilt verzorgen vindt hiervoor een verrekening plaats. 
 
Meer informatie 
In deze folder kunnen wij slechts een summiere indruk van de opleiding geven. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze website, www.sdo-hogeschool.nl.  
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 
Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding, neem dan contact op met SDO Hogeschool.  
Wij informeren u graag. 
 
Adres:  Blaak 516   3011 TA Rotterdam 
Tel. 085 130 3530 / 085 130 3531 
Email info@sdo-hogeschool.nl 
 
 



 

SDO’s uitgangspunten en beloften 
 
1. Wij bieden blended learning, omdat wij flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd en 
up-to-date zijn. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student boeiend en de 
werkgever betaalbaar.  
 
2. Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context.  
Dynamische interactie tussen leren en werken.  
 
3. Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof professionals.’  
Moderne vaardigheden staan centraal door onderzoeksgerichte didactiek.  
 
4. Docenten faciliteren het leerproces.  
Wat hebben studenten nodig om voortgang te behouden in hun ontwikkeling? Met aandacht voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
5. Praktijkgericht onderzoek (inquiry based learning) is een belangrijk onderdeel van de didactiek 
van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van 
context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol 
wordt. (Geen losse vakken!).  
 
6. Leren is leuk.  
Autonoom en creatief leren en denken wordt ondersteunt door bijvoorbeeld games, gamificatie, 
scenario-gericht werken en het informele leren.  
 
7. Samenwerken en het leren van de content is een synchroon proces.  
Werken aan groepsprocessen ondersteunt de motivatie en de zingeving van de individuele 
studenten. 
 
 8. Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.  
Zonder eigenaarschap geen voortgang.  
 
9. Wij toetsen formatief en summatief. 
 Om studenten te motiveren toetsen zij hun eigen leerproces.  
 
10. De opleiding wordt afgesloten met een officieel HBO-getuigschrift.  
De opleiding is door de overheid geaccrediteerd en voldoet aan alle beroepscompetenties. 

 
 
 


