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Opleiding
Naam
Internationale naam
ISAT-code
Taal
Welke bve-instelling mede de
opleiding verzorgt
Opleidingsniveau en -oriëntatie
Inhoud

Leiderschap in complexiteit; Het organiseren van
persoonsgerichte zorg en sociaal welzijn
Leadership in complexity; organizing people centred health and
social care
Nog niet bekend
Nederlands
N.v.t.
Hbo-masteropleiding
De beoogde opleiding wordt een eenjarige voltijdse en
tweejarige deeltijdse, Nederlandstalige praktijkgerichte
masteropleiding in het domein van zorg en welzijn. Daarnaast
is de inhoud van de masteropleiding niet alleen gericht op zorg
en welzijn, maar ook goed toepasbaar in andere sectoren als
economie en gedrag en maatschappij.
Deze opleiding zet in op het verbinden van diverse systemen en
netwerken binnen het zorg- en welzijnslandschap om
uitdagingen aan te pakken die de afzonderlijke partijen
momenteel niet of zeer moeizaam weten op te lossen binnen
de bestaande ruimte in wet- en regelgeving. De master richt
zich derhalve op professionals/de toekomstige gamechangers
van alle spelers binnen het landschap. Vraagstukken die binnen
het speelveld zorg centraal staan vormen de basis van de
opleiding.
De opleiding leidt op tot leiders in het brede zorg- en
welzijnslandschap die ontwikkelingen vanuit verschillende
perspectieven kunnen (laten) analyseren en agenderen bij
iedereen die betrokken is bij het organiseren van
persoonsgerichte zorg en sociaal welzijn. Zij weten hoe ze
samen met hun netwerk kunnen komen tot duurzame
strategieën voor het realiseren van persoonsgerichte zorg en
welzijn, kleine revoluties in gang kunnen zetten en deze
duurzaam weten te borgen.
De opleiding leidt op voor strategische functies bij gemeenten,
zorgverzekeraars, zorgkantoren, ziekenhuizen,
welzijninstellingen, GGZ-instellingen, ouderenzorgorganisaties,
etc. Functies die deze strategische professionals zullen
vervullen zijn: projectleider, programmamanager, teamleider,

innovatiemanager, zorginkoper, manager regie-verpleegkundige
en regisseur zorg en welzijn.
Inrichting

De Master Leiderschap in Complexiteit kent twee varianten,
namelijk een deeltijd- en voltijdvariant. De deeltijdvariant
bestaat uit een traject van twee leerjaren van elk twee
semesters van twintig weken ter waarde van 60 EC. De
voltijdvariant bestaat uit een traject van één leerjaar van twee
semesters van elk twintig weken ter waarde van 60 EC. In lijn
met de strategische koers van Windesheim heeft elke student
de mogelijkheid om een persoonlijke, uitdagende en flexibele
leerroute te maken. Daarmee kan zowel de voltijd- als
deeltijdroute sneller of langzamer doorlopen worden.
Het deeltijdtraject ziet er in de basis qua tijdpad als volgt uit:
Deeltijdtraject
Jaar 1
Semester 1

Jaar 2
Semester 2

Semester 1

Taakgebied 1

Taakgebied
2
SBU*
SBU*
420 uur
420 uur
* SBU staat voor Studiebelastingsuren

Semester 2

Taakgebied 3
SBU*
840

Het voltijdtraject ziet er in de basis qua tijdpad als volgt uit:
Voltijdtraject
Jaar 1
Semester 1
Taakgebied 1

Taakgebied 2

SBU*
SBU*
420
420
* SBU staat voor Studiebelastingsuren

Semester 2
Taakgebied 3
SBU*
840

Gebaseerd op drie taakgebieden bestaat de MLC uit drie
modules. In de eerste module (15 EC) leren studenten de
kernbegrippen van de master, leiderschap, complexiteit en
persoonsgerichte zorg en welzijn, en de samenhang
daartussen. In de tweede module (15 EC) gaan studenten
oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken in de zorgen welzijnspraktijk, ze gaan na welke leiderschapsstrategieën
het meest passend zijn bij verschillende niveaus van
complexiteit en ze gaan door middel van een professioneel
assessment hun eigen leiderschapsstijl en capaciteiten beter
kennen. In de laatste en tevens de afstudeermodule (30 EC)
gaan studenten oplossingen voor complexe problemen in zorgen welzijnspraktijk implementeren.
Studielast
Vorm
Gemeente(n) waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

60 European Credits (EC)
Voltijd en deeltijd
Zwolle
Voltijd: schoolverlater die doorstroomt vanuit een
bacheloropleiding.

Croho (sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum opleiding
Nadere vooropleidingseisen
Capaciteitsbeperking

Deeltijd: werkenden die willen verdiepen op of willen
ontwikkelen van de carrière.
Gezondheidszorg
1 september 2022
Bachelordiploma
N.v.t.

