Samenwerking Aeres
Hogeschool en Clusius College
Sinds 2014 jaar werken Aeres Hogeschool en het
Clusius College samen op het gebied van deze studie.
Daardoor is het mogelijk geworden om agrarisch hbo
te volgen binnen de provincie Noord-Holland.
De ad-hbo studies worden mede mogelijk gemaakt
door Gemeente Hoorn, AgriTech Campus (GreenPort
NHN) en de Provincie Noord-Holland.

Open dagen
Woensdag----22 november 2017--- 16.30 - 20.00
Vrijdag------------26 januari 2018--------- 18.30 - 21.00
Zaterdag--------27 januari 2018---------- 10.00 - 13.00
Dinsdag---------28 augustus 2018----- 18.30 - 21.00
Clusius College ◆ Blauwe Berg 3 ◆ Hoorn
Meld je aan voor de Open dag via www.hbohoorn.nl

Vragen?
Meer weten over de opleiding? Kijk op www.hbohoorn.nl

”Door het doen van veel
onderzoek weet ik nu veel
meer over onze organisatie.”
Deeltijdstudent Henk

clusius.nl

Clusius College Hoorn
Blauwe Berg 3
1625 NT Hoorn
Contact:
Nancy Boterblom
n.boterblom@clusius.nl
06 53 55 40 20

aereshogeschool.nl
Aeres hogeschool Dronten
De Drieslag 4
8251 JZ Dronten

Associate
degree
Management,
beleid & buitenruimte

Deeltijdopleiding

Uw toekomst
U bent in staat een meer coördinerende of regisserende rol te vervullen binnen de buitenruimtesector. U ontwikkelt
leiderschaps- en managementvaardigheden. U kunt planmatig denken, financiële gegevens analyseren en advies geven. Ook weet u van alles over logistiek, planning en marketing. U kunt aan de slag als leidinggevende of projectleider. Ook kunt u na behalen van het Ad-diploma doorstromen naar de bachelor Bedrijfskunde & agribusiness. In twee
jaar werkt u vervolgens naar een hbo-getuigschrift toe. De Associate degree Management, beleid & buitenruimte
bereidt u voor op een leidinggevende functie in de sector buitenruimte, bijvoorbeeld als:
◆ Projectleider ◆ Hoofd calculatie ◆ Hoofd bedrijfsvoering ◆ Uitvoerder ◆ Teamleider

Hoe is de studie opgebouwd?

Wilt u uw kennis vergroten en een leidinggevende functie binnen de buitenruimtesector bekleden? Bent u binnen deze sector werkzaam en wilt u zich verder ontwikkelen? Kies dan voor de tweejarige deeltijdstudie Management, beleid & buitenruimte.
Hiermee kunt u uw bedrijfskundige- en managementvaardigheden ontwikkelen.
Of u nu werkzaam bent als hovenier, bij de gemeente of als voorman: bij deze studie
staat doorgroeien en leidinggeven centraal.

De Associate degree Management, beleid & buitenruimte is een deeltijdstudie van twee jaar, gericht op
mbo-ers (niveau 4). Tijdens deze twee jaar heeft u één
lesmiddag en -avond per week. De studiebelasting is
ongeveer 20 uur per week.
De studie is als volgt opgebouwd:
Jaar 1
◆ Inwerken, oriënteren en maatschappelijk
verantwoord ondernemen
◆ Managementvaardigheden
◆ Organisatiekunde
◆ Elementaire bedrijfseconomie
◆ Kwaliteitsmanagement
◆ Vaardigheidstraining
◆ Marketing

Inhoud studie
De verantwoordelijkheden binnen het werkveld verschuiven en er worden meer eisen gesteld aan bijvoorbeeld
duurzaamheid. Er is meer en meer behoefte aan mensen
die een leidinggevende of coördinerende rol vervullen.
Als bedrijfskundige bent u straks de verbindende schakel
tussen betrokken partijen. Bij de Associate degree
Management, beleid & buitenruimte ontwikkelt u bedrijfskundige- en managementvaardigheden.

Het eindniveau van de Associate degree staat tussen het
mbo en het hbo-bachelor getuigschrift in, maar het is wel
een studie op hbo-niveau. Het is een korte deeltijdstudie,
waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden. Aeres Hogeschool biedt deze studie in diverse
regio’s in samenwerking met groene mbo’s aan. Door deze
samenwerking wordt het eerste jaar aangeboden op het
Clusius College in Hoorn en het tweede jaar in Dronten.

Jaar 2
◆ Bedrijfseconomie
◆ Planning en logistiek
◆ Projectadministratie en -management
◆ Wet- en regelgeving
◆ Vaardigheidstraining
◆ Risicomanagement
◆ Strategische marketing

Toelatingseisen Ad Management,
beleid & buitenruimte, deeltijd
Deze deeltijdstudie is bedoeld voor mensen met minimaal
twee jaar werkervaring (mbo+ niveau), die is opgedaan
na het behalen van een mbo-niveau 4, havo- of vwodiploma. Stages worden niet tot werkervaring gerekend.
Het aantoonbaar beschikken over de gevraagde werkervaring maakt een student toelaatbaar in het compacte
deeltijdprogramma.
Via www.studielink.nl kunt u inschrijven voor een deeltijdstudie, waar u met uw DigiD kunt inloggen. Nadat wij
de aanmelding hebben ontvangen vanuit Studielink, vragen
we via een aanmeldformulier een aantal aanvullende
gegevens, zoals kopie diploma, cijferlijst en werkervaring
(cv). Om in september te kunnen starten, dient de gehele
inschrijfprocedure vóór 31 augustus te zijn doorlopen.

