Basisinformatie
Duur

6 maanden (3 modules)

Startdatum

Te bepalen door de klant

Lesdag

Bijvoorbeeld maandag
13:00 - 16:00 uur

Studielast

10 uur per week inclusief
colleges

Toetsing

Praktijkgerichte opdracht

Niveau

Post-hbo

Variant

Deeltijd

Toelatingseisen
Mbo-diploma
Havo en vwo
Hbo
Werkervaring

Bedoelt voor

Niveau 4
Minimaal 1 jaar binnen
vakgebied
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenance managers
Assetmanagers
Contractbeheerders
Projectleiders
Werkvoorbereiders
Maintenance monteurs
Afdelingsmanagers
Werkvoorbereiders
Werkend in de industrie,
installatietechniek of
infrastructuur

Studiekosten

€ 3500,--

Arrangementkosten
Boeken

€ Loctie afhankelijk

Resultaat

Post-bachelor
getuigenschrift asset- en
maintenance management

Lokactie
Programma

Ben jij de toekomstige asset- of maintenance manager die in staat is
vertaalslagen te maken voor de gebruiker, beheerder, productiemanager of anderszins? Deze post-bachelor opleiding asset- en
maintenancemanagement bied je de mogelijkheden op hbo-niveau
kennis te verrijken. In kleinschalige groepen (max 20 personen) breid
je je kennis uit, vertaal je asset- en maintenancevraagstukken en
maakt de meerwaarde van asset- en maintenance management
aannemelijk middels gefundeerde onderbouwingen.

€ Afhankelijk klantwens

Aanpasbaar aan klantwens

Het programma is
ingedeeld in drie modules:
(1) Managen (2) Asset en
maintenance optimalisatie
(3) MJOP en continu asset
en maintenance
management verbeteren irt
leveren klantwaarde (4)
afronding praktijkopdracht
Meer informatie of een vrijblijvend
kennismakingsgesprek?
info@vanloenenma.nl

Waarom asset- en maintenance
management?
• Actueel en relevant.
De opleiding speelt in op
actuele thema’s.
• Multidisciplinair.
Door in kleine gemêleerde
groepssamenstellingen
te
studeren leer je over elkaars
vakgebieden
en
vraagstukken en wordt de
kijk op de materie breder.
• Samen met het werkveld.
De opleiding is samen met
het werkveld ontwikkeld en
wordt
gegeven
door
bevlogen
en
gedreven
vakdocenten uit de praktijk.
Doelgroep
De doelgroep voor deze opleiding
is de installatie-, industrie- en
infrastructurele branche

Voor wie?
• Je werk al een tijdje binnen je
vakgebied en wilt jezelf
ontwikkelen.
• Je bent een gedreven en
gemotiveerde professional
• Je kunt flexibel werk, privé en
studeren combineren.
• Je hebt een gedreven
werkgever die jou wil helpen
bij jouw ontwikkeling.
Toekomst
De
opleiding
asseten
maintenance management leidt
professionals op assets en
maintenance te managen. We
reiken
u
theoretische
en
praktische kennis aan die u direct
kunt toepassen in uw bedrijf. De
professionals die we opleiden
komen goed van pas in de
genoemde branches, omdat er
grote vraag is naar nieuw
opgeleide
mensen
met
praktijkervaring die nieuwe kennis
kunnen toepassen aangaande
klantvragen en maatschappelijke
vraagstukken zoals duurzaamheid.

