De mooiste studie is de mens
(PRE)MASTER
ZORGETHIEK&BELEID 19-20
S TUD I E J A A R

‘Ik kreeg inzicht
in de kern van het
zorgen’ – Thijs

Reflectie op
zorg
De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk.

HET ONDERWIJSPROGRAMMA

Toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste

In het schema vind je het onderwijsprogramma van studiejaar

vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroe-

2018-2019 van de master Zorgethiek en Beleid. Uitgebreide

pen, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de

beschrijvingen vind je op www.uvh.nl/masterzorgethiek.

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

VAKKEN MASTER

gehoord. En steeds vaker hoor je de vraag of de bestaande

Care Ethics: An Introduction (EN)

7,5 ECTS

gezondheidszorg wel echt goede zorg levert. Pittige kwesties

Theorieën van zorgethisch onderzoek

7,5 ECTS

die om reflectie vragen.

Zorgethiek en beleid in zorg- en
welzijnsorganisaties

7,5 ECTS

Veldonderzoek en veldverkenning

7,5 ECTS

MASTER ZORGETHIEK EN BELEID

Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk

7,5 ECTS

Wat maakt zorg tot goede zorg? Waarom is de zorgrelatie zo

Zorgethisch analyseren

7,5 ECTS

belangrijk? Kan je goede zorg ook objectiveren, of vraagt het

Afstudeeronderzoek/ masterthesis

15 ECTS

Totaal

60 ECTS

denken over wat goede zorg is juist om een heel ander type
benadering? Deze en andere vragen staan centraal in de master Zorgethiek en Beleid van de Universiteit voor Humanistiek.
Je leert argumenteren en ontwikkelt een eigen visie op zorg.
In kleine, enthousiaste groepen verdiep je je in zorgethische

Toelating

vraagstukken, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als

Met een aantal wo-diploma’s (zowel bachelor, master als

dat van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. Je

doctoraal) heb je direct toegang tot de master. Ze staan op de

leert kritisch reflecteren op beleid in de zorg, interculturele

achterkant van deze brochure. Ben je in het bezit van een hbo-

vraagstukken, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg

of een ander wo-diploma? Dan is het mogelijk via de premaster

en de betekenis van ziekte en zorg voor patiënten. Je ontwik-

in te stromen in de master.

kelt je eigen visie op zorg en welzijn en wordt opgeleid tot
iemand die in staat is beleidsontwikkelingen in de zorg kritisch

PREMASTER

te analyseren.

De premaster Zorgethiek en Beleid is een schakelprogramma dat

Voor wie?

je volgt om aan de toelatingseisen voor de master Zorgethiek

In deze master ontwikkel je een visie op zorg en leer je onder-

en Beleid te voldoen. Stroom je in vanuit het hbo, dan volg

zoek doen. Dit masterprogramma is bij uitstek geschikt voor

je een aantal vakken meer dan instromers vanuit het wo.
Sommige vakken volg je

mensen die werkzaam zijn of
willen zijn in staffuncties in de
zorg, maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs
in de zorgsector, en in de
media en journalistiek.

‘Wat maakt zorg tot
goede zorg?’

samen met studenten van
de premaster Humanistiek.
Actuele informatie over
toelatingseisen en andere
voorwaarden vind je op
onze site bij de master

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

Zorgethiek en Beleid:
topopleiding!
VAKKEN PREMASTER
WO-INSTROMERS
Inleiding theorie en geschiedenis van
de levensbeschouwing*

7,5 ECTS

Inleiding ethiek*

7,5 ECTS

Humanisering in organisaties

7,5 ECTS

Zingeving en zorg rond het levenseinde

7,5 ECTS

HBO-INSTROMERS
Inleiding theorie en geschiedenis van
de levensbeschouwing*

7,5 ECTS

Inleiding ethiek*

7,5 ECTS

Humanisering in organisaties

7,5 ECTS

Zingeving en zorg rond het levenseinde

7,5 ECTS

Research seminar

7,5 ECTS

Premaster thesis

7,5 ECTS

* Deze cursus volg je samen met Humanistiekstudenten
van de premaster UvH.

STUDEREN AAN DE UVH
De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke
universiteit in de historische binnenstad van Utrecht, die zich
laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek
en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een rechtvaardige samenleving.
De universiteit telt ongeveer 550 studenten en 80 medewerkers. Veel studenten kiezen bewust voor de UvH vanwege het
kleinschalige en persoonlijke karakter. Studenten en docenten
zijn zeer betrokken en gaan op een persoonlijke manier met
elkaar om. Dat draagt bij aan een prettige studie- en werksfeer.
In de Nationale Studenten Enquête behaalt de UvH al jaren een
hoge waardering. In de Keuzegids Hoger Onderwijs is de opleiding als 'topopleiding' aangemerkt.
Nieuwsgierig? Kijk op www.www.studiekeuze123.nl.

UNIVERSITEIT

‘Wat is goede zorg?’
Als schoolmaatschappelijk werkster vervul ik een
brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers,
school en externe zorgvoorzieningen. Mijn hoofdtaak is om zorg te verlenen aan het kind en zijn/
haar belangen te behartigen. Ik voel me verantwoordelijk voor deze kinderen, juist omdat ze voor
zorg afhankelijk zijn van de volwassenen om hen
heen. En ook ik ben weer afhankelijk van anderen
om zorg voor het kind te regelen.
Ik kwam erachter dat goede zorg geven in de
praktijk ingewikkelder is dan ik van te voren had
gedacht. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben
op het kunnen geven en ontvangen van zorg. Ik
vroeg me af wat goede zorg nu eigenlijk betekent.
In hoeverre is onze samenleving eigenlijk doorspekt
met (subtiele) zorgpraktijken? Ik merkte dat ik veel
vragen had over zorg ‘an sich’. Ik wilde hier verder
over nadenken en meer over leren en zo stuitte ik
op de master Zorgethiek en beleid. Colleges door
inspirerende (gast)docenten, filosoferen met medestudenten en docenten over wat goede zorg is,
boeken en wetenschappelijke artikelen lezen en het
doen van onderzoek hebben mij geleerd om op een
kritische manier over zorg te denken. Omdat zowel
de theorie als de zorgpraktijk zijn samengevoegd in
het onderwijsprogramma, is deze master voor mij
heel waardevol geweest.

De opleidingen van de Universiteit voor Humanistiek zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Djoelan Everts, juni 2017 afgestudeerd

(NVAO).
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STUDIERICHTING
Master Zorgethiek en Beleid

TYPE OPLEIDING
Wetenschappelijke master

DUUR
Master: 1 jaar in voltijd (60 ECTS)
Premaster: 1 jaar deeltijd (30 of 45 ECTS)
Het is eventueel mogelijk de master in twee jaar te doorlopen,
in overleg met de studieadviseur.

VOOROPLEIDING MASTER
Directe toelating met een wo bachelor of master Humanistiek,
Wijsbegeerte, Theologie of Religiewetenschappen. Directe toelating met een wo bachelor of master Beleidswetenschappen
(richting Gezondheidszorg en Welzijnswerk), Geneeskunde,
Biomedische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen,
Medische Psychologie of Verpleegwetenschappen onder voorwaarde dat tenminste 7.5 ECTS Wijsgerige Ethiek aantoonbaar
onderdeel heeft uitgemaakt van het onderwijsprogramma.
Hbo-diploma van na 1 augustus 1986 of andere wo-opleidingen
alleen in combinatie met de premaster Zorgethiek en Beleid.
Heb je geen vwo-diploma of wo-bachelor, dan moet een toets
uitwijzen of je de Engelse taal beheerst op vwo-niveau (B2).

VOOROPLEIDING PREMASTER

‘Samen kritisch nadenken en uitdiepen wat
goede zorg is, daar de tijd voor nemen in
enthousiaste kleine groepen; het is hard
werken maar ook genieten. Hier komt het
beste uit wetenschap en praktijk bij elkaar!’
Prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek

Bachelor of master hbo of wo, propedeuse of afgerond eerstejaar hbo of wo.

STUDIEBELASTING

SPREEKUREN STUDIEADVISEUR

Voltijds 42 uur per week, inclusief contacturen. Het onderwijs

Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je

wordt geroosterd op maandag en donderdag tussen 15.30 en

van maandag t/m donderdag terecht bij studieadviseur

21.30 uur.

Inge-Marlies Bulsink, i.m.bulsink@uvh.nl, (030) 2390 119.

TITULATUUR

AANMELDING 2019/2020

Na de Master: Master of Arts Zorgethiek en Beleid.

Aanmelden doe je voor 1 augustus 2019 via Studielink:
uvh.studielink.nl.

KOSTEN

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

Wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2019/2020
€ 2.078. Heb je in het verleden al een masterdiploma behaald?

STUDIEFINANCIERING

Dan geldt voor jou het instellingscollegegeld. De premaster kun

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

je kosteloos volgen als je al ingeschreven staat als student bij

Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst

een andere erkende hoger onderwijsinstelling. Is dat niet het

Uitvoering Onderwijs) in Groningen: via Mijn DUO of

geval dan geldt een vergoeding premaster.

050 5997755.

VOORLICHTING
Ter oriëntatie kun je een open dag, masteravond of proefcollege
bezoeken.
Op donderdag 15 november 2018 is er een masteravond en op

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

zaterdag 23 maart 2019 een open dag.

T (030) 239 01 00 | E info@uvh.nl | I www.uvh.nl

Kijk voor meer informatie en aanmelding op

Volg ons op:

www.uvh.nl/open-dagen-en-proefcolleges.
COLOFON
Tekst en redactie Universiteit voor Humanistiek
Vormgeving en productie Carta Lian Oosterhoff
Druk Drukkerij Badoux
Foto’s Lilian van Rooij
Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld,
kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud.
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