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Voor de deeltijdstudie betaal je het wettelijk vastgestelde collegegeld,
dit is inclusief examengeld. Verder zijn kosten voor studieboeken,
reis- en verblijf, excursies en andere cursusmaterialen voor eigen rekening.
Wil je meer weten of heb je vragen?
Neem contact op met Rolph ten Hulzen, studieleider Ad Duurzame visserij
(tel. 088 - 020 5833 / r.ten.hulzen@cahvilentum.nl).
Kijk voor meer informatie ook op www.cahvilentum.nl.
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Hoger onderwijs dat er toe doet

Beroepsmogelijkheden

De visserijsector staat onder druk, herstructurering is nodig om de sector
in de benen te houden. Als gevolg van quotering, stijgende olieprijzen,
dalende marktprijzen en een relatief hoog brandstofverbruik moet de sector
aan het werk met de haalbaarheid van een radicale verduurzaming en
vernieuwing van de vissersvloot. Dat vraagt om mensen die meer een
coördinerende en of regisserende rol vervullen in plaats van een
uitvoeringsgerichte. De verantwoordelijkheden in het werk verschuiven.
Vakkennis alleen is niet meer voldoende.

Of je nu werkzaam bent op een kotter,
bij een visverwerker of in de logistiek; de
praktijk vraagt om mensen met bedrijfskundige en managementvaardigheden.
Medewerkers die breed inzetbaar zijn,
leiding kunnen geven, financiële gegevens kunnen analyseren en planmatig
kunnen denken en werken. Kortom
medewerkers die de ambitie hebben om
zichzelf te ontwikkelen en door te groeien
tot bijvoorbeeld kwaliteitsmanager en
uitvoerder. CAH Vilentum voorziet met de
Associate degree Duurzame visserij in

deze behoefte. De studie is een variant
van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde &
agribusiness. De Ad is speciaal bedoeld
voor mbo-ers die door willen groeien en
zich verder willen ontwikkelen. De studie
is gericht op ondernemers en werkenden
in de visserijsector. Met de studie ontwikkel je naast een theoretische basis,
vooral ook je leiderschaps- en managementvaardigheden. Daarnaast verbreed
je door het volgen van de Ad Duurzame
visserij je horizon en vergroot je je netwerk. Dit zijn belangrijke aspecten voor

Onze verwachting is dat afgestudeerden van de Ad
Bedrijfskunde & agribusiness specialisatie Duurzame
visserij met meer overzicht en zelfvertrouwen hun
taken kunnen uitvoeren. Hierdoor kun je complexere
projecten dan voorheen leiden of doorgroeien naar een
hogere functie binnen je eigen organisatie. Dat kan zijn
in een leidinggevende functie, zoals:

het vervolg van je loopbaan. Het niveau
van het Ad-diploma staat gelijk aan het
niveau na afronding van het tweede jaar
van het bachelor traject.
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Toelatingseisen
Om te starten met de Ad heb je een mbo-diploma nodig.
Met de volgende vooropleidingen kun je instromen:

De sector vraagt om
medewerkers die de
ambitie hebben om
zichzelf te ontwikkelen

+ Mao-opleiding, kaderfunctionaris of niveau 4.
+ Verwante mbo-opleiding, kaderfunctionaris of
niveau 4.

Een 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 vwo-diploma. Onder werkervaring verstaan
we beslist géén stages. Het aantoonbaar beschikken
over de gevraagde werkervaring maakt een student
toelaatbaar in het compacte deeltijdprogramma.
Onderdeel van je inschrijfprocedure is het toesturen
van een cv. Toetsing van het cv en de opgegeven werk
ervaring maakt deel uit van de toelatingsprocedure
voor het compacte deeltijdprogramma. De studie
belasting bedraagt ongeveer 20 uur per week, inclusief
de collegedag. Thuis bereid je de colleges voor, bestudeer
je literatuur, maak je presentaties en werk je alleen of
gezamenlijk aan opdrachten. Om de opdrachten goed
te kunnen maken heb je een relevante functie nodig.
Het is zinvol om vooraf te kijken of je deze wekelijkse
inspanning en de bijkomende reistijd kunt combineren
met je werk en je thuissituatie. Op CAH Vilentum volgen
ruim 1.600 studenten een hbo-studie, waarvan circa
200 in deeltijd. Een intakegesprek maakt deel uit van
de toelatingsprocedure. Voldoet je profiel niet helemaal,
informeer dan naar de mogelijkheden. Instroom vindt
plaats in september.

