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Grensland College
PRAKTISCH VERDER
Het Grensland College is een samenwerking van het Graafschap
College, HAN University of Applied Sciences en Hogeschool
Saxion. Deze samenwerking maakt het mogelijk om in de
grensregio Achterhoek/Kreis Borken 2-jarige praktijkgerichte
hbo-deeltijdopleidingen op niveau 5 te volgen: de Associate
degree (Ad). Met het Grensland College kom je praktisch verder.
Alles is erop gericht om leren en werken te combineren.

VERNIEUWEND IN NEDERLAND
Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland. Samen met (Eu)regionale werkgevers geven we vorm aan
de Associate degree-opleidingen. Het gaat om opleidingen
waarvan regionale werkgevers hebben aangegeven dat er grote
behoefte bestaat aan het opscholen van mbo-gekwalificeerde
(toekomstige) werknemers naar een hbo-diploma.

WAT IS EEN ASSOCIATE DEGREE?
Een Associate degree is een tweejarige praktijkgerichte opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je wordt opgeleid
tot niveau 5 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF).
Hiermee is een Associate degree-opleiding de brug tussen een
mbo 4-opleiding en een bacheloropleiding. Met een Associate
degree-diploma kun je doorstromen naar een hbo-bachelor die
je in verkorte tijd kunt afronden.

VOOR WIE?
Onze Ad-opleidingen zijn bedoeld voor afgestudeerde mbostudenten uit de grensregio met een mbo 4-diploma (of
vergelijkbaar) op zak. We zijn er ook voor werknemers die zich
op een praktische manier in hun vak willen ontwikkelen. Je kunt
bij ons vooral deeltijdopleidingen volgen die voor regionale
werkgevers het meest urgent zijn.

EEN SAMENWERKING VAN

IN HET KORT
» 2-jarige
praktijkgerichte hbo
deeltijdopleiding
» Hybride
leeromgeving
» Grenzeloos
onderwijs

LOCATIE
Raadhuis Winterswijk
Mevrouw KuipersRietbergplein 1
7101 DD WINTERSWIJK

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91

Ad Management
PROFESSIONEEL COACHEN EN
LEIDINGGEVEN
Ben jij nu (of binnenkort) leidinggevende en wil je dat professioneler gaan doen? Dan is de Ad Management echt iets voor jou.
Je bent of wordt bijvoorbeeld teamleider, afdelingsmanager of
productieleider. Naast coachen en leidinggeven gaat de
Ad Management over Communiceren, HRM basis, Kwaliteit,
Financiën, Ondernemerschap en Veranderingen invoeren. Het
maakt niet uit in welk vakgebied of welke profit- of non-profit
sector je werkt.

DIT KUN JE STRAKS
»
»
»
»

Leidinggeven aan je medewerkers en het team, zoals:
voortgang volgen, teamplannen bedenken
Jouw team coachen: adviseren, feedback geven, eenheid creëren in je team.
Onderdelen van management in de praktijk brengen:
ondernemersschap, kwaliteit, gesprekstechnieken.
Je weet hoe je het afdelingsbeleid afstemt op veranderende
(technologische) ontwikkelingen, welke werkprocessen hierbij
nodig zijn en hoe je dit op coachende manier kunt omzetten
naar concrete taken van medewerkers.

IN HET KORT
Deeltijd
Associate degree
2 jaar
September 2022
Hogeschool
Saxion
Relevante
praktijkomgeving
Leslocatie
Winterswijk

DIRECT INZETBARE KENNIS
In je baan kun je de geleerde kennis meteen gebruiken. Je ontwikkelt de skills om met succes als leidinggevende en coach
te werken. Tijdens je studie duik je daarvoor in bijvoorbeeld
coachen op duurzame inzetbaarheid, diversiteit in teams,
situationeel leiderschap en digitale technologie.

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91

Ad Management
STUDIEOPBOUW
De Ad Management wordt aangeboden door Saxion. De studie
kent een modulaire opbouw. Bijna elke module sluit je af met het
inleveren van een beroepsproduct. Met het behalen van een
module krijg je 5 studiepunten (ECTS) en 15 ECTS voor het afstuderen. Om je Associate degree te halen heb je 120 ECTS nodig.
De opleiding duurt 2 jaar. Leidinggeven en coachen zijn de
basis van het studieprogramma. Daarnaast leer je in diverse
modules meer over algemene management aspecten.

GROEIKANSEN
Met een Ad Management studieroute Grensland diploma op
zak verrijk je jouw cv. Bijna elke sector heeft een groeiende belangstelling voor professioneel geschoolde coaches en
leidinggevenden. Bovendien is jouw diploma dé brug naar een
bacheloropleiding als Bedrijfskunde en HRM.

TOELATING
»
»
»
»

Mbo 4: elk mbo 4-diploma
Havo- of vwo-diploma: elk profiel vanaf augustus 2007
Ander diploma? Neem contact op met de hogeschool via
088 - 019 19 19 of mail naar parttimeschool@saxion.nl
Je hebt al een leidinggevende functie of gaat hier binnenkort
mee starten

KOSTEN
» Het wettelijk collegegeld voor de opleiding
Ad Management
2022-2023 vind je op de
site.
» Mogelijk heb je recht
op halvering van
collegegeld in je 1e
studiejaar.
» Houd rekening met
extra kosten voor
bijvoorbeeld boeken.
» Hoe betaal jij je
studie? Check of je
recht hebt op studiefinanciering.
Je leest er alles over op
grenslandcollege.nl/
kosten
PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91

Ad Management
STUDENTEN AAN HET WOORD
GERRIE ZEMMELINK
“Goed voor mij, goed voor de zaak,
vanaf les 1!”

KEVIN WINTERSWIJK
“Mijn werkgever geeft mij de
ruimte om deze opleiding te volgen.”

(ONLINE) OPEN
AVONDEN
Kom sfeer proeven en ga
in gesprek met docenten,
studenten en
studieadviseurs

Kijk voor actuele data van
open avonden van het
Grensland College en het
Saxion op
grenslandcollege.nl/
agenda

MARCEL PIEK
“Ik kan op de fiets naar
de studie, ideaal!”

VERA NABERMAN
“Alles wat je leert, kun je
toepassen in de praktijk.”

PRAKTISCH VERDER
www.grenslandcollege.nl
+31 6 10 44 93 91

Praktisch verder
DISCLAIMER

HANDIGE LINKS
Aanmelden
Adviesgesprek
Financiering
Open Avonden

grenslandcollege.nl/studeren/aanmelden
grenslandcollege.nl/studeren/studieadvies
grenslandcollege.nl/studeren/kosten-en-collegegeld
grenslandcollege.nl/agenda

MEER VRAGEN?
Grensland College			
06 10 44 93 91				
info@grenslandcollege.nl		

Hogeschool Saxion
088 - 019 19 19
parttimeschool@saxion.nl

SOCIAL MEDIA
LinkedIn.com/company/grensland-college
Facebook.com/GrenslandCollege
Instagram.com/grenslandcollege
Twitter.com/GrenslandC
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