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Word een manager 
met impact
Voor ervaren professionals 
met ambitie

Deze managementgerichte masterprogramma’s zijn gericht 
op innovatie en veranderingsmanagement. Je onderzoek 
en de implementatie van je advies gaan een impuls geven 
aan de vernieuwing in je organisatie. Je komt met creatieve 
oplossingen die inspelen op actuele veranderingen in je 
werkgebied. Als professional master versta je de kunst 
om vernieuwingen door te voeren die aantoonbaar leiden 
tot een beter maatschappelijk resultaat. Je wordt een 
verandermanager die de strategische koersen zo kan 
beïnvloeden dat de organisatie succesvol op interne 
en externe ontwikkelingen in kan spelen. 

Academische of professionele master, 
welk traject past bij jou?
Hogeschool of universiteit? De titel is dezelfde, 
alleen de weg ernaartoe verschilt. Ben jij praktisch 
ingesteld, iemand die gedijt bij een combinatie van 
leren en werken zodat theorie direct kan worden 
toegepast in de praktijk? Dan past een professional 
master goed bij je. Veel professional masters 
worden in deeltijd (naast het werk) aangeboden. 
Een universitaire master is vooral gericht op de 
wetenschap en wordt meestal in voltijd gevolgd.
In onze masters op het gebied van management en 
coaching wordt getoetst of managementtheorieën 
op gaan voor een bepaalde sector of organisatie. 
Je verricht praktijkonderzoek wat resulteert in 
concrete adviezen waar de organisatie mee aan de 
slag kan. Deze professional masters gaan specifiek 
in op het opereren in een krachtenveld, het omgaan 
met weerstanden en het vinden van draagkracht 
voor het implementeren van innovatie.

Flexibel leertraject
Zie je er tegenop om een hele masteropleiding 
in één keer te volgen? Kies dan voor een 
mastermodule of fase. De mastermodules zijn 
deeltijdopleidingen en dus naast je werk te volgen. 
Met zo’n module zet je een gerichte stap in jouw 
professionaliseringstraject tot master. De modules 
spelen in op actuele onderwerpen die van grote 
invloed zijn op de ontwikkelingen in jouw werkveld 
en vak.

Een 
professional 
master

Een professional Master is een expert die praktijkgericht onderzoek weet in te 
zetten om complexe problemen te analyseren en op te lossen. Vanuit die rol 
kun je meer invloed uitoefenen in jouw eigen organisatie en beroepsnetwerk. 

Zeer sterke binding met de praktijk
HAN Masterprogramma’s staan bij uitstek bekend om hun naadloze 
verbinding met de beroepspraktijk. Je past de theorie die je tijdens de 
opleiding meekrijgt direct toe in je dagelijkse werk en brengt vanuit je werk 
casuïstiek in tijdens de lessen. De docenten staan midden in de praktijk en 
onze alumni en beroepenveldcommissie dragen actief bij aan het curriculum. 

Direct profijt voor de werkgever
Vanaf de eerste dag ben je bezig met leer- en praktijkopdrachten die 
aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. De masterthesis, waarmee je de 
opleiding afrondt, resulteert in een op jouw organisatie toegesneden 
beleidsadvies voor een innovatie waarin kwaliteitsverbetering geborgd is. 

Focus op onderzoek en innovatie
Onderzoek heeft een brugfunctie tussen kennis en beroepspraktijk en 
speelt dan ook een belangrijke rol in de professionele masteropleidingen 
van de HAN. Het draagt bij aan kennisontwikkeling voor het werkveld, 
valorisatie van kennis en innovatie en samenwerking met het beroepenveld. 
Je ontwikkelt je in deze masters tot een onderzoekende en innovatieve 
professional die de eigen praktijk op systematische en verantwoorde wijze 
kan onderzoeken en verbeteren. 

Netwerk voor je leven
Je medestudenten zijn afkomstig van zeer uiteenlopende organisaties. 
Organisaties met ieder weer hun eigen cultuur, methodes en problematiek. 
De variëteit aan casuïstiek die zij vanuit hun praktijk meebrengen, is dan 
ook groot. Je leert veel van de kennis en ervaring van jouw medestudenten. 
Zij dragen bij aan een waardevol netwerk waar jij ook na jouw opleiding veel 
profijt van hebt.

https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
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Master Management en 
Innovatie in maatschappelijke 
organisaties
Daadkrachtig verandermanagement in 
tijden van transitie

De maatschappelijke sector is meer dan ooit in beweging. Door transities 
en bezuinigingen worden flexibiliteit en creativiteit basisvoorwaarden 
voor succes in de toekomst. Hoe speel je als organisatie in op de 
veranderingen? Hoe zorg je voor toekomstbestendige vernieuwing? 
Er is behoefte aan verandermanagers die de kunst verstaan om 
vernieuwingen door te voeren die aantoonbaar leiden tot een beter 
maatschappelijk resultaat. 
Wil jij de trends en ontwikkelingen in de samenleving een stap voor 
blijven? De gangmaker en inspirator zijn van innovaties die je organisatie 
toekomstproof maken? Start met de Master Management en Innovatie in 
maatschappelijke organisaties.

Voor wie
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor 
managers, stafmedewerkers, (senior) 
beleidsmedewerkers en projectleiders uit 
de maatschappelijke sector. In deze sector 
zitten overheidsinstellingen, onderwijs, 
welzijnsorganisaties, zorginstellingen, 
goededoelenorganisaties, cultuurinstellingen 
maar ook politie, waterschappen, onderzoeks-
bureaus en defensiepersoneel.

Verbinding met beroepspraktijk 
De kracht van de opleiding is de verbinding 
tussen opleiding en praktijk. Je beroepspraktijk 
vormt een integraal onderdeel van de 
masteropleiding. Je sluit met je werkgever een 

overeenkomst waarin je vastlegt dat je de tijd, 
ruimte en begeleiding krijgt om opdrachten en 
onderzoek in de praktijk te kunnen uitvoeren. 

Inspirerende (gast)docenten 
middenin en uit de praktijk
De (gast)docenten van de opleiding zijn zelf 
werkzaam in maatschappelijke organisaties 
zoals zorg- en welzijnsinstellingen, 
overheidsorganisaties en het onderwijs. 
Zij brengen inspirerende casuïstiek uit hun 
praktijk de opleiding in. De samenhang met 
de beroepspraktijk versterkt zich door de 
nauwe verbinding van de opleiding met het 
Kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN. 
Onder andere deze samenwerking zorgt voor 

Feiten & cijfers
Duur 2 jaar

Start september (Nijmegen) en 
november (Rotterdam)

Contactmomenten Nijmegen: 1 keer per 
maand op woensdag, 
donderdag of vrijdag
Rotterdam: wekelijks op 
dinsdag

Studiebelasting 12-16 uur per week

Graad Master Management en 
Innovatie

Vorm deeltijd

Toelatingseisen relevant bachelor-/
hbo-diploma en 2 jaar 
relevante werkervaring. 
Meer info op han.nl/mmi/ 
‘voor wie’

Deze masteropleiding wordt ook gegeven 
in Rotterdam op locatie bij Hogeschool 
Rotterdam. Het programma van de 
opleiding is identiek. Meer informatie 
vind je op hr.nl 

Schoolleidersregister 

De Master Management en Innovatie is 
geaccrediteerd door het schoolleiders-
register PO (Primair Onderwijs). Deze 
opleiding levert accreditatiepunten op 
voor de registratie en herregistratie in het 
Schoolleidersregister PO.

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/management-innovation/voor-wie/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
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‘Ik had de studie niet kunnen doen zonder mijn 
werk en mijn werk niet zonder de studie. Het heeft 
elkaar heel erg bevestigd en ondersteund. De 
master sloot naadloos aan bij mijn werk: ik kon alles 
direct toepassen. De docenten en gastdocenten zijn 
bovendien van een hoog niveau en zeer stimulerend.’

Karin van der Velden, regiodirecteur Entrea Onderwijs

de hoge kwaliteit van de opleiding, het actuele 
curriculum en het signaleren van nieuwe 
ontwikkelingen.

Jouw bijdrage aan innovatie
Je leert de focus te verleggen van tactisch 
operationele naar strategische beleidsvoering. 
Als innovatief en strategisch denker ben je 
altijd op zoek naar slimmere manieren van 
werken, bijvoorbeeld door de samenwerking 
met externe partijen aan te gaan. Je ontwikkelt 
je tot een manager die anticipeert op 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 
en vertaalt ze naar een organisatiestrategie.

Kleine groepen en persoonlijke 
begeleiding
In de kleinschalige opzet van de Master 
Management en Innovatie is veel ruimte 
voor persoonlijke begeleiding. Een docent-
begeleider volgt nauwgezet de opdrachten 
die je in de praktijk uitvoert. Samen met 
medestudenten en je begeleider reflecteer 
je regelmatig op je ontwikkeling binnen de 
master.

• Op weg naar meesterschap
• Strategisch innoveren in maatschappelijke 

organisaties
• Leiderschap
• Sociale innovatie en Design Thinking

• Onderzoek & interventie
• Meesterschap
• Sturen en realiseren van innovaties
• Toekomstverkenning van het maatschappelijk speelveld
• Internationale oriëntatie

Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisatie

Jaar 1 Eventuele tussenperiode Jaar 2

Programma

Het eerste jaar bestaat uit vier modules 
en het tweede jaar uit vijf modules. In het 
eerste jaar maak je kennis met het publieke 
domein en ontwikkel je innovatieve en 
leiderschapsvaardigheden. In het tweede 
jaar richten de opdrachten zich meer op 
het bredere maatschappelijke speelveld en 
externe netwerk van de organisatie waar je 
werkt. Er wordt dan meer zelfstandigheid 
van je verwacht en meer van je gevraagd op 
strategisch niveau. 

In fases? Dat kan ook!
De negen modules hangen inhoudelijk 
met elkaar samen. Deze modulaire opzet 
maakt het mogelijk om in je eigen tempo 
te studeren. Je kunt er voor kiezen om na 
een jaar, halverwege je mastertitel, even te 
stoppen met de opleiding en later verder te 
gaan met het tweede jaar. 
Kijk op han.nl/mmi bij ‘Programma’ naar 
het complete overzicht van de opleiding.

Internationale oriëntatie
Je leert trends en ontwikkelingen op het 
terrein van management en innovatie te 
zien in een internationaal perspectief. 
In het tweede jaar organiseer je met je 
medestudenten zelf een meerdaagse 
studiereis. De afgelopen jaren gingen 
de studiereizen onder andere naar China 
(Beijing), USA (San Francisco), Zweden 
(Stockholm) en Engeland (Londen).

Onderzoek en Interventie
Je werkt in deze module aan een 
participatief interventie-onderzoek. 
Het thema van dit onderzoek is van 
strategische relevantie voor de organisatie 
en heeft als doelstelling om te vernieuwen 
of te veranderen. Onderzoek en interventie 
gaan dus samen. Je maakt hierbij 
gebruik van theorie over (interventie-)
onderzoek en veranderkunde én van 
bestaande kennis en literatuur over het 
onderzoeksthema. In het programma 
wordt zowel aan onderzoeksmethodische 
als aan veranderkundige aspecten van het 
interventie-onderzoek aandacht besteed. 

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/management-innovation/aan-het-woord/~karin-van-der-velden/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/management-innovation/programma/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
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Master Begeleidingskunde
Word een professioneel begeleider 
op alle niveaus

Verandering is een constante factor geworden in veel organisaties. Om op 
ontwikkelingen in de professionele omgeving in te spelen is flexibiliteit 
immers een basisvoorwaarde geworden. Bij een organisatie in transitie 
staan vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, 
cultuur en eigenaarschap op het spel. Precies in dit krachtenveld 
opereert de begeleidingskundige. Wil je leren hoe je op alle niveaus in de 
organisatie dat transitieproces begeleidt? Dan is dit de masteropleiding 
die je zoekt! 

Je wordt opgeleid tot begeleidingskundige 
en maakt kennis met verschillende 
begeleidingsvormen in de context van 
ontwikkelingen in de maatschappij en in je 
eigen organisatie.

Gids naar afstemming en 
gezamenlijkheid
Als begeleidingskundige breng je in 
samenspraak met alle betrokkenen de drijvende 
idealen en gedeelde visie in beeld, maar ook de 
relationele obstakels en stagnerende krachten 
die de veranderende organisatie genereert. 
Betrokken partijen gaan met elkaar in gesprek 
om tot gezamenlijkheid te komen. Jij zorgt 
er als professioneel begeleidingskundige 
voor dat er afstemming binnen en tussen de 
organisatielagen plaatsvindt. 

Voor wie
De Master Begeleidingskunde is een generieke 
master gericht op professionals die met mensen 
werken: (intern) adviseurs, teamcoaches, 
leidinggevenden en uitvoerende (senior) 
professionals, afkomstig uit verschillende 

sectoren die vanuit hun functie individuele 
begeleiding en teambegeleiding verzorgen en 
daardoor ook bij organisatieontwikkeling zijn 
betrokken. 

Veel studenten volgen de master begeleidings-
kunde om vanuit hun huidige functie door te 
groeien naar een volgende niveau. 

Erkend getuigschrift
De opleiding Master Begeleidingskunde 
is erkend door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO). Na het 
behalen van het diploma heb je de titel 
MHOB (Master Human & Organizational 
Behavior). De Master Begeleidingskunde is 
de enige, door het ministerie van Onderwijs, 
erkende professionele Masteropleiding 
Begeleidingskunde in Nederland. Bij je diploma 
ontvang je een diplomasupplement met een 
DS-label. Met dit Engelstalige document kun 
je de waarde van je diploma eenvoudiger 
aantonen in het buitenland bij de toelating 
tot een vervolgstudie of bij het vinden van 
een baan.

Feiten & cijfers
Duur 2,5 jaar

Startdatum fase 1 en 2: september / 
fase 3: januari

Contactmomenten Rotterdam: 
maandagmiddag en 
-avond
Nijmegen: donderdag en 
vrijdag afwisselend om 
de week

Studiebelasting 18-20 uur per week

Graad Master Human & 
Organizational Behavior 
(MHOB)

Vorm Deeltijd

Toelatingseisen relevant bachelor-/
hbo-diploma, 4 jaar 
werkervaring en 
deelname aan een 
supervisiereeks (10 
bijeenkomsten bij een 
LVSC supervisor in de 
afgelopen 6 jaar)

In Nijmegen én in Rotterdam!

De Master Begeleidingskunde is een 
opleiding van de Hogeschool Rotterdam. 
Je kunt de opleiding volgen in Rotterdam 
of in Nijmegen. 

Meld je aan via de website van de 
Hogeschool van Rotterdam!

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/begeleidingskunde/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/?gclid=Cj0KCQiAuZXQBRDKARIsAMwpUeRNq2kwK0eFRPqZxzJuGfD0gUXrmf-tJSQxnnG2ubdh8peqpRQhY44aAp8pEALw_wcB
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
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‘Door deze masteropleiding zet ik meer vraagtekens 
bij aannames die ik te snel doe (omdat ik thema’s 
of oplossingen meteen lijk te zien). Ik stel nu mijn 
conclusies uit, handel meer vanuit een niet-weten 
houding, zie mijzelf minder als expert, en laat meer 
ruimte voor de ander over.’

Astrid Lassche, docent aan de Hogeschool van Amsterdam 

• Modules met accent op supervisie en 
begeleidings- vaardigheden

• Modules met accent op coaching en 
begeleidingsvormen. Introductie 
begeleidingskunde

• Modules met het accent op begeleidingskunde en 
praktijkwetenschappelijk onderzoek

Master Begeleidingskunde

Fase 1, 12 maanden

Leergang Supervisie & Coaching

Fase 2, 4 maanden Fase 3, 12 maanden

Programma

De Master Begeleidingskunde bestaat 
uit 3 fasen. Fase 1 en fase 2 vormen de 
Leergang Supervisie & Coaching. Fase 3 is 
de afrondende masterfase van het traject. 

In fase 1 van de master ligt de nadruk op 
begeleiding van individuele ontwikkeling, in 
fase 2 op begeleiding van teamontwikkeling 
en in fase 3 op begeleiding van organisatie

ontwikkeling. Daarmee staat in fase 1 
supervisie als begeleidingsvorm centraal, 
in fase 2 (team)coaching en in fase 3 het 
competent inzetten van verschillende 
begeleidingsmethoden bij complexe 
begeleidingsvraagstukken binnen 
organisaties. 

Je eigen ontwikkeling en personal branding 
als begeleidingskundige leg je ter afsluiting 
van fase 1 en fase 2 (de Leergang Supervisie 
en Coaching) en van de gehele master in 
fase 3 vast in een portfolio. 

Jouw eigen traject
Je kunt ook alleen fasen 1 en 2 van de 
master volgen die samen de Leergang 
Supervisie en Coaching vormen. Je kunt 
zelfs fase 1 separaat volgen en daarmee een 
registratie verdienen als supervisor bij de 

LVSC. Na fase 2 kun je je laten registreren 
als erkend coach bij de LVSC. Na afronding 
van de eerste twee fasen ontvang je het 
certificaat Leergang Supervisie en Coaching. 

Leerlijnen
De Master Begeleidingskunde kent drie 
doorlopende leerlijnen die in alle fasen 
terugkomen in het curriculum: 

Leerlijn Begeleidingskundig handelen
Fase 1: Begeleidingskundig Handelen, 
Leersupervisie, Reflectie op Lichamelijkheid 
Fase 2: Coaching, Intervisie, Teamcoaching 
Fase 3: Begeleidingskundig Handelen 

Leerlijn Handelend Onderzoeken
In alle fasen is aandacht voor theorie 
en methodologische concepten van 
begeleidingskundig handelingsonderzoek. 
Per fase wordt ook een onderzoek 
uitgevoerd, waarbij het onderzoek in 
steeds breder perspectief plaatsvindt rond 
een steeds complexer wordend vraagstuk. 
In fase 1 doe je een fenomenologisch 
onderzoek naar een eigen ervaring; 
in fase 2 staat een praktijkgericht 
onderzoek op teamniveau centraal 
en in fase 3 wordt in het kader van de 

masterthesis een praktijkwetenschappelijk 
handelingsonderzoek gedaan binnen de 
gelaagdheid van een organisatie. 

Leerlijn Onderzoekend denken
In alle fasen komen de volgende 
aandachtsgebieden terug in aparte 
modules: Organisatie- en Veranderkunde, 
Ethiek, Diversiteit, Visies. 

Je eigen ontwikkeling en personal branding 
als begeleidingskundige leg je ter afsluiting 
van fase 1 en fase 2 (de Leergang Supervisie 
en Coaching) en van de gehele master in 
fase 3 vast in een portfolio.

Wie zijn je medestudenten?

De studenten van de Master Begeleidings-
kunde zijn afkomstig uit verschillende 
sectoren en functies: het zijn uitvoerenden, 
managers, teamleiders, opleiders uit onder 
meer 
• welzijn en zorg
• onderwijs
• bancaire sector
• politie
• defensie
• justitie
• commerciële bedrijven

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/master/begeleidingskunde/deeltijd/astrid-lassche/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
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Check de site
Ben je er nog niet helemaal uit? Check onze websites voor meer 
informatie. Management en Innovatie in maatschappelijke 
organisaties: han.nl/mmi. Begeleidingskunde: han.nl/mbk

Kom naar de Open Avond
Op een Open Avond krijg je een presentatie over de opleiding 
van je keuze en kan je kennismaken met de opleidings-
coordinator, docenten en (oud)studenten. We organiseren 
jaarlijks meerdere Open Avonden. Een overzicht van de 
data en aanmelden kan bij han.nl/meermee 

Loop een keertje mee
Wil je eerst eens ervaren hoe les verloopt van een masterstudie, 
volg dan een meeloopcollege. Wil je meelopen, meld je dan aan 
via han.nl/meeloopcollege. Sommige opleidingen organiseren 
ook een speciaal proefcollege voor geïnteresseerden in de 
master. Bekijk de proefcolleges op han.nl/proefcollege 

Laat je vrijblijvend adviseren 
Ook wij vinden het belangrijk dat jij een goede keuze maakt. 
Een masteropleiding is immers een grote investering, 
qua tijd én geld. Een gesprek met een studieadviseur kan 
heel verhelderend zijn, zo leert de ervaring. We zijn ook 
eerlijk als we denken dat een masteropleiding voor jou niet 
de beste oplossing is. Vraag dus gerust een vrijblijvend 
adviesgesprek aan met een studieadviseur. Ga naar 
han.nl/master-adviesgesprek. Of bel (024) 353 15 06 

Eerst praten
Voldoe je aan de toelatingseisen en sluit de opleiding 
aan op jouw ambitie? Neem dan contact op voor een 
adviesgesprek. Samen met de opleidings coördinator 
kijk je eerst of de opleiding inderdaad past bij jouw 
wensen en jouw werk praktijk. Bel (024) 353 15 06 of 
mail naar masters@han.nl

Dan aanmelden 
Na het adviesgesprek met de opleidingscoördinator 
kun je je daadwerkelijk aanmelden voor de opleiding 
via Studielink via han.nl/aanmelden-master. 
Je ontvangt per post een bevestiging en word 
je gevraagd aanvullende informatie en bijlagen 
te verstrekken. De opleiding neemt daarna 
contact met je op over het verdere verloop van 
de toelatingsprocedure.
Voor de master Begeleidingskunde meld je je aan 
via de website van Hogeschool Rotterdam

Definitieve inschrijving
Heb je de gehele toelatingsprocedure met goed gevolg 
doorlopen en zijn alle contracten ondertekend, dan ben 
je definitief ingeschreven voor de opleiding.

Masteropleiding 
gekozen?  
Hoe nu verder? 

Nog twijfels? 

Tips voor bekostiging
Deze management-masteropleidingen zijn onbekostigd. Dat betekent 
dat de HAN geen subsidie voor deze opleidingen ontvangt. Studenten 
betalen dus een hoger bedrag voor deze opleidingen. 

Ondersteuning door je werkgever
Een deel van onze masterstudenten krijgt de opleiding geheel of deels 
vergoed door de werkgever. Veel werkgevers zien het opleiden van 
hun medewerkers als een investering, omdat de student het geleerde 
direct in praktijk brengt en een organisatieverbetering doorvoert. 
De werkgever geeft de studiekosten op als bedrijfskosten, zodat ze 
aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. 

Leven Lang Leren Krediet
Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht (meer) op 
studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 

55 jaar via DUO geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit 
heet het ‘levenlanglerenkrediet’. Kijk op de site van duo.nl voor meer 
informatie.

Ben je ZZP-er?
Als ZZP’er kun je jouw investering in een masteropleiding opgeven als 
bedrijfskosten. Reis- en verblijfskosten, een studie   reis en aanschaf 
van studiemateriaal vallen ook onder opleidingskosten.

Crowdfunding
Heb je crowdfunding voor je masteropleiding al overwogen? Hierbij 
vraag je jouw vrienden en kennissen om een financiële bijdrage voor 
jouw studie. Veel mensen willen studie-ambities stimuleren en zijn 
bereid om hierin te investeren. Voorbeelden vind je op onze website.

https://www.han.nl/werken-en-leren/opleidingen/?branche=&bus_area=&search=programmes&incompany=&locations=&costs=&result_id=&type=ma&organisation
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/begeleidingskunde/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/management-innovation/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/management-innovation/
https://www.han.nl/meermee/
https://www.han.nl/werken-en-leren/over-han-werken-en-leren/meeloopcollege/
https://www.han.nl/werken-en-leren/over-han-werken-en-leren/meeloopcollege/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/~adviesgesprek/
https://www.han.nl/werken-en-leren/kosten/~financiering-kosten-master-opleiding/
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Praktijkonderzoek en innovatie 
De student doet praktijkonderzoek in de eigen 
organisatie of in de branche. De werkgever kan 
hiervoor zelf onderwerpen aandragen en een 
structurele oplossing vinden voor een complex 
probleem wat al langer speelt. 

Professionalisering en duurzame kennis 
Met de professionalisering van een medewerker op 
masterniveau, haalt de werkgever kennis op hoog 
niveau in huis. Blijvende kennis. De student wordt 
immers geëquipeerd om de kennis te delen, zodat 
vraagstukken door de organisatie zelf kunnen worden 
onderzocht en opgelost. 

Complexe vraagtukken 
Een medewerker met een mastergraad in de 
organisatie is een professional die in staat is complexe 
projecten op te pakken. De werkgever kan hierdoor 
taken met een hoge verantwoordelijkheid delegeren. 

Waardevol netwerk 
De masterstudent bouwt tijdens de opleiding een 
netwerk op van waardevolle contacten. Contacten 
waarmee deze student creativiteit en innovatiekracht 
meegeeft aan de organisatie. 

Een Master?! 
Wat levert het je 
werkgever op? 

‘Een professionele master draagt 
eraan bij dat de student zijn of haar 
grenzen verlegt, je doet kennis op van 
waar je kennis kunt halen en vergroot 
je persoonlijk leiderschap. Mede 
dankzij de prestaties op masterniveau 
is één van mijn medewerkers, 
benoemd als verpleegkundig 
bestuurder in het AMC.’ 

Robert Simons, verpleegkundig bestuurder Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/management-innovation/aan-het-woord/~robert-simons/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/


Locatie en informatie

HAN Masterprogramma’s
Groenewoudseweg 1
6524 TM Nijmegen 
T (024) 353 1506

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen?
T (024) 353 1506
I han.nl/master-adviesgesprek
E masters@han.nl

Aanmelden?
I han.nl/aanmelden-master
E masters@han.nl

HAN Deeltijdstudies
De HAN Masterprogramma’s zijn onderdeel 
van HAN Deeltijdstudies. Niet alleen voor 
een Master-, maar ook voor een (Post) 
Bacheloropleiding, een Associate Degree of 
cursus/training kan je bij HAN Deeltijdstudies 
terecht. Kijk voor meer informatie op: 
han.nl/deeltijdstudies.
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Naast deze management 
masters kan je bij de 
HAN ook terecht voor de 
masteropleidingen:

Onderwijs en Opleiden

Leraar Algemene 
Economie

Leraar Engels

Leraar Nederlands

Leraar Wiskunde

Welzijn en Sport

Pedagogiek

Social Work

Sport- en 
Beweeginnovatie

Zorg

Advanced Nursing Practice

Musculoskeletale 
Revalidatie

Neurorevalidatie en 
Innovatie

Physician Assistant

Techniek

Automotive Systems

Control Systems 
Engineering

Molecular Life Sciences

Alle HAN-Masters zijn 
NVAO-geaccrediteerd.

Meer informatie?  
Kijk op han.nl/masters

Deeltijdstudies
Toekomstproof

https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/
https://www.han.nl/werken-en-leren/type-opleidingen/masteropleidingen/~adviesgesprek/
https://www.han.nl/werken-en-leren/opleidingen/?branche=&bus_area=&search=programmes&incompany=&locations=&costs=&result_id=&type=ma&organisation
https://www.han.nl/werken-en-leren/

