MASTER IN HET MANAGEMENT EN
HET BELEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG
60 STUDIEPUNTEN – ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS – DIPLOMA: MASTER OF SCIENCE

INHOUD
Het management van zorginstellingen vraagt om specifiek
opgeleide mensen, die enerzijds in staat zijn om de maatschap
pelijke, ethische, juridische context van de zorginstellingen goed
te begrijpen, en die anderzijds in staat zijn om zorginstellingen
op een succesvolle wijze te beheren of het (overheids)beleid ten
aanzien van de zorgsector mee vorm te geven.
Een professioneel management in zorginstellingen veronderstelt
dat men oog heeft voor het personeel en de patiënt, maar dat
men tegelijkertijd ook de financiële leefbaarheid van de instelling
in beschouwing neemt. Maatschappelijke verantwoording en
economisch inzicht zijn basisvereisten voor een goed beheer.
Een belangrijke doelstelling van de master is het aanleren van
een kritisch-wetenschappelijke attitude ten aanzien van het
beheer en beleid van zorginstellingen.
Centraal in de opleiding staan:
−− ontwikkeling van een academisch denk- en werkniveau;
−− gerichtheid op permanent leren en leren in de praktijk;
−− grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken;
−− flexibiliteit, weerbaarheid in de aanpak;
−− toegankelijkheid voor werkstudenten.
OPBOUW

>> Master
De masteropleiding legt de focus op een wetenschappelijke
benadering van de management- en beleidsvraagstukken. De
wetenschappelijke kennis moet voorbereiden op goede
besluitvorming in de complexe situaties van een zorginstelling.
Alle aangeboden vakken zijn gericht op management en beleid.
Ondersteunende basiswetenschappen zijn voorzien in het
schakelprogramma en (eventueel) in een voorbereidingsprogramma.
Het programma van de opleiding draagt bij tot de ontwikkeling
van competenties die toelaten om drie rollen in het management
en beleid van zorginstellingen op te nemen: de rol van weten
schapper, manager en professional.
De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding en laat toe
te bewijzen dat een management- en beleidsprobleem op een
kritisch-wetenschappelijke en zelfstandige wijze bestudeerd kan
worden. Dat onderscheidt de masteropleiding van de profession
ele bacheloropleiding.
In het eerste semester van het masterjaar is er een mogelijkheid
om op Erasmus te gaan.
Een belangrijke troef van de opleiding tot Master in het
management en het beleid van de gezondheidszorg is dat het
studieprogramma helemaal aangepast is aan werkstudenten: de
lessen worden zoveel mogelijk geconcentreerd op een beperkt
aantal dagen.

>> Rechtstreekse toegang
Studenten met een economisch diploma kunnen via keuzevakken
de eventueel nodige medische kennis verwerven.
>> Schakelprogramma
Voor professionele bachelors wordt een schakelprogramma
georganiseerd. In het schakelprogramma van 60 studiepunten
komen naast de basiswetenschappen en de onderzoeksvaardig
heden, inleidende vakken op management en beleid van
zorginstellingen en de context van de gezondheidszorg aan bod.
Er wordt voortgebouwd op de eindtermen van de professionele
bacheloropleiding.
>> Voorbereidingsprogramma
Een aantal academische bachelors (zie volgende pagina) heeft
toegang na het volgen van een voorbereidingsprogramma.
Afhankelijk van hun vooropleiding volgen zij een aangepast
programma.
Studenten met een masterdiploma in de Gezondheidsvoorlichting
en -bevordering of een masterdiploma in de Verpleegkunde en
de vroedkunde kunnen na een voorbereidingsprogramma
eveneens instromen. Na grondig dossieronderzoek kunnen nog
extra vrijstellingen toegekend worden.
ARBEIDSMARKT
De vorming van studenten met specifieke kennis rond het
management en beleid in de gezondheidszorg is een absolute
noodzaak door een groeiende professionalisering van het
managementberoep en de beleidsfuncties in de gezondheidszorg.
Doel is dan ook om verpleegkundigen/vroedvrouwen en andere
bachelors en masters (bijvoorbeeld Economie en Geneeskunde)
de nodige bagage mee te geven zodat ze op midden- en
topkaderniveau in zorginstellingen kunnen functioneren of dat
ze mee vorm kunnen geven aan het overheidsbeleid m.b.t die
instellingen.
De gezondheidszorg heeft een grote nood aan wetenschappelijk
gevormde managers en beleidsmensen.
Naast de tewerkstelling in zorginstellingen heeft een Master in
het management en het beleid van de gezondheidszorg ook
perspectieven in toeleverende bedrijven van gezondheidszorg
zoals consultancybedrijven en farmaceutische bedrijven. Een
belangrijke afzetmarkt zijn de studiediensten en/of administraties
van de overheidsinstanties werkzaam in de gezondheidszorg.
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Rechtstreeks:
−− Ba/Ma economische wetenschappen
−− Ba/Ma toegepaste economische wetenschappen
−− Ba/Ma toegepaste economische wetenschappen:
handelsingenieur
−− Ba/Ma sociaal-economische wetenschappen
−− Ba/Ma handelswetenschappen
−− Ba/Ma bestuurskunde en publiek management
−− Ma algemene economie
−− Ma bedrijfseconomie
−− Master in Business Economics
−− Master in Business Engineering
−− Master in de organisatie en het management
−− Master in management - Open Universiteit
Via schakelprogramma: (60 studiepunten)
Professionele bachelor:
−− Ba verpleegkunde
−− Ba vroedkunde
−− Ba logopedie en audiologie
−− Ba ergotherapie
−− Ba podologie
−− Ba mondzorg
−− Ba medische beeldvorming
−− Ba voedings- en dieetkunde
−− Ba biomedische laboratoriumtechnologie
−− Ba toegepaste psychologie
−− Ba orthopedagogie
−− Ba optiek en optometrie
−− Ba orthopedie
−− Ba office management, afstudeerrichting medical management
assistant (of keuzetraject ‘medical office manager’)
−− Ba bedrijfsmanagement (afstudeerrichtingen accountancyfiscaliteit/internationaal ondernemen/KMO-management)
−− Ba zorgtechnologie
−− Ba sociaal werk
−− Ba facilitair management
Via voorbereidingsprogramma:
groep 1 (30 studiepunten)
−− Ba/Ma geneeskunde
−− Ba/Ma tandheelkunde
−− Ba/Ma in de logopedische en audiologische wetenschappen
−− Ba/Ma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
−− Ba/Ma revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
−− Ba kinesitherapie
−− Ba/Ma psychologie
−− Ba/Ma pedagogische wetenschappen
−− Ma sociaal werk
−− Ma gezondheidsvoorlichting en -bevordering

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot mei 2019.

groep 2 (37 studiepunten)
−− Ba farmaceutische wetenschappen/Ma farmaceutische zorg/
Ma geneesmiddelenontwikkeling
−− Ba/Ma biomedische wetenschappen/Biomedical Sciences
−− Ba/Ma criminologische wetenschappen
−− Ba/Ma uit het studiegebied Politieke en Sociale Wetenschappen
−− Ba/Ma ingenieurswetenschappen: biomedische
ingenieurstechnieken
groep 3 (44 studiepunten)
−− Ba/Ma rechten
groep 4 (18 studiepunten)
−− Ma ergotherapeutische wetenschap
groep 5 (25 studiepunten)
−− Ma verpleegkunde en vroedkunde
opleiding(en) oude structuur:
• licentiaat kinesitherapie/revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie
• de (andere) corresponderende diploma’s ‘oude structuur’

PRAK TISCHE INFORMATIE

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Alternatieve trajecten
Een belangrijke troef is dat het studieprogramma aangepast is aan
werkstudenten: de lessen vinden plaats op een beperkt aantal dagen.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infosessies
Donderdag 25 april 2019, 19.30-21.30 u., Campus UZ Gent
Dinsdag 10 september 2019, 19.30-21.30 u. , Campus UZ Gent
www.ugent.be/nl/studeren/masteropleidingen

Contact
Bieke De Vis – Curriculummanager
T 09 332 11 24 – bieke.devis@ugent.be
(voor algemene vragen)
Evelien Van Waes / Sofie De Bonte – Trajectbegeleiders
T 09 332 53 69 / 09 332 11 04 – traject.ge@ugent.be
(voor vragen/advies m.b.t. spreiden van studies i.f.v. werk)
Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

