
Start opleiding
Februari

Instroomeisen
 - afgeronde hbo-bacheloropleiding op het gebied 

van (gezondheids)zorg en/of welzijn (HSAO)
 - minimaal twee jaar relevante beroepservaring
 - basiskennis van ICT, blijkend uit opleiding en/of 

ervaring
 - praktijkbegeleider voor twee uur per week
 - relevante opdrachten uit de praktijk

Lesdagen
De lesdag voor deze opleiding is de donderdag.

Kosten
Jaar 1: € 8.950,–
Jaar 2: € 8.350,–
(wijzigingen voorbehouden)

Studieduur
Twee jaar, parttime, 60 EC = 1.680 uur

Getuigschrift
Titel: Master of Science

Kwaliteit
Geaccrediteerde master   

Locatie 
De Boelelaan 1109 (OZW-gebouw) 
1081 HV Amsterdam

Contact en aanmelding 
Masteropleiding Advanced Health Informatics Practice
Contactpersoon: Rob Doms
Telefoonnummer: 06 12 70 98 99
E-mail: mahip@inholland.nl
Meer informatie: www.inholland.nl/mahip

Gezondheid
Sport en
Welzijn

Advanced Health
Informatics Practice
 Masteropleiding

 AmsterdamKijk voor meer informatie op www.inholland.nl/mahip

Hoewel deze brochure met de grootste zorgvuldigheid is samen- 
gesteld kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud.  
Voor eventuele opmerkingen over deze brochure kun je contact 
opnemen met: Hogeschool Inholland, Afdeling Communicatie, 
e-mail: info@inholland.nl.



Advanced  
Health Informatics 
Practice

De Advanced Health Informatics Practitioner (AHIP) is een  
hoogopgeleide professional die als intermediair tussen zorg- 
professionals en ICT-professionals opereert. De AHIP wordt 
ingezet bij informatiserings- en ICT-innovatieprojecten in de  
zorg.

De mogelijkheden en het belang van ICT in de zorg nemen toe. Met behulp 
van informatiesystemen, zoals elektronische patiëntensystemen, kunnen  
we informatie beter en efficiënter vastleggen en overdragen. Met internet-
toepassingen kunnen we zorg op afstand leveren. Patiënten kunnen daardoor 
langer zelfstandig in de thuissituatie blijven en zorg kan efficiënter geleverd 
worden.

De vraag is niet of we ICT in de zorg willen gebruiken, maar hoe we de 
mogelijkheden die ICT biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. De zorg 
staat hierbij centraal. Zorg is echter te complex voor ICT-professionals en  
ICT is te complex voor zorgprofessionals. Er is behoefte aan mensen die  
een brug kunnen slaan tussen de domeinen van (gezondheids)zorg en ICT. 
En deze behoefte groeit.

De Advanced Health Informatics Practitioner is deze nieuwe professional.  
Hij of zij zorgt ervoor dat informatisering en ICT-innovatie binnen instellingen 
optimaal in dienst staan van het zorgproces.

Hogeschool Inholland biedt als enige in Nederland een hbo-masteropleiding 
Advanced Health Informatics Practice. Na het volgen van deze tweejarige  
masteropleiding bent u in staat om de belangrijke brugfunctie te vervullen bij 
informatiserings- en innovatieprojecten binnen de (gezondheids)zorg.

Voor wie?
Bent u een hbo-opgeleide zorgprofessional met twee jaar relevante werk-
ervaring, dan is de opleiding Master Advanced Health Informatics Practice 
een kans om uw carrière verder uit te bouwen.

Studieprogramma
U krijgt een brede beroepsgerichte basis aangeboden op het vlak van ICT, 
toegesneden op zorgorganisaties en zorgprocessen.

U start met zes periodes van elk tien weken waarin u zich bekwaamt in een 
beroepsrol. De beroepsrollen zijn: analist, ontwerper, adviseur, implementa-
tiespecialist, informatiemanager en projectmanager. Wat u in elke periode 
leert, past u direct toe door een beroepsproduct te maken dat voor uw eigen 
organisatie relevant is. Hiernaast bekwaamt u zich tijdens elke periode in de 
rol als praktijkgericht onderzoeker en professioneel master.

In de afstudeerfase werkt u twintig weken aan een innovatie- en onderzoeks-
project. Dit betreft een project uit uw eigen organisatie.

Leerplan masteropleiding Advanced Health Informatics Practice

Jaar 1

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Rol analist Rol ontwerper Rol adviseur Rol implementatie  - 
specialist

Analyseren van 
zorginformatiebehoeften

Ontwerpen van informatie-
structuren en -systemen

Adviseren op het snijvlak 
van ICT en zorg

Sturing geven aan 
implementatie en scholing

U maakt een 
informatieanalyse

U maakt een informatie- 
systeemontwerp

U maakt een advies over 
een online zorgtoepassing

U maakt een 
implementatieplan

Jaar 2

Periode 5 Periode 6 Periode 7 en 8: Afstudeerfase

Rol informatiemanager Rol projectmanager Innovatie- en onderzoeksproject

Ontwikkelen van zorg - 
in-formatiebeleid  en  
 informatie-(systeem)
architectuur

Managen van projecten op 
het vlak van informatie en 
innovatie

U maakt een informatie- 
beleidsplan

U maakt een projectplan  
en een onderzoeksopzet

Inhoudelijke modules
Vanuit de opleiding worden verschillende modules aangeboden die u 
helpen bij het vervullen van de verschillende beroepsrollen. Hierbij kunt u 
denken aan: ICT-ontwikkelingen in zorg en welzijn, Informatieanalyse, 
Organisatie en informatie, Effectief presenteren, Informatiesysteemontwerp, 
Databases, EPD’s en andere zorginformatiesystemen, Consumer informatics, 
User Interface Design, Adviseren en communiceren, Implementatie-
management, Pakketselectie, Informatiemanagement, Projectmanagement, 
Interoperabiliteit, Informatiearchitectuur, Informatiebeveiliging en ICT 
Wet- en regelgeving.

Verbinding met de praktijk
Er is een sterke verbinding tussen het leren op de onderwijsinstelling en het 
werken in de praktijk. Om dat te bereiken werkt u met opdrachten uit uw 
eigen organisatie. Voor de inschrijving zult u een intakegesprek hebben met 
de opdrachtgever vanuit uw eigen organisatie en de opleidingscoördinator. 
Doel is om vooraf de opdrachten uit de organisatie vast te stellen waarmee  
u in elke periode het beoogde beroepsproduct kunt realiseren. Daarnaast 
wordt bepaald wie uw praktijkbegeleider is. Uw praktijkbegeleider komt uit 
uw organisatie en heeft gemiddeld twee uur per week ruimte om u te 
begeleiden. De praktijkbegeleider is werkzaam op het snijvlak van zorg  
en ICT, bijvoorbeeld als projectmanager van de afdeling Informatie en 
Automatisering.

Studiebelasting
De master Advanced Health Informatics Practice is een parttime opleiding 
van 60 EC (European Credits, oftewel studiepunten), wat in totaal neerkomt 
op 1.680 uur. De studiebelasting is gemiddeld 21 uur per week. U volgt één 
dag per twee weken onderwijs in het OZW-gebouw aan de De Boelelaan 
1109 te Amsterdam (naast het VUmc).
 

Gezondheid, Sport en Welzijn 
 Masteropleiding


