
MINOR VERPLEEGKUNDIG 
LEIDERSCHAP

Waarom deze minor? 

Verpleegkundig Leiderschap is ‘in’. In alle zorgsettings
heeft men hoge verwachtingen van het leiderschap van 
hbo-verpleegkundigen. 

Een verpleegkundig leider is iemand die…

 een leidende rol pakt in het multidisciplinair team;
 werkt in de patiëntenzorg vanuit een moderne visie 

op gezondheid;  
 grondig onderzoek verricht naar de specifieke 

behoeften van elke patiënt; 
 zich actief inzet voor zorgvernieuwing;
 opkomt voor de belangen van zijn/ haar (langdurige) 

zieke zorgvrager
 een voorbeeld is voor toekomstige verpleegkundigen

Tijdens de minor staan we bij al deze facetten stil en zal 
jij, door middel van coaching, jouw persoonlijke stijl van 
leiderschap ontdekken en leren te gebruiken.

Vragen over deze minor? 

Neem contact op met: 
wang.l@hsleiden.nl

mailto:wang.l@hsleiden.nl


Wat ga je doen?
Je volgt 20 weken onderwijs. Elke week staat een ander thema centraal. 
Enkele voorbeelden van thema's:  
• Verpleegkunde anno 2022; 
• Diversiteit; 
• Macht en invloed; 
• Klimaat en duurzaamheid; 
• Beeldvorming verpleegkundigen in de media

Het onderwijs is divers:
- Leadership Journey: Je ontwikkelt jouw reflectief vermogen en jouw 
leiderschapsvermogen. Je bouwt een eigen leiderschapsstijl op en beargumenteert 
jouw keuze daarvoor tijdens het afsluitend gesprek.
- Research lab: Je neemt een interview af bij een voor jouw aansprekend 
rolmodel. Je bevraagt jouw rolmodel over haar/zijn ontwikkeling tot leider. Zo 
ontwikkel je zowel jouw onderzoekend vermogen als jouw visie op leiderschap. 
Middels een creatieve communicatievorm (blog of vlog) ga je het resultaat van dit 
interview aan de buitenwereld presenteren. 
- Pressure cooker: Je werkt samen met een aantal andere medestudenten, om 
in een ultrakort tijdsbestek, een probleem uit de dagelijkse praktijk op te lossen. 
Alrijne Zorggroep is jullie opdrachtgever. De onderbouwing voor jullie resultaat 
wordt vastgelegd in een verslag. De oplossing presenteren jullie aan een panel uit 
de praktijk binnen Alrijne.

Aanmelden? 
Inschrijven kan via Osiris (interne studenten) of Kies op Maat (extern).

Voorwaarden voor toelating:
Jij wilt je ontwikkelen tot verpleegkundig leider. Je bent geïnteresseerd in het 
verbeteren van kwaliteit van zorg door middel van praktijkonderzoek en jij durft je 
uit te spreken voor wat jij belangrijk vindt in de zorgverlening.

Deze minor is bedoeld voor studenten van de hbo-opleiding Verpleegkunde (voltijd 
en duaal) van binnen en buiten Hogeschool Leiden. Daarnaast moet de student 
beschikken over een stageplek in de zorg.
De toelatingseis is geheel volgens de Onderwijs- en examenregeling 2021-2022 van 
de bacheloropleiding tot verpleegkundige (Deel B).

Deze minor (30 EC) is ontwikkeld vanuit het Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap 
en de opleiding hbo-verpleegkunde, in samenwerking met Alrijne Zorggroep. 
Vanaf september 2022 wordt deze minor twee keer per jaar aangeboden in periode 
1 en 2 (september tot februari) & periode 3 en 4 (februari tot juli); Elke dinsdag 8 
uur contacttijd.
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