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Reflectie op zorg
De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Toegenomen
technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg,
professionalisering van zorgverlenende beroepen, bezuinigingen,
marktwerking en veranderingen in de participatiesamenleving: het
zijn maar een paar van de ontwikkelingen die om reflectie vragen.
Zorgverleners krijgen vaak niet de waardering die hen toekomt.
Patiënten voelen zich niet gehoord. En steeds vaker hoor je de
vraag of de bestaande gezondheidszorg wel echt goede zorg levert.
Pittige kwesties die om antwoorden vragen.

Master Zorgethiek en Beleid
Wat maakt zorg tot goede zorg? Waarom is de zorgrelatie zo
belangrijk? Kun je goede zorg ook objectiveren? Deze en andere
vragen staan centraal in de master Zorgethiek en Beleid van de
Universiteit voor Humanistiek. Je leert beargumenteerd een visie op
zorg te verwoorden en zelf onderzoek te doen naar zorg. In kleine,
enthousiaste groepen verdiep je je in zorgethische
vraagstukken, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat
van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. Je krijgt
inzicht in beleidstheorie over de zorg, interculturele vraagstukken,
methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis
van ziekte en zorg voor patiënten. Je ontwikkelt je eigen visie op
zorg en welzijn en wordt opgeleid tot een iemand die in staat is een
actieve bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling in de zorg.

Voor wie?
Visieontwikkeling en onderzoek leren doen zijn sterke punten
van deze master. Dit masterprogramma is bij uitstek geschikt
voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in staffuncties in
de zorg – zoals kwaliteitsfunctionarissen, zorgmanagers, nurse
practitioners –, in de adviesverlening aan en beleidsondersteuning
van maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs in de
zorgsector en in de media en journalistiek op het vlak van gezondheidszorg, ethiek en (levensbeschouwelijke) zingeving.

Geworteld in de praktijk
De docenten van de master hebben goede banden met zorg
instellingen. Via onderwijs en onderzoek, adviesraden en
ethische commissies zijn zij ook persoonlijk nauw betrokken bij
de dagelijkse praktijken in de zorg. Kijk voor meer informatie op
www.zorgethiek.nu.

Het onderwijsprogramma 15/16
In het schema vind je het onderwijsprogramma van de master
Zorgethiek en Beleid. Uitgebreide beschrijvingen vind je op de
website www.uvh.nl/masterzorgethiek.
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Inleiding Zorgethiek 		

7,5 ECTS

Theorieën van zorgethisch onderzoek 		

7,5 ECTS

Zorgethiek en beleid in zorg- en welzijnsorganisaties 		

7,5 ECTS

Veldonderzoek en veldverkenning 		

7,5 ECTS

Ankana Spekkink,

Kwaliteit en veiligheid in zorgethisch perspectief 		

7,5 ECTS

verpleegkundige

Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk 		

7,5 ECTS

GGD Apeldoorn

Afstudeeronderzoek/ masterthesis

15 ECTS

Totaal 		

60 ECTS

Toelating
Met een aantal wo-diploma’s (zowel bachelor, master als doctoraal) heb
je direct toegang tot de master. Ze staan op de achterkant van deze brochure. Ben je in het bezit van een ander hbo- of ander wo-diploma? Dan is

‘Het lijkt allemaal zo perfect geregeld; de met protocollen

het in veel gevallen mogelijk via het speciale traject van de premaster UvH

en richtlijnen dichtgespijkerde zorg. Door de technolo-

in te stromen in de master. Wanneer je instroomt op basis van een HBO-

gie is er steeds meer mogelijk en kunnen we steeds meer

vooropleiding en premaster, dien je door middel van een toets aan te tonen

ziekte vroeg opsporen. Meer en meer mensen worden

dat je de Engelse taal beheerst op VWO-niveau.

gediagnosticeerd en krijgen vervolgens allerlei medicatie
en uitgebreide behandelingen. Ziekte is iets dat bestreden

Premaster UvH

moet worden en kwetsbaarheid en afhankelijkheid lijken in

De premaster UvH is een verkort studieprogramma van de Universiteit voor

onze samenleving lang niet altijd meer een plek te mogen

Humanistiek dat voorbereidt op een van de masters van de universiteit.

krijgen.

Het kent twee voorkeurstrajecten: een traject dat voorbereidt op de mas-

Door mijn ervaringen tijdens de opleiding tot verpleegkun-

ter Humanistiek en een traject dat voorbereidt op de master Zorgethiek

dige en mijn persoonlijke ervaringen met de zorg voor een

en beleid. In het traject Zorgethiek en Beleid volg je onderstaande studie-

naaste, kreeg ik steeds meer vragen over de zorg. Ik ont-

onderdelen. De beschrijvingen staan op www.uvh.nl.

dekte dat het geven en ontvangen van zorg een complexe

Er wordt onderscheid gemaakt tussen WO- en HBO-instromers: studen-

praktijk is, waarbij het nalopen van protocollen en het

ten die de premaster doen na of in combinatie met een WO bachelor,

perfect uitvoeren van interventies lang niet altijd hetzelfde

respectievelijk studenten die de premaster na een HBO bachelor doen. De

is als goede zorg. Maar waar zit dat ongenoegen? Waarom

WO-instromers volgen een premaster-programma van 30 ECTS; de HBO-

schiet de zorg voor mijn gevoel, en voor heel veel anderen,

instromers volgen dit programma ook, maar doen daarbij ook een research

tekort?

seminar en een premasterthesis, tezamen een programma van 45 ECTS.

Zorgethiek en Beleid sluit naadloos aan bij mijn behoefte
tot reflectie op de zorg en de vraag wat zorgen bete-

WO-instromers

kent voor zowel de zorgontvanger als de zorggever. Wat

Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing* 7,5 ECTS

beschouw ik als goede zorg? Hoe kan ik daar een bijdrage

Inleiding ethiek* 		

7,5 ECTS

aan leveren? Ik hoop dat de samenleving zich gaat bezin-

Humanisering in organisaties 		

7,5 ECTS

nen over de kracht van het zorgen voor elkaar en hoe wij

Ziek en gezond 		

7,5 ECTS

hier op een menswaardige manier gestalte aan kunnen

HBO-instromers

geven. Zorgen blijft iets actueels, het gebeurt iedere dag

Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing* 7,5 EcTS

en overal om ons heen. Of dit altijd goede zorg is, daar

Inleiding ethiek* 		

7,5 EcTS

mogen we nog heel veel vragen over stellen.’

Humanisering in organisaties 		

7,5 EcTS

Ziek en gezond		

7,5 ECTS

Research seminar 		

7,5 EcTS

Premaster thesis 		

7,5 ECTS

* Deze cursus volg je samen met cursisten van de premaster
UvH, die voorbereidt op de master Humanistiek.

Studeren aan de Universiteit voor Humanistiek
De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed.
Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom
zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige
samenleving. De universiteit is gehuisvest in de historische binnenstad
van Utrecht. Je studeert er in een dynamische omgeving met ambiance
en sfeer. Veel studenten maken een bewuste keuze voor deze universiteit.

Prof. dr. Carlo Leget: ‘Samen kritisch nadenken en uitdiepen

Dat zegt iets over de motivatie en betrokkenheid. Pluspunt is de kleinscha-

wat goede zorg is, daar de tijd voor nemen in enthousiaste

ligheid. De omgang tussen studenten en medewerkers is persoonlijk en

kleine groepen; het is hard werken maar ook genieten. Hier

direct. Dat draagt bij aan een goede werk- en studiesfeer. In de Nationale

komt het beste uit wetenschap en praktijk bij elkaar!’

Studentenenquête behaalt de UvH dan ook elk jaar een hoge waardering.
Universiteit voor Humanistiek – wervingsbrochure Zorgethiek en Beleid 2016-2017
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De opleidingen van de Universiteit voor Humanistiek

Zaterdagen 21 november 2015, 12 maart en 11 juni 2016

zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse

locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht.

Accredatieorganisatie (NVAO).

ORIËNTATIECOLLEGES
STUDIERICHTING

Ter oriëntatie kun je een speciaal college bijwonen. Deze vinden

Master Zorgethiek en beleid

plaats op maandagmiddag en -avond en donderdagmiddag en
-avond, de vaste onderwijsdagen van Zorgethiek en beleid, in de

TYPE OPLEIDING

periode februari tot juni. Informatie hierover vind je op onze site.

wetenschappelijke master

SPREEKUREN STUDIEADVISEUR
DUUR
Master:

Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je
1 jaar in voltijd (60 EcTS)

terecht bij studieadviseur Inge-Marlies bulsink,

Premaster:1 jaar deeltijd (30 of 45 EcTS)

i.m.bulsink@uvh.nl, telefoon (030) 2390 119.

Het is eventueel mogelijk om deze trajecten te doorlopen in

Inloopspreekuren: maandag: 14.00-15.30 uur
dinsdag:

twee jaar in overleg met de studieadviseur.

10.00-11.30 uur

donderdag: 10.00-11.30 uur

VOOROPLEIDING MASTER
Directe toelating met een wO bachelor of master huma-

AANMELDING 2016/2017

nistiek, wijsbegeerte, theologie of religiewetenschap-

Aanmelden doe je voor 1 augustus via Studielink:

pen. Directe toelating met een wO bachelor of master

uvh.studielink.nl. Meer uitleg vind je op www.uvh.nl/aanmelden.

beleidswetenschappen (richting gezondheidszorg en welzijnswerk), geneeskunde, biomedische wetenschappen,

STUDIEFINANCIERING

gezondheidswetenschappen, medische psychologie of ver-

Sinds september 2015 is het zogenaamde leenstelsel van kracht.

pleegwetenschappen onder voorwaarde dat tenminste 7.5

Kijk op DUO.nl of rijksoverheid.nl voor actuele informatie.

EcTS wijsgerige ethiek aantoonbaar onderdeel heeft uit-

Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst

gemaakt van het onderwijsprogramma. HbO-diploma van

Uitvoering Onderwijs) in groningen: via Mijn DUO of

na 1 augustus 1986 of andere wO-opleidingen alleen in

050 5997755.

combinatie met de premaster Zeb. wanneer je instroomt

P

op basis van een HbO-vooropleiding en premaster, dien je

GEGEVENS ALGEMEEN

door middel van een toets aan te tonen dat je de Engelse

Universiteit voor Humanistiek

taal beheerst op VwO-niveau.

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Postbus 797, 3500 AT Utrecht

VOOROPLEIDING PREMASTER

T (030) 239 01 00

Afgeronde wO of HbO, propedeuse of afgerond eerste-

F (030) 234 07 38

jaar wO of HbO; bachelor wO of HbO.

E info@uvh.nl
I www.uvh.nl

STUDIEBELASTING
Voltijds 42 uur per week.

TITULATUUR
Na de Master: Master of Arts Zorgethiek en beleid

KOSTEN
Het wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2016/2017
€ 1.984,-. Heb je in het verleden al een diploma behaald op
hetzelfde niveau in het hoger onderwijs, dan geldt voor jou het
instellingscollegegeld van € 7.321,-.
De premaster kun je kosteloos volgen als je al ingeschreven staat
als student bij een andere hoger onderwijsinstelling. Is dat niet
het geval dan geldt een instellingstarief dat maximaal gelijk is
aan het volledige wettelijke collegegeld ad € 1.984,- bij 45 EcTS

COLOFON

en € 992,- bij 30 EcTS.

Productie en redactie Univerieteit voor Humanistiek
Vormgeving
Carta – communicatie&grafisch ontwerp, Bunnik
Foto’s
Lilian van Rooij, Wim Oskam, Arnaud Mooij
Druk
Prezco

www.zorgethiek.nu
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Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld,
kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud.

