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Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheids-
zorg steeds meer toeneemt: demografische en epidemiologische 
ontwikkelingen maken dat zorgprofessionals zorg moeten dragen 
voor een groter wordende groep patiënten. Technologische 
ontwikkelingen maken meer aandoeningen behandelbaar, hetgeen 
eveneens een toename van het zorgvolume tot gevolg heeft. 
Daarnaast zorgen technologische innovaties voor een toename 
van complexiteit zoals ook duidelijk het geval is binnen de sector 
medische beeldvorming en radiotherapie.

De noodzaak tot taakherschikking wordt in toenemende mate onderkend 
in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook is er meer en meer sprake van 
functiedifferentiatie. Het uitgangspunt bij de inzet van de nieuwe functies is 
efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door 
een betere afstemming van het zorgproces.

Door de toenemende complexiteit in de sector medische beeldvorming/ 
radiotherapie is er een grote behoefte ontstaan aan medische beeld-
vormings en bestralingsdeskundigen (MBB) die als master opgeleid zijn.

De beroepsvereniging, NVMBR, heeft voor de masteropgeleide MBB’er een 
aantal beroepskenmerken geformuleerd: de professionele master MBB 
vervult zelfstandig advanced practice taken op het gebied van complexe 
diagnostiek en behandeling. Hij anticipeert op veranderingen en vernieu- 
wingen/ontwikkelingen in het domein en initieert en begeleidt deze.  
Tevens participeert hij in innovatie- en onderzoekstrajecten, formuleert  
beleid en verbetert de continuïteit en samenhang van zorgprocessen.

De masteropleiding Medical Imaging/Radiation Oncology leidt op voor 
hogere functies in een sector van de medische beeldvorming of in de radio-
therapie. De opleiding past goed bij u indien u ervaring hebt opgedaan als 
MBB’er in een van de werkvelden en als u op het punt gekomen bent dat u 
uw professionele grenzen wilt verleggen of uw horizon wilt verbreden.
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Professionele master
De hbo-masteropleiding Medical Imaging/Radiation Oncology hanteert  
de volgende uitgangspunten voor de op te leiden professional:

 – Als professionele master MBB hebt u de bekwaamheid om het beroep 
binnen de medische beeldvorming of radiotherapie uit te oefenen  
op expertniveau. U overstijgt zowel verdiepend als verbredend de 
bekwaamheid van de bachelor MBB en u kunt als zelfstandige en/of 
leidinggevende beroepsbeoefenaar functioneren. U bent in staat om 
kennis en inzicht en probleemoplossend vermogen toe te passen in 
nieuwe omstandigheden binnen de bredere beroepscontext.
 – Als professionele master MBB beschikt u over een wetenschappelijk 
denkkader en hebt u een onderzoekende houding, gericht op de 
oplossing van (complexe) problemen in de praktijkvoering. Met een 
kritische houding bent u veelvuldig op zoek naar nieuwe ‘evidence’ ter 
ondersteuning of verbetering van het beroepshandelen. Daarbij maakt 
u gebruik van verschillende kennisbronnen, zoals wetenschappelijke 
kennis, best practices en ervaringsgegevens. U bent in staat zelfstandig 
een wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te 
voeren, op basis van een vraag of probleem in de praktijk.
 – Als professionele master bent u in staat uzelf en de beroepspraktijk als 
geheel permanent te betrekken in een proces van leren, vernieuwen en 
verder professionaliseren.
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Inhoud
Het basisprofiel van de hbo-masteropleiding Medical Imaging/Radiation 
Oncology is een afgeleide van de kwalificaties geformuleerd door de NVMBR 
en het Europees master-consortium, waaraan zes Europese opleidingsinsti-
tuten deelnemen. Het uitstroomprofiel wordt bepaald door de opzet van het 
programma: de gekozen vakspecialistische modulen en het onderwerp van de 
dissertatie bepalen het profiel Medical Imaging/Radiation Oncology.

Het curriculum van de masteropleiding is ingedeeld in een aantal verplichte-  
en keuzemodulen:

 – Voor het beroepsbekwaam handelen op expertniveau wordt een groot 
aantal vakspecialistische modulen aangeboden, gerelateerd aan speciali-
saties in de medische beeldvorming en radiotherapie. U maakt hieruit een 
keuze. Er is de mogelijkheid om ook een of meerdere modulen bij een van 
de deelnemende Europese instellingen te volgen. 
 – De onderwerpen van de vakspecialistische modulen liggen op het gebied 
van echografie, (PET) CT, MRI, mammadiagnostiek, IMRT, IGRT, kwaliteits-
borging in de moderne radiotherapie (QAART), beeldinterpretatie, 
kwaliteitszorg, management, RIS en PACS en beeldbewerking/-verwerking.
 – Voor het praktijkgericht onderzoeken en ontwerpen volgt u twee verplichte 
modulen waarvan de inhoud zich richt op onderzoeksmethodieken, 
epidemiologie, recht/ethiek/filosofie, en de medische beeldvorming/
radiotherapie in een Europese context. Als afsluiting van de opleiding voert 
u zelfstandig een onderzoek (Dissertation) uit.
 – Voor uw rolontwikkeling als professionele master volgt u een doorlopend 
programma ‘Persoonlijke Professionele Ontwikkeling’. Binnen dit onder-
deel wordt aandacht besteed aan zowel uw persoonlijke ontwikkeling als 
de ontwikkeling van de rol van een professionele master binnen de 
medische beeldvorming of radiotherapie.

Gedurende de opleiding zal een persoonlijke coach aan u worden toegewezen.

Doelgroep en toelatingseisen
De masteropleiding is primair bedoeld voor hbo-opgeleide professionals werk-
zaam in de medische beeldvorming en/of radiotherapie. Een ieder die wil deel-
nemen aan deze masteropleiding en voldoet aan de toelatingseisen, kan zich 
voor de opleiding aanmelden. De toelatingseisen zijn als volgt geformuleerd: 

 – Een afgeronde hbo-opleiding.
 – De vooropleiding en of de huidige werkzaamheden hebben een relatie 
met de medische beeldvorming en/of radiotherapie.
 – Minimaal twee jaar werkervaring in de medische beeldvorming en/of 
radiotherapie.
 – Voor het volgen van bepaalde modulen maakt het leren op de werkplek 
onderdeel uit van de module. Indien u kiest voor een van deze specialis-
listische modulen is het hebben van een aan de module gerelateerde 
werkplek (of stageplaats) vereist.
 – Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.



Indien u niet over een hbo-diploma beschikt, wordt u in de gelegenheid 
gesteld om via een intake-assessment aan te tonen dat u beschikt over  
hbo-kwalificaties. Dit geldt zeker voor inservice-opgeleiden.

Perspectief
Afgestudeerden mogen de erkende hbo-titel Master of Science (MSc) voeren.

De afgestudeerde master Medical Imaging/Radiation Oncology beschikt 
over kennis en vaardigheden op hoog niveau, verworven in het relevante 
gebied van de beroepsuitoefening, om te kunnen fungeren als een expert  
in dat gebied. Zijn verworven analytische, kritische en reflectieve vaardig-
heden past hij toe in een (inter)nationale setting door bijvoorbeeld  
bestaande werkmethoden te verbeteren, nieuwe werkmethoden te ontwik-
kelen en onderzoeks- en behandelprotocollen op te zetten. Tevens is hij in 
staat complexe informatie te communiceren met de eigen beroepsgroep 
en in een multidisciplinaire setting: dit alles met als doel het verlenen van 
kwalitatief hoogwaardige zorg op het gebied van medische beeldvorming 

en radiotherapie. Eveneens is hij in staat een praktijkgericht (wetenschappelijk) 
onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren.

Kwaliteit
De masteropleiding is in 2012 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) geaccrediteerd. Het onderwijsprogramma wordt verzorgd  door deskundige  
docenten met ervaring binnen het (inter)nationale masteronderwijs. 

Start opleiding
U kunt zowel in september als in februari starten met de opleiding.

Lestijden
Informatie hierover is te verkrijgen bij de opleiding, zie contactgegevens hieronder.

Kosten
Afhankelijk van het te volgen programma liggen de kosten tussen de 5000 en  
6000 euro per jaar, uitgaande van een driejarig traject.

Studiebelasting en studieduur
Het studieprogramma gaat uit van een studiebelasting van gemiddeld 20 uur per 
week. Het programma omvat in totaal 90 European Credits (EC). U volgt onderwijs 
gedurende één dagdeel per week aan Hogeschool Inholland, locatie Haarlem, 
Bijdorplaan 15. De masteropleiding Medical Imaging/Radiation Oncology duurt 
twee tot drie jaar.

Contact en aanmelding
Wilt u meer informatie over deze masteropleiding, neem dan contact op met:
secretariaat Paramedische opleidingen
E-mail: miro.masters.gsw@inholland.nl 
Telefoon: 023- 541 25 00

Website
Kijk voor meer informatie over de opleiding op de volgende websites:
inholland.nl/miro of empimi.eu
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