
Let’s Go!

Master 
Gezondheidsinnovatie



Essentie van 
de master 
Gezondheids-
innovatie

Foto: ARK Chicago Foto: Pixabay

Innovaties zijn nodig om onze 
gezondheidszorg goed, toegankelijk en 
betaalbaar te houden. 



• Leiding nemen in het initiëren, 
ontwikkelen en implementeren 
van innovaties in de sector Zorg 
& Welzijn

• Het innovatieve vermogen van 
mijn organisatie vergroten
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Na de 
opleiding kan 
ik:



LEADS 
competen-
tieprofiel

Lead self

Engage others

Achieve results

Develop coalitions

Systems 
transformation

Foto: Foodexplorer
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Onderwijs-
programma

Periode 4

• Innovatief 
ondernemen

• Transformatie
• Praktijkgericht 

onderzoek 3

Periode 3

• Ontwerpen van 
Processen

• Veranderstrategie
• Praktijkgericht 

onderzoek 2

Periode 1

• Persoonlijk 
Professionele 
Ontwikkeling

• Innovatievraagstuk
• Innovatie met 

technologie

Periode 2

• Creatie
• Beroepspraktijk 

adviseren
• Praktijkgericht 

onderzoek 1



Praktijk-
gerichtheid
& 
Persoonlijke
begeleiding

 Om een authentieke taak te leren zoals innoveren, 
werken we met realistische situaties en organisaties. 
Je gaat innoveren ‘in het echt’ in een door jouw 
aangedragen praktijkcontext aan de hand van 
praktijkopdrachten.

 Je helpt de organisatie in een innovatievraagstuk en 
krijgt daarvoor begeleiding en werkervaring op het 
gebied van innovatie voor terug. 

 De opleiding begeleidt je vanaf het begin individueel 
om dit voor te geven door middel van een innovatie-
expert én een coach. 
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Kenmerken
Master of 
Science

Start per 1 
september 
2021

Wettelijk 
collegegeld

Kies je 
eigen tempo
(1 jaar 
voltijd of 
2 jaar 
deeltijd)

Contact-
onderwijs
op vrijdag

Praktijk-
gericht

Locatie 
Zuyd
Nieuw 
Eyckholt 
Heerlen

Combineren 
met je baan

60 EC’s



Toelaatbaar

• Afgeronde 
relevante Bachelor  
opleiding

of 
• Relevante werkplek 

én 
Bachelor diploma
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Aanmelden  Proeflessen: donderdag 11 februari 2021 en 
donderdag 27 mei 2021

 Aanmelden voor een toelatingsgesprek via de 
website https://www.zuyd.nl/gezondheidsinnovatie

 De hoogte van jouw collegegeld is te via de 
collegegegeld checker: 
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld

 Na het toelatingsgesprek kun je je inschrijven via 
Studielink
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https://www.zuyd.nl/gezondheidsinnovatie
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld


Let’s go! 

Bedankt voor 
je aandacht!

gezondheidsinnovatie@zuyd.nl


