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Master Zorgethiek en Beleid

• 1 jaar

• 60 ECTS

Hoe kunnen we goed 
(samen)leven?

• Welke rol speelt zorg (vaak onopgemerkt) in 
onze samenleving? Wat is zorg eigenlijk? 

• Hoe kun je onze samenleving samen 
onderzoeken vanuit het begrip zorg? Welke 
onderzoeksmethoden passen daarbij? 

• Hoe verwoord en onderbouw je je visie op 
goede zorg?

• Kun je goede zorg ‘meten’ en ‘vergelijken’?

• Hoe kun je inzichten van de zorgethiek laten 
doorwerken in beleid?





Caring
practices

Political sphere
• Care ethics connects the personal and 

the political via the nexus of practices 
of caring that build up a life sustaining 
web (Tronto 1993)

• This ‘life sustaining web’ is to be 
deconstructed and decentered on 
different levels (sexism, ablism, racism, 
neo-colonialism, logocentrism, 
anthropocentrism, et cetera)



Docenten
Ons team van docenten en onderzoekers is ingebed in een

sterk internationaal netwerk zorgethiek



De Utrechtse Zorgethiek als 
‘Community of Inquiry’



Programma Zorgethiek en Beleid 

Periode 1 Ethics of Care: An 
Introduction

Theorieën van zorgethisch
onderzoek

Periode 2 Zorgethiek en beleid in zorg 
en welzijnsorganisaties

Zorgethisch veldonderzoek

Periode 3 Zorgethisch analyseren

Masterthesis (15 ECTS)
Periode 4 Ethische competenties in 

zorg- en welzijnswerk



Beschrijvingen
vakken

UvH website →

Master Zorgethiek en Beleid > 

Vakken en roosters 



Koppeling theorie / praktijk:

• nauwe band wetenschappelijk onderzoek 
in zorg- en welzijnsinstellingen en het 
masteronderwijs

• sprekers en casussen uit de praktijk

• onderzoek doen naar je eigen 
praktijk/werk



Voorbeelden van mastertheses

➢ Menslievende zorg, zelfredzaamheid en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning

➢ Een kritische discoursanalyse naar het spreken van artsen over 
burn-out bij artsen vanuit zorgethisch perspectief

➢ Podium geven aan stemmen van mensen met een verstandelijke 
beperking: verbindingen tussen leef- en systeemwereld

➢ Een zorgethische studie naar het isoleren van mensen in 
vreemdelingendetentie en hun waardigheid.

➢ Hoe zal ik sterven? Een zoektocht naar de betekenis van menselijke 
waardigheid in het aanzicht van de dood

➢ Een zorgethisch perspectief op racisme in Nederland

➢ Geboren! Een verkennende studie naar geboortelijkheid en 
relationaliteit



Studiebelasting

• Voltijd

• 4 onderwijsperioden van 10 weken

• Onderwijs: maandag en donderdag tussen 15.30-21.30

• Studiebelasting:  42 uur per week, inclusief contacturen



Toelating

Rechtstreeks: 

• wo-bachelor Humanistiek

• wo-bachelor/master op het gebied van:
• Gezondheidszorg
• Taal en Cultuur
• Gedrag en maatschappij
• Economie
• Recht

Andere wo bachelor/master of hbo-opleiding: premaster

Engelse taalvaardigheid 

niveau B2

Studenten met een vwo diploma 
of wo-bachelor diploma voldoen 

aan de taaleis



Praktische punten

Aanmelden
• via Studielink tot uiterlijk 1 juni 2022.

• Aanmelding premaster tot uiterlijk 1 mei 2022.

Studiekosten 2022-2023
• Wettelijk collegegeld € 2.209,-
• Instellingscollegegeld* € 8.243,-
• Premaster vergoeding € 1.105,-
• Overige studiekosten ca. € 500,-

* Bij een afgeronde master



Contact studieadviseur

• Mail: studieadvies@uvh.nl

• Telefonisch spreekuur

• Dinsdag 10.00-11.00

Ook voor vragen over 
studieondersteuning

mailto:studieadvies@uvh.nl

