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Voorlichting 
Deeltijd opleiding
Associate degree
Management 

bij Windesheim Almere



elkom!

Ontmoet de
docenten van
Ad Management.

Presenter-notities
Presentatienotities
Als je komend jaar gaat starten bij de opleiding dan ze je hier nog een aantal gezichten van de docenten.Manon staat beneden op de 1ste verdieping bij de informatiestand en Foortje heeft de online open dag gedaan. Dan heb je ook een beetje een beeld bij de docenten die je tijdens de opleiding tegen zult komen. 



ie zijn wij?



•Wat is een Associate degree (Ad)?
• Inhoud van de opleiding Ad Management 
Deeltijd

•Uitstroomprofielen
•Verschillen tussen Ad en de Bachelor
•Heb je interesse, hoe dan verder?

Open avond
Programma

Presenter-notities
Presentatienotities
Vandaag we in de voorlichting in op de volgende onderwerpen:Ten eerste gaan we kijken naar de functies en beroepen waar je in terecht kunt als je de opleiding afgerond hebt. Dan bespreken we waarom onze studenten voor de opleiding Ad Management hebben gekozen. Dan gaan we ook in op de verschillen tussen een Ad opleiding en een Bachelor omdat het beide wel HBO opleidingen zijn.Ook besteden we aandacht aan wat jij als student bij onze opleiding mag verwachten. Onze belofte aan jullie en onze visie over hoe wij met onze studenten en hun ontwikkeling om gaan. En natuurlijk is he belangrijk om te weten welke modules je gaat krijgen als je aan de opleiding start. Dus daar gaan we ook naar kijken. Tot slot bespreken we de mogelijkheden die je hebt na het afronden van de opleiding Ad Management en welke mogelijkheden je hebt om nader kennis te maken met de opleiding. 



Associate Degree

• Arbeidsmarkt verandert: voor steeds meer functies 
wordt tegenwoordig HBO-niveau gevraagd

• Ad deeltijd: een opleiding voor werkende boven het 
MBO-niveau, of met de ambitie daar naartoe te groeien

• Na 2 jaar een eigen diploma: niveau 5 Associate
degree

• Doorstroming naar de Bachelor-opleidingen: bijv. 
Bedrijfskunde (2+2)

Brede tweejarige opleiding op niveau 5

Niveau
• Universiteit = 7
• Bachelor = 6
• Ad-opleiding = 5
• MBO = 4



Gemeenschappelijk
• Je acteert op tactisch niveau 

in de organisatie -> 
operationeel niveau.

• Het zijn rollen die een 
kritische blik vragen -> 
mensen meekrijgen.

Brede tweejarige opleiding op niveau 5

• Je leert het werk op de beste 
manier inrichten.

• Proces verbeteren.



• Werkenden met ongeveer 2 jaar werkervaring
• MBO4 opleiding of gelijkwaardig
• Nodig: de mogelijkheid om op je werkplek opdrachten te doen

Brede tweejarige opleiding op niveau 5

Doelgroep



• Als ZZP'er ondersteunende werkzaamheden verrichten voor verschillende opdrachtgevers.
• Officemanager bij een installatiebedrijf
• Back office medewerker bij een verzekeraar
• Planner voor GGZ instelling
• Officemanager bij een makelaarskantoor
• Administratief medewerker bij een bouwbedrijf
• Facilitair medewerker bij de gemeente
• Medewerker/teamleider bedrijfsvoering bij een onderwijsinstelling

Brede tweejarige opleiding op niveau 5

Waar werken onze deeltijdstudenten?



De opleiding



Jij maakt het verschil!
De flow-manager

• Flexibiliteit om mee te bewegen

Flexibel

• Om open te staan voor oplossingen

Leergierig

• De olie die zorgt dat het soepel loopt

Optimaliseren

• Motiverend acteren

Waarderend

Presenter-notities
Presentatienotities
We leren je om het verschil in een organisatie te maken door flexibel mee te kunnen bewegen, en open te staan voor andere oplossingen. Er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden. We leiden je op om de olie te zijn die er voor zorgt dat het allemaal lekker loopt en omdat je dat goed kan ben je ook in staat om mensen mee te krijgen en te enthousiasmeren in het werk. Het motiverend acteren. 



Ad Management helpt jou met…
• Het ontdekken van je USP en je personal branding;
• Het benutten van je maximale potentie;
• Het bewust worden van je eigen meerwaarde en hoe je dit inzet bij 

jezelf en je werkomgeving;
• Het maken van de juiste (studie)keuzes die je tegenkomt bij het 

ontdekken en benutten van je potentie;
• Persoonlijke aandacht en toewijding!

Unlock your potential !
Onze vis ie 

Presenter-notities
Presentatienotities
En dat is waar wij als opleiding voor staan. Unlock your potential, zeggen we ook wel. Ontdek waar jij goed in bent en hoe je die kwaliteiten optimaal kan inzetten zodat je straks in het bedrijfsleven het verschil kan maken. We ondersteunen je bij het ontdekken van jouw kracht jouw unique selling pointHoe je die kracht goed in kan zetten om van meerwaarde te zijn. En je bewust worden van wat jouw meerwaarde is, is belangrijk. Iedereen is anders en er bestaat niet 1 professional waar we voor opleiding. We ondersteunen jou bij de keuzes die je tijdens de opleiding tegen gaat komen, denk aan welk uitstroom profiel past bij mij, of welk stagebedrijf, of welke keuze dan ook. En we kunnen je alleen goed ondersteunen als we ook aandacht voor je hebben en met die kleinere klassen en docenten die dicht bij de studenten staan kunnen we jullie dat bieden.



Opleiding: elk half jaar een ander thema

Oriëntatie op 
organisaties

Processen in 
organisaties

Specialiseren Afstuderen

Jaar 1

Jaar 2

Indeling per semester 6 leeruitkomsten van 5 EC
Bijvoorbeeld

Interne Analyse 5 EC
Externe Analyse 5 EC
Werkveldoriëntatie 5 EC
Professionele Communicatie 1 5 EC
Bedrijfsvoering 5 EC
Law/Finance 5 EC



Thema 1: Oriëntatie op organisatie
Hoe werkt een bedrijf in relatie tot zijn omgeving?

De opleiding

Programma 1e semester (eerste half jaar)

Ondersteunende theorie:
- Interne en externe analyse



Thema 2: Processen in organisaties

De opleiding

Programma 2e semester (1e leerjaar)

Voorbeelden van vakken:
- Bedrijfsvoering
- Lean

Hoe zitten de processen in organisaties in 
elkaar en hoe zorg je voor verbetering van de 
kwaliteit ervan?



Thema 3: Specialiseren
Wat wil ik ontdekken en waar wil ik me in verdiepen?

De opleiding

Programma 3e semester  (2e leerjaar) 

Voorbeelden van vakken:
- Verandering in organisaties
- Project in uitstroomrichting



• Thema 4: Afstuderen

De opleiding

Programma 4e semester (Afstuderen)

Verbeteren van een proces/product of dienst

• Verbeteren van het proces van het 
organiseren van meeloopdagen

• Onderzoek naar wensen en mogelijkheden 
voor klantportaal key-accounts

• Optimaliseren proces van urenregistratie 
van een uitzendbureau



• Leeruitkomsten beschrijven wat je moet kunnen aan het eind van een 
module

• Vaak heeft dit de vorm van een beroepsproduct
• Advies
• Projectplan
• Draaiboek
• Procesomschrijving
• Presentatie
• Campagne

De opleiding

Leeruitkomsten



De opleiding Uitwerking: Almere deeltijd
Blok 1.1 Blok 1.2 Blok 1.3 Blok 1.4

Project Werkveldoriëntatie Lean
Theoretischetoepassing Interne analyse Externe analyse Bedrijfsvoering Law en Finance

Datagedreven organisatie
Vaardigheden Professioneel communiceren 1

Uitstroomprofielen Recruitment Officemanagement Projectmanagement
Eventmanagement/Internati

onalisering
10 20 15 15 60

Blok 2.1 Blok 2.2 Blok 2.3 Blok 2.4

Afstuderen
Veranderingen in 

organisaties Afstuderen

Uitstroomprofiel
Uitstroomprofiel Recruitment

Uitstroomprofiel Officemanagement
Uitstroomprofiel Event-/Projectmanagement

Professionele 
beroepsvorming Persoonlijkleiderschap

Vaardigheden Professioneel communiceren 2
30 30 60

120



e besteden ook 
aandacht aan 
de uitstroom -
richtingen.



• Waarom?
• Richting geven aan je studie, ontdekken, specialiseren

• Welke uitstroomprofielen zijn er:
• Recruitment
• Officemanagement
• Project- en eventmanagement

Uitstroomprofielen



DE POTENTIE IN MENSEN?

Ontwikkel je dan als Recruiter bij 
de Ad Management in Almere!

ZIE J IJ ...

Recruiter
Intercedent

Consultant W&S

BEROEPEN

Presenter-notities
Presentatienotities
Of ben je iemand die de potentie in andere mensen ziet en het leuk vindt om mensen te helpen naar hun volgende carrière stap, dan is de recruitment richting iets voor jou. Je speelt dan een rol in de wering en selectie van personeel voor bedrijven en ben een consultant voor mensen die een nieuwe baan zoeken. Passende functies zouden kunnen zijn: Recruiter, Consultant werving en selectie en of inintercedent. Vraag of iemand nog vragen heeft over deze richtingen. 



• Arbeidsmarkt Bemiddeling (SEU);
• Commerciële vaardigheden;
• Recruitment.

Recruitment
Uits troomprofiel



BEN JIJ...
DE SPIN IN HET WEB?

Specialiseer je als Officemanager 
bij de Ad Management in Almere!

Office Manager
Manager front- en backoffice

HR-Officer

BEROEPEN

Presenter-notities
Presentatienotities
Zie jij je jezelf meer werken als een spin in het web? Iemand die midden in de organisatie staat, veel weet over wat er speelt en in staat is om het werk goed te organiseren dan is de richting Office management misschien iets dat past bij jou. Je kunt dan ook in coördinerende rollen terecht komen, denk aan office manager of manager front en back office, maar e zou ook richting HRM rollen kunnen, zoals een HR-Officer. Iemand die een coördinerende rol heeft bijvoorbeeld als het gaat om bewaken van verzuimprocessen en of learning en development trajecten coördineren.  



Student volgt keuzevakken: 
• Marketing Communicatie;
• Inkoop en Contractmanagement;
• Human Resource Management. 

Uits troomprofiel

Officemanagement



DE KARTREKKER?

Specialiseer je op het gebied van 
projectmanagement bij de Ad 

Management in Almere!

BEN J IJ ...

Projectcoördinator
Kwaliteitszorgmedewerker

BEROEPEN

Presenter-notities
Presentatienotities
Laten we beginnen met de mogelijke beroepen waar je in terecht kan komen. De opleiding Ad Management is een brede opleiding met een basis in bedrijfskunde en Human resource management. Een brede opleiding is fijn omdat je van diverse aspecten iets leert en de een breed scala aan inzichten krijgt. Om je goed voor te bereiden op beroepsmogelijkheden in het bedrijfsleven hebben we als opleiding uitstroomprofielen ingericht die je de mogelijkheid geven om binnen een brede opleiding een specialisatie te kiezen die bij je past. Als jij denk, ik ben wel iemand die graag het voortouw neemt, overzicht bewaart, een kartrekker, dan is projectmanagement misschien een passende richting. Een passende functie na de opleiding zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn, Projectcoördinator of kwaliteitsmedewerker. Je kunt bij dieverse bedrijven terecht, groot en klein, profit en non-profit.



WARM VOOR
EVENEMENTEN?

Ontwikkel je dan als 
Eventmanager bij de Ad 
Management in Almere!

LOOP J IJ ...

Evenementencoördinator
Evenementenorganisator

Eventmanager

BEROEPEN

Presenter-notities
Presentatienotities
Maar misschien zie jij jezelf meer in de evenementen branche werken. Dit is ook een projectmatig werkomgeving. (ieder evenement wordt als een project behandeld) maar de omgeving van de evenementen is natuurlijk een hele dynamische omgeving. Je zou dus is de evenementen branche je verdieping kunnen zoeken en na de opleiding aan de slag kunnen als evenementen coördinator, organisator of manager. 



• Marketing communicatie;
• Gevorderd Project;
• Financieel Project.

Uits troomprofiel

Project/Eventmanagement



• Minder onderzoekstheorie, meer toepassen van theorie in praktijk
• Meer tijd voor de student
• Vaardighedenlijn is erg belangrijk: professionele communicatie, 

onderzoekende houding etc.
• Meer nadruk op ervaring op doen in de beroepspraktijk en projecten
• Geen propedeuse

Verschil Ad Management 
en bachelor



Andere opties: Communicatie, Commerciële Economie, 
Human Resource Management

Voorbeeld: doorstroom

naar Bachelor (deeltijd) Bedrijfskunde

Jaar 1 Ad Management

Jaar 2 Ad Management

Jaar 4 Bachelor Bedrijfskunde

Jaar 3 Bachelor Bedrijfskunde



Deeltijd
• 1 dag in de week les (vrijdag)
• Studielast: 20 uur p/w incl. 

lesdag
• Relevante werkplek (3 dagen 

in de week) verplicht
• Doelgroep: werkenden
• Meer zelfstandig en 

individueel

Voltijd
• Fulltime studie (40 uur)
• Ongeveer 20 uur per week les
• Opdrachtgevers uit de 

praktijk
• Doelgroep: studerenden
• Veel samenwerken

Zowel in Voltijd als in Deeltijd
Ad Management



• Ik ben een echte aanpakker ja / nee

• Ik kan snel schakelen tussen activiteiten ja / nee

• Ik ben kritisch ja / nee

• Ik wil mijn organisatie beter leren kennen om zo processen en samenwerking te verbeteren ja / nee

• Ik hou er van om dingen te organiseren ja / nee

• Als er zaken fout lopen, zorg ik ervoor dat het de volgende keer wél goed gaat ja / nee

• Ik wil met zowel persoonlijk als inhoudelijk ontwikkelen ja / nee

Studiecheck: is de Ad Management wat voor 
jou?



• Meld je aan via 
studielink

• Je wordt uitgenodigd 
voor een intakegesprek

• Je wordt uitgenodigd 
voor de introductiedag

Geïnteresseerd: 
hoe nu verder?

Presenter-notities
Presentatienotities
Denk je. Dat ijkt me een leuke opleiding daar wil ik nog meer van weten dan ben je van harte welkom om nader kennis te maken. Kom een dagje meelopen met onze studenten uit jaar 1. dan ervaar je ok echt hoe te hier allemaal gaat.En je kunt in het voorjaar ook een dagdeel komen proefstuderen en dat is een meer georganiseerd event, om kennis te maken met de onderwerpen en lessen van de opleiding. 



• Studieadviesgesprek  aanmelden via 
website

Nader kennismaken met de 
opleiding?

Kijk op de webs ite!

Presenter-notities
Presentatienotities
Meelopen vinden studiekiezers vaak het leukste. 



• op LinkedIn en Instagram!

Volg de opleiding
op social media!

Meer zien van Ad Management?

Presenter-notities
Presentatienotities
Je kunt ons ook volgen op socialmedia!



il je toch nog iets 
vragen?
N.van.ham@windesheim.nl

theolieftink@hotmail.com

Presenter-notities
Presentatienotities
Heb je nog vragen, stel ze dan gerust, direct aan ons persoonlijk.

mailto:N.van.ham@windesheim.nl
mailto:theolieftink@hotmail.com
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