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Welzijn, Beleid en Samenleving

Internationale naam
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Wellbeing, Policy and Society

Taal
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In geval dat de opleiding
in een andere taal dan
het Nederlands wordt
verzorgd

n.v.t.

In geval van een
associate degreeopleiding, indien van
toepassing: welke bveinstelling verzorgt mede
de opleiding

n.v.t.

In geval van een joint
degree-opleiding: welke
instelling(en) verzorg(t)(en)
mede de opleiding

n.v.t.

Opleidingsniveau

wo-master

Inhoud
(korte
beschrijving
opleiding)

De master Welzijn, Beleid en Samenleving leidt mensen op die multidisciplinaire kennis over
welzijn kunnen vertalen in beleid en projecten ter bevordering van welzijn.
Overheden en organisaties zijn in toenemende mate geïnteresseerd in welzijn, in het meten van
welzijn en in het vergelijken van welzijn tussen groepen mensen. Corona heeft dat alleen nog
maar versterkt. Daarnaast is het onderzoek naar welzijn binnen verschillende
wetenschapsgebieden al een aantal decennia sterk groeiende. De positieve psychologie is wellicht
het bekendste voorbeeld, maar ook binnen de sociologie, filosofie, economie en geneeskunde
wordt steeds meer onderzoek gedaan naar welzijn.
Al dit onderzoek wordt helaas nog maar mondjesmaat vertaald in welzijnsbevorderend beleid.
Zoals de OESO echter stelt: “measuring well-being is not an end in itself.” Om het onderzoek naar
welzijn vruchtbaar te maken voor de samenleving zijn professionals nodig die bruggen kunnen
slaan tussen wetenschap en beleidspraktijk. Gezien de complexiteit van welzijn is het belangrijk
dat zij inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines kunnen begrijpen en met elkaar
verbinden.
De master Welzijn, Beleid en Samenleving beoogt zulke professionals op te leiden.
Multidisciplinariteit en de vertaalslag tussen wetenschap en beleid zijn daarbij didactische
uitgangspunten. De opleiding biedt studenten vakken over welzijn vanuit verschillende
wetenschapsdisciplines, reflectie op de onderlinge verhouding tussen disciplines en opdrachten
die aanzetten om inzichten uit de verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Veel van die
opdrachten zijn gericht op het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar beleidsadvies, om
welzijnsvraagstukken aan te pakken die spelen binnen een organisatie of in de samenleving.

Figuur 1: Schematische weergave masteropleiding Welzijn, Beleid en Samenleving

Afgestudeerden van deze opleiding zijn geschikt voor functies waarin zij beleid en projecten
ontwikkelen ter bevordering van welzijn. Ze ontwikkelen geen interventies op individueel niveau,
zoals coaches en psychologen doen, maar werken aan interventies op organisatieniveau, met
name aan beleid. Denk aan een well-being officer bij een hogeschool, een beleidsmedewerker
burgerwelzijn bij een gemeente, of een consultant op het gebied van welzijn die beleidsadvies
ontwikkelt voor opdrachtorganisaties (meer informatie in het beroepscompetentieprofiel in
bijlage 1).
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Het curriculum is opgebouwd uit een basisprogramma (semester 1, 30 EC) en een
keuzeprogramma (semester 2, 30 EC). Het totale programma bestaat daarmee uit 60 EC.
Het basisprogramma bestaat uit vijf vakken van ieder 6 EC. Het zorgt ervoor dat alle studenten,

curriculum
per jaar,
vakken,
leerlijnen)

ongeacht de bacheloropleiding die ze hebben gevolgd, beschikken over kennis en inzicht over
welzijn vanuit verschillende disciplines. Er is daarnaast aandacht voor de multidisciplinaire
vorming van studenten en oefening in het ontwikkelen van wetenschappelijke onderbouwd beleid
op het gebied van welzijn.
De betekenis van welzijn (filosofie): In deze cursus bestuderen studenten de belangrijkste
theorieën over wat welzijn is. Aan de hand van literatuur en opdrachten leren ze kritisch te
reflecteren op aannames over welzijn en hoe die doorwerken in o.a. beleidsindicatoren en
methoden om welzijn empirisch te onderzoeken. Ook bestuderen ze de vragen over welzijn die
verschillende wetenschapsgebieden stellen, en hoe die zich tot elkaar verhouden.
Werk en welzijn (psychologie): In deze cursus maken studenten kennis met theoretische modellen
en empirische onderzoeksresultaten over de invloed van werk op welzijn. Zij leren enerzijds welke
factoren de kans op werkstress, burn-out en bore-out vergroten, en anderzijds welke factoren
welzijn en gezondheid bevorderen. Studenten analyseren en evalueren mogelijke interventies op
organisatieniveau op het gebied van werk en welzijn.
Happiness economics (economie): In deze cursus onderzoeken studenten alternatieven voor Bruto
Nationaal Product. Studenten analyseren en evalueren alternatieve indicatoren en de voordelen
en problemen die die met zich meebrengen bij het maken van beleid. Ze ontwikkelen en toetsen
zelf een alternatieve beleidsindicator die beoogt om een realistische indicator van welzijn te zijn
en bruikbaar te zijn voor beleidsmakers.
Gezondheid, zingeving en welbevinden in een vergrijzende maatschappij (geneeskunde): In deze
cursus onderzoeken studenten een nieuwe benadering van gezondheid, die zich richt op het (leren
of kunnen) omgaan met de mogelijkheden die je hebt. Studenten analyseren en evalueren de
implicaties van het nieuwe gezondheidsconcept voor stakeholders met verschillende (disciplinaire)
achtergronden. Ook analyseren ze de implicaties van het concept voor bestaand beleid.
Welbevinden door werk en gezin (sociologie): In deze cursus leren studenten enerzijds over
sociologische theorieën en onderzoeksresultaten aangaande de gevolgen van werk en gezin voor
welbevinden. Anderzijds leren ze welk beleid er in Nederland gevoerd is op het terrein van werk
en gezin en leren ze kritisch te kijken naar beleidsonderzoek hierover. Studenten stellen een
beleidsrelevant onderzoeksvoorstel op waarbij ze kritisch nadenken over gemaakte keuzes.
Het keuzeprogramma bestaat uit een denktank (5 EC), een stage (10 EC) en een scriptie (15 EC).
Studenten kiezen één van meerdere mogelijke denktanks. Ze doen zo een eerste, intensief
begeleide ervaring op met het toepassen van hun kennis en vaardigheden op een casus uit het
werkveld, aangedragen door een maatschappelijke partner. De denktank is ook een verdieping
van hun ontwikkeling tot multidisciplinaire welzijnsexperts, aangezien ze bij zo’n concrete casus
inzichten uit verschillende disciplines met elkaar zullen combineren, en hier in het bijbehorende
reflectieverslag ook op moeten reflecteren.
De scriptie is erop gericht dat studenten aantonen een zelfstandige bijdrage te kunnen leveren aan
het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn.
De stage draait primair om het oefenen van competenties die voor het werkveld relevant zijn,
waaronder het schrijven en presenteren van een adviesrapport. De stage bouwt daarmee sterk
voort op de denktank.
Tabel 1: Schematische weergave basis- en keuzeprogramma
Semester 1
sept okt
Basisprogramma
Filosofie: De betekenis van
welzijn (6 EC)
Psychologie: Werk en

nov

dec

jan

Semester 2
feb
mrt

apr

mei

juni

juli

welzijn (6 EC)
Sociologie: Welbevinden
door werk en gezin (6 EC)
Economie: Happiness
Economics (6 EC)
Geneeskunde: Gezondheid,
zingeving en welbevinden in
een vergrijzende
maatschappij (6 EC)
Keuzeprogramma
Denktank (5 EC)
Stage (10 EC)
Scriptie (15 EC)

Studielast
Vorm van de
opleiding
Gemeente waar
de opleiding
wordt gevestigd

Doelgroep van
de opleiding

60 EC
voltijd
Nijmegen

Studenten met een bachelor-diploma van een Nederlandse of Vlaamse universiteit.

Croho
(sub)onderdeel
en motivering

Gedrag & Maatschappij

Geplande
startdatum

september 2023

De inhoud van de opleiding past het beste bij de CROHO-sector ‘Gedrag en Maatschappij’. Dit
blijkt uit de resultaten van het onafhankelijke arbeidsmarktonderzoek dat is uitgevoerd door
ResearchNed, waar 62% van de respondenten een opleiding heeft afgerond in de sector ‘Gedrag &
Maatschappij’. De sector ‘Economie’ representeert de opleidingsachtergrond van 16% van de
respondenten; ‘Zorg’ representeert 10% van de respondenten; dit zijn naast ‘Gedrag en
Maatschappij’ de twee opleidingssectoren met nog enige omvang en die omvang is beduidend
minder dan die van ‘Gedrag en Maatschappij’ (zie bijlage 2, tabel 6).
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