
Het programma biedt de meest up-to-date wetenschappelijke kennis en inzichten over 
clinical leadership, de financiering van de gezondheidszorg, governance, kwaliteit, veiligheid 
en innovatie in de gezondheidszorg. Ook besteden we aandacht aan (persoonlijke) 
leiderschapsontwikkeling en ambitie op het managementvlak.

Programmaopzet
Het programma bestaat uit 7 modules inclusief korte praktijkopdrachten en een 
eindopdracht. De totale doorlooptijd bedraagt 10 maanden. Het docentenkorps bestaat uit 
docenten van TIAS en aansprekende en inspirerende namen uit de praktijk van de zorg zoals: 
prof. dr. Nardo van der Meer (Academic director), prof. dr. Bart Berden, prof. dr. Carla 
Koen, dr. Freek Aertsen, drs. Peter Langenbach, prof. dr. Jan de Vuijst en prof. dr. Mirella 
Minkman. Voor meer informatie: www.tias.edu/cba  
 
Voor wie is dit programma?
Jonge medici en andere zorgprofessionals

Wat mag je van het programma verwachten?
• compact en intensief programma
• de meest recente wetenschappelijke kennis van de medische/klinische wereld
• actuele kennis uit de niet-medische wereld toegepast op het medische domein
• direct toepasbare kennis van docenten werkzaam in de praktijk als specialist/ bestuurder
• persoonlijk ontwikkelingtraject door middel van coaching
• pratijkbezoek aan toonaangevende zorgorganisatie
• optimaal leerrendement van programma op maat gemaakt voor de klinische doelgroep
• certificaat van TIAS, één van de top business schools in Europa
• 40 ABAN punten 

Praktische informatie 
Locatie: Campus TIAS Utrecht. Investering: € 5.400,- incl. maaltijden en lesmateriaal. 
Leden van De Jonge Specialist krijgen 250 euro korting op de deelnameprijs.

Aanmelden
Elke aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie. Voor meer informatie of 
direct aanmelden kun je contact opnemen met Program Adviser Sophie Baars, 
s.baars@tias.edu, telefoon 013 466 86 01.

In samenwerking met De Jonge Specialist organiseert TIAS School for Business 
and Society een volledige leergang op het gebied van management in de 
gezondheidszorg. De leergang is bedoeld voor jonge zorgprofessionals met de 
ambitie de gezondheidszorg te verbeteren en innovaties in de zorg te realiseren. 

 CLINICAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Een compacte en intensieve leergang voor jonge zorgprofessionals

Meer opleidingen?
Bekijk hier het aanbod 
managementopleidingen in de 
zorg bij TIAS:
www.tias.edu/health

Dit programma wordt mede mogelijk 
gemaakt door het TIAS Healthlab en De 
Jonge Specialist.

Campus TIAS Utrecht 

Module 1 
Strategy & new realities

Module 2 
Leadership

Module 3
Finance

Module 4
Quality & safety

Module 5
Future of healthcare

Module 6
Operations

Module 7
Innovations
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