
 

 

Ondernemerschap Leiderschap Human Capital Transitie

‘Pick your goals’ Leiderschap dat ben je zelf Iedereen draagt zijn steentje bij Change

Hoe kom je van een analyse van 
de organisatie en haar omgeving 

tot een nieuw (innovatief) 
concept voor een product of 

dienst en hoe kan het doen van 
onderzoek hierbij helpen?

Hoe kun je je verder ontwikkelen 
en profileren als leider en 

werken aan coaching van en 
zelfsturing in je team?

Hoe kun je effectiviteit en 
efficiency van personele inzet 

in de context van je eigen 
werkeenheid optimaliseren en 

welke rol spelen performance en 
employability hierin?

Wat is, op basis van een analyse 
van verandermethoden en 
-perspectieven, de meest 

passende manier van transitie 
van jouw team/werkeenheid?

Beroepsproducten: Beroepsproducten: Beroepsproducten: Beroepsproducten:

Adviesrapport
Uitgewerkt Business Model Canvas

Presentatie
Verantwoordingsdossier

Verslag Coaching & Zelfsturing

Verbeterplan
Advies duurzaam personeelsbeleid

Analyserapport
Presentatie

Aanvullend onderwijs: schrijven, rapporteren, presenteren, ICT-vaardigheden, intervisie, samenwerken, plannen, onderzoek, studievaardigheden

Het gehele traject wordt gebruik gemaakt van blended learning:
• werkplekleren

• e-learning
• persoonlijk (in direct contact met docent en/ of medestudenten)

De professionele leider Onderzoek en Innovatie

De tactische netwerker ‘Dat probleem los ik op’

Hoe kun je als professionele leider ervoor zorgen dat bij complexe 
vraagstukken, in een turbulente omgeving, in samenwerking met 

externe en interne partners oplossingen worden gevonden die een 
meerwaarde hebben voor de klant en de medewerker?

Hoe kun je je ontwikkelen als professionele leider met betrekking 
tot verbinden en samenwerken. 

Welk creatieve antwoord heb jij op een vraag van een 
externe opdrachtgever en hoe verantwoord je dit vanuit een 

kritische houding, op methodische wijze gebruik makend 
van concepten en theorieën die van belang zijn binnen het 

vakgebied?

Keuze uit: 

1. Businessplan
2. Innovatieplan
3. Verbeterplan

1. Procesverslag over het oplossen van een complex vraagstuk
2. Verantwoordingsdossier over jouw handelen

als professionele leider
3. Assesment voor een panel van deskundigen.

Beroepsproducten: Beroepsproducten:

Opbouw Management in de Zorg Bachelor Degree
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