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Als Ad Management professional 
ben je vaak een ‘spin in het web’ en 
een echte aanpakker. Je kunt snel 
schakelen, goed samenwerken, 
bent proactief en met groot gevoel 
van verantwoordelijkheid houd jij 
processen gaande. Je bent goed 
in plannen & organiseren en weet 
ook wat je moet doen als het even 
niet lekker loopt. Je hebt oog voor 
innovatieve ontwikkelingen en weet 
draagvlak te creëren voor je creatieve 
plannen. En de uitvoer van de plannen, 
die is bij jou in goede handen! Jij laat 
de organisatie soepel lopen en draagt 
dagelijks bij aan de verbetering van de 
kwaliteit van de organisatie. 

Voltijd en deeltijd 
Ad Management kun je zowel 
in voltijd als in deeltijd volgen. 
In de voltijdvariant krijg je veel 
praktijkervaring door het werken in 

projecten en stage. Bij de start van de 
deeltijdvariant adviseren we dat je 
ten minste 16 uur per week werkt op 
MBO+niveau. Het is vooral belangrijk 
dat je alle opdrachten vanuit de 
opleiding kunt uitvoeren op je eigen 
werkplek. 

Programma 
Voltijd
De opleiding Ad Management 
biedt een brede bedrijfskundige 
basis gecombineerd met het 
werken aan professionele 
managementvaardigheden zoals 
samenwerken en mondelinge- en 
schriftelijke communicatieve 
vaardigheden. Je voert individueel 
of in teamverband projecten voor 
echte opdrachtgevers uit en werkt zo 
aan jouw onderzoekende houding. 
Je verdiept je in de organisatie 
en haar externe omgeving en 

LAAT JIJ DE 
ORGANISATIE 
SOEPEL 
LOPEN?
Als je na je mbo of havo een praktijkgerichte, brede, bedrijfskundige 
opleiding Management wilt volgen, zit je bij deze opleiding goed! 



signaleert kansen. Voorbeelden van 
projecten: het verduurzamen van 
een bedrijfsproces, het organiseren 
van een event en het analyseren en 
presenteren van HRM-data. Trends en 
ontwikkelingen rond duurzaamheid, 
digitalisering en innovatie komen 
uitgebreid aan bod. 

Vakken 
Vanuit de praktijkopdrachten werken 
we naast de vaardigheden aan een 
theoretische basis met onderwerpen 
zoals organisatiekunde, data-analyse 
en ICT-vaardigheden, project- en 
procesmanagement, communicatie, 
HRM en financiën. Tijdens je studie 
werk je aan je professionele houding 
en heb je regelmatig contact met 
je studieloopbaancoach met 
wie je gesprekken voert over je 
studievoortgang en persoonlijke 
ontwikkeling. 
In het tweede jaar van de opleiding 
worden de opdrachten complexer en 
verwachten we meer zelfstandigheid 
van jou als student. Tijdens 
projectweken werken we samen met 
studenten van andere opleidingen 
aan vraagstukken uit de praktijk. Je 
kunt daarbij opdrachten kiezen die bij 
jouw persoonlijke interesse en talent 
liggen. Daarnaast loop je gedurende 
de opleiding stage. 
Naar keuze kun je werken aan je 
internationale blik en interculturele 
competenties, je kunt meegaan op 
studiereis en er voor kiezen stage te 
lopen in het buitenland.  

Keuze- en bijspijkervakken 
In jaar één en twee van de 
voltijdopleiding kun je kiezen uit 
zo’n driehonderd hogeschoolbrede 
keuzevakken. Dit biedt je de kans om 
over de grenzen van je eigen opleiding 
heen te kijken en om invulling te geven 
aan je specifieke leerbehoeften. Soms 
blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat 
je moeite hebt met een bepaald vak. 
Dan is het nuttig je kennis hiervan bij 
te spijkeren. Hogeschool Rotterdam 
biedt hiervoor zowel vóór als tijdens 
de opleiding mogelijkheden. Bij 
deze opleiding kun je denken aan 
bijspijkervakken op het gebied van 
Nederlands, Engels of Bedrijfsrekenen. 

Deeltijd 
Volg je de opleiding in deeltijd, 
dan ga je het geleerde direct 
binnen jouw eigen beroepspraktijk 
toepassen. Tijdens de opleiding 
werk je aan je vaardigheden en deel 
je je ervaringen vanuit de praktijk 
met je studiegenoten. Met een 
expert uit de beroepspraktijk werk 
je aan je onderzoekende houding 
en spar over je analyse en gekozen 
oplossingsstrategie vanuit je eigen 
praktijk, natuurlijk reikt de expert je 
de nodige theorie aan. Met trainers 
werk je in kleine groepen aan het 
verbeteren van jouw professionele 
vaardigheden en met een coach 
bespreek je je persoonlijke 
ontwikkeling. Tot slot krijg je de vakken 
Nederlands en Engels. 

Nieuw uitstroomprofiel Ad 
Management in de techniek 
Bij de Ad management deeltijd-
opleiding werken met studenten uit 
diverse sectoren samen. Zo werken 
we een aantal keer samen met de 
opleiding Ad Management in de 
Zorg. De studenten Ad Management 
deeltijd kunnen vanaf september 2023 
kiezen voor de uitstroomrichting Ad 
Management in de techniek. Daarbij 
zijn twee semesters specifiek ingericht 
op een technische omgeving. In deze 
twee semesters zijn de technologische 
ontwikkelingen en uitdagingen 
bepalend voor de vraagstelling 
en de gekozen oplossingen. De 
vraagstukken rond verduurzaming en 
de digitalisering maken onderdeel uit 
van deze uitdagende semesters die 
optimaal voorbereiden op een baan 
voor de toekomst.  
Bij de deeltijdopleiding werken we 
met flexibele modules. Het volledige 
programma van de deeltijdopleiding 
vind je op hogeschoolrotterdam.nl/ 
management/deeltijd. 

Beroepen 
Het profiel van de opleiding is breed en 
onze studenten zijn werkzaam binnen 
alle sectoren. Ook je takenpakket 
is vaak breed.  Voorbeelden van 
functies die je na deze opleiding kunt 
bekleden zijn: teamlead backoffice, 
bedrijfs- afdelingsleider, projectleider, 
customer experience manager, 
HR-assistent/ HR-officer, (Assistant) 
eventmanager, officemanager, 
projectmanagement ondersteuner 
(PMO) en kwaliteitsmanager. 
Met je Ad Management diploma 
op zak ben je in staat om aan te 
sluiten bij de groeiende wens van 
het bedrijfsleven om organisaties zo 
efficiënt en effectief mogelijk in te 
richten. Dit maakt jouw kansen op de 
arbeidsmarkt groot. 

“Naast een brede inhoud 
richt deze opleiding 
zich ook sterk op
persoonlijke vaardigheden.”

 - Ageeth Dokter, Officemanager bij Focum

“Voor de ondersteuning van managementprocessen is juridische, 
financiële, commerciële, en ICT-kennis noodzakelijk. De Ad Management 

professional is een echte verbindende factor binnen de organisatie.” 
- Rafaela De Kat Angelino, regiobestuurder NVD Zuid-Holland
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Toelating
Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden, een eventueel advies over 
te volgen (bijspijker)vakken en de mogelijkheden van een verkorte of versnelde 
route vind je op hogeschoolrotterdam.nl/management

Aanmelden en studiekeuzecheck
Meld je vóór 1 mei 2023 online aan via www.studielink.nl.
Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? 
Vraag deze dan tijdig aan via www.DigiD.nl.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck. Deelname 
hieraan is verplicht. De studiekeuzecheck bestaat minimaal uit een studiekeuze- 
adviesgesprek met de opleiding. Samen bekijken we of de gekozen opleiding voor 
jou de juiste is en of je ondersteuning nodig hebt om een goede start te kunnen 
maken met je opleiding. Na de studiekeuzecheck krijg je een studiekeuzeadvies.  
Bij aanmelding na 1 mei kan dit advies bindend zijn.

Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure en de studiekeuzecheck op 
hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Kosten
Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastge-
steld. Het collegegeld voor 2023-2024 vind je vanaf april 2023 op  
hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen moet je bij deze 
opleiding rekenen op een gemiddeld bedrag van € 200,- per jaar.

Meer weten?
• Open dagen en avonden: hogeschoolrotterdam.nl/open-dag
• Proefstuderen: hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen
• Studievoorlichting: hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op  
hogeschoolrotterdam.nl/management

Wil je meer informatie over studeren aan Rotterdam Academy? 
Kijk dan op: rotterdamacademy.nl

  @rotterdamacademy    @rdamacademy    rotterdam academy

Officiële opleidingsnaam 
Ad Management

Taal onderwijs 
Nederlands

Studiebelasting 
Naast de ingeroosterde uren, 

moet je ook aandacht besteden 
aan zelfstudie. Houd rekening met 

een totale studiebelasting van  
ca. 40 uur per week voor  

de voltijdopleiding en  
ca. 20 uur per week voor de 

deeltijdopleiding.

 Titel na afstuderen 
Associate degree (Ad)

Doorstromen naar een  
bacheloropleiding 

Met een Associate degree- 
diploma ben je toelaatbaar 

tot onze bacheloropleidingen. 
Normaal gesproken is de  

studieduur van een  
bacheloropleiding vier jaar, maar 

met een Associate degree- 
diploma van de Rotterdam 

Academy kun je in een aantal 
gevallen een snellere route volgen 

bij een bacheloropleiding van 
Hogeschool Rotterdam. Bekijk 

alle doorstroommogelijkheden 
op hogeschoolrotterdam.nl/

van-ad-naar-bachelor




