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De Master of Informatics behandelt de afstemming 
tussen de organisatie en de ICT. De Master geeft je 
een volledig inzicht hoe nieuwe ontwikkelingen snel 
en effectief ingebed kunnen worden in je werkom-
geving. Je maakt je de vereiste vaktechnische en 
(advies)vaardigheden eigen en bereidt je optimaal 
voor op een carrièrestap. Je leert denken en werken 
vanuit de bedrijfsprocessen en vanuit die achter-
grond keuzes te maken over de inzet van ICT.

De Master of Informatics is een tweejarige deeltijd-

opleiding, die modulair is opgebouwd uit :

• Vakinhoudelijke masterclasses

• Module Methoden en technieken

• Workshop praktijkgericht onderzoek

• Consultancy & personal skills

• Coaching

• Internationale studiereis

• Thesis

De colleges worden voor een groot deel verzorgd door 

gastdocenten uit het bedrijfsleven. Hierdoor sluit de in-

houd steeds naadloos aan op de (complexe) vraagstuk-

ken uit de hedendaagse markt. Deze masteropleiding 

werkt onder meer samen met gerenommeerde orga-

nisaties, zoals, Sogeti, Maneros, Van Aetsveld, Inspea-

rit, Verdonck Klooster & Associates en het Openbaar 

Ministerie. Inhoudelijk is de opleiding nauw verbonden 

met de lectoren van de Hogeschool Utrecht in het 

betreffende onderzoeksgebied en mede daardoor van 

hoog niveau.

De opleiding richt zich op het optimaliseren van ICT- 

gebruik en processen in organisaties waar return on 

investment een grote rol speelt. De opleiding is sterk 

toepassingsgericht en continue gericht op een actuele 

invulling.

ALGEMENE 
INFORMATIE

Praktijkgericht
De opleiding kenmerkt zich door actualiteit, directe 

toepasbaarheid en flexibiliteit. Je brengt praktijkge-

richte vraagstukken en voorbeeldsituaties uit je eigen 

werkervaring in, waardoor theorie en praktijk direct op 

elkaar worden afgestemd. Er ontstaat op die manier een 

maximaal leerresultaat waarvan je direct zichtbaar profijt 

zult hebben in je beroepsuitoefening.

Modulaire opbouw
Door de modulaire opbouw kun je in je eigen tempo 

studeren. Tevens kun je na iedere masterclass besluiten 

om verder te studeren op weg naar uw post-hbo- of 

masterdiploma.

Doelgroep
Je bent minimaal twee jaar werkzaam als ICT professio-

nal, manager of consultant en je wilt je verder ontwik-

kelen op het snijvlak van business en ICT.
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Het is heel leuk en zinvol 
om medestudenten te 
ontmoeten uit andere 
vakgebieden die in allerlei 
verschillende sectoren 
werkzaam zijn
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De master kent 10 masterclasses. Een masterclass  
bestaat uit 7 colleges (à 6 uur op dinsdagen) en  
1 Consultancy & Personal skillsdag (in geval van de 
verplichte masterclasses) en heeft een doorlooptijd 
van circa 2 à 3 maanden. Je kunt na iedere master-
class besluiten om je te beperken tot het certificaat 
van deze masterclass of om verder te studeren op 
weg naar je post-hbo of masterdiploma.  

Toelatingseisen masterclasses
Alle masterclasses zijn los te volgen. Voor toelating tot 

een masterclass is een hbo- of wo-diploma gewenst, 

maar niet verplicht. Vereist is wel 2 jaar relevante werk-

ervaring op hbo/wo-niveau. Toelating vindt plaats op 

basis van een toetsing van het curriculum vitae en een 

intakegesprek.

Doorstroommogelijkheden
Eén van de unieke kenmerken van de masterclasses is 

dat zij onderdeel uitmaakt van een post-hbo-opleiding 

en van de Master of Informatics (MSc). De master is 

door het NVAO geaccrediteerd en daarmee ook inter-

nationaal erkend.

HOGESCHOOL UTRECHT  
VERZORGT DE VOLGENDE  
MASTERCLASSES:
Digital Strategy & Organisation 

Information Management

Enterprise Architecture

Business Process Management

IT Projectmanagement and Change

Business Analytics Management

Security Management

Digital Transformation & Innovation

Data Science for Business

Digital Ethics

MASTERCLASSES
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Schema post-hbo-opleidingen
Masterclasses (verticaal) komen in verschillende post-hbo-opleidingen voor (horizontaal). Dit biedt flexibiliteit om de 

gewenste masterclass te volgen.

IT Architecture Digital Innovation 

& Strategy

Cyber Security  

& Ethics

Big Data  

& Analytics

Digital Strategy & Organisation ✔ – –
Information Management ✔ – –
Business Process Management ✔ – – –
Enterprise Architecture ✔ – – –
Digital Transformation & Innovation ✔

IT Projectmanagement & Change –
Security Management ✔

Digital Ethics ✔ –
Business Analytics Management ✔

Data Science for Business ✔
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Post-hbo Big Data & Analytics bestaat uit de 
masterclasses:
• Masterclass Business Analytics Management

• Masterclass Data Science for Business

Voor de derde masterclass kan een keuze gemaakt 

worden uit:

• Masterclass Digital Strategy & Organisation of

• Masterclass Information Management of

• Masterclass Business Process Management of

• Masterclass Enterprise Architecture

• Masterclass Digital Ethics

Toelatingseisen post-hbo
Voor toelating tot de post-hbo-opleiding zijn tenminste 

vereist een hbo diploma en minimaal 2 jaar relevante 

werkervaring op hbo/wo niveau. Toelating vindt plaats 

op basis van een toetsing van het curriculum vitae en 

een intakegesprek. Beschik je niet over een hbo-diplo-

ma, dan kan hbo-werk- en denkniveau getoetst worden 

in een intakegesprek.

Doorstroommogelijkheden
Eén van de unieke kenmerken van de post-hbo-oplei-

ding is dat zij onderdeel uitmaakt van de Master of 

Informatics. De master is door het NVAO geaccre-

diteerd en daarmee ook internationaal erkend.

Een post-hbo-opleiding bestaat uit 3 masterclasses. 
Deze masterclasses kun je afzonderlijk van elkaar 
volgen.
 
Post-hbo IT Architecture bestaat uit de masterclasses:
• Masterclass Information Management

• Masterclass Business Process Management

• Masterclass Enterprise Architecture

Post-hbo Digital Innovation & Strategy bestaat uit de 
masterclasses:
• Masterclass Digital Transformation & Innovation

• Digital Strategy & Organisation

Voor de derde masterclass kan een keuze gemaakt 

worden uit:

• Masterclass Business Process Management of

• Masterclass Enterprise Architecture of

• Masterclass IT Projectmanagement and Change

Post-hbo Cyber Security & Ethics bestaat uit de 
masterclasses:
• Masterclass Security Management

• Masterclass Digital Ethics

Voor de derde masterclass kan een keuze gemaakt 

worden uit:

• Masterclass Digital Strategy & Organisation of

• Masterclass Information Management of

• Masterclass Business Process Management of

• Masterclass Enterprise Architecture

POST-HBO-
OPLEIDINGEN
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Toepassing 
van de theorie 
voegt direct 
meerwaarde toe 
aan mijn werk en 
daarmee aan de 
organisatie. 
Dat werkt 
voor mij zeer 
motiverend.
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Het tweede jaar bestaat uit 2 masterclasses. In deze 

fase werk je verder aan je onderzoeksvaardigheden en 

sluit je de opleiding af met de thesis. Voor je thesis werk 

je aan een onderzoeksproject vanuit het lectoraat bij 

de HU of voor een opdrachtgever in je eigen werkom-

geving. Ook in het tweede jaar volg je Consultancy & 

Personal Skills en krijg je coaching.

Het onderwijsprogramma van de Master of Informa-
tics in Business & IT bestaat uit twee studiejaren.

Het eerste jaar van het programma volg je 4 masterclas-

ses. De modules Onderzoeksvaardigheden en Consul-

tancy & Personal Skills worden gevolgd gedurende de 

gehele studie. Ook krijg je in het eerste jaar een coach 

toegewezen.

De Master of Informactics kent 4 verplichte masterclasses en 2 masterclasses naar keuze.

MASTER OF 
INFORMATICS
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Lectoren
Sinds 2002 kent Hogeschool Utrecht de functie van lec-

tor. De lector stimuleert toegepast onderzoek waardoor 

de functie van kennispoort die het hbo vervult wordt 

versterkt. De aanstelling van lectoren is gekoppeld aan 

de formatie van een kenniskring, een groep van onge-

veer tien onderzoekers die samen met de lector onder-

zoek verrichten en onderwijs ontwikkelen.

De Master of Informatics wordt verzorgd in samenwer-

king met twee kenniscentra vanuit Hogeschool Utrecht. 

De lectoren die verbonden zijn aan de Master of Infor-

matics zijn: dr. ir. Marlies van Steenbergen (Betekenisvol 

Digitaal Innoveren) en dr. ing. Pascal Ravesteijn  

(Procesinnovatie en informatiesystemen). 

Beide lectoren zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

Master of Informatics.

Verder zijn vanuit het lectoraat prof. dr. ir. Johan Versen-

daal en dr. Guido Ongena betrokken bij deze master.

Erkende opleidingen
Alle opleidingen van de Hogeschool Utrecht zijn erkend 

en de kwaliteit wordt continu bewaakt. Onze master-

opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO.  

De Master of Informatics is sinds 2006 NVAO geaccre-

diteerd. Het opleidingsaanbod is veelal erkend door 

landelijke beroepsverenigingen. De post-hbo-oplei-

dingen vallen onder de masteropleiding en zijn daar-

door wettelijk en internationaal erkend.

Na succesvol afronden van je masteropleiding mag je

de erkende titel Master of Science (MSc) voeren.  

MSc staat voor ‘Master of Science’. Deze titel kun je 

achter je naam voeren.

Toelatingseisen masteropleiding
Voor toelating tot de masteropleiding zijn tenminste 

vereist een hbo diploma en minimaal 2 jaar relevante 

werkervaring op hbo/wo niveau. Toelating vindt plaats 

op basis van een toetsing van het curriculum vitae en 

een intakegesprek.
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PRAKTISCHE
INFORMATIE

Kosten
Master

€ 21.000,- voor de Master of Informatics en  

€ 500,- voor de studiereis

Post-hbo

€ 9.900,- voor de post-hbo

Masterclass

€ 3.850,- voor een masterclass

Van post-hbo naar master

Mocht je besluiten na de post-hbo de gehele master te 

willen vervolgen dan is je investering:

€ 12.900,- en € 500,- voor de studiereis  

(totale investering master € 22.800,- exclusief studiereis)

Van masterclass naar master

Mocht je besluiten na 1 masterclass de master te vervol-

gen dan is je investering:

€ 17.750,- en € 500,- voor de studiereis  

(totale investering master € 21.500, exclusief studiereis)

Van masterclass naar post-hbo-opleiding

Mocht je besluiten na 1 masterclass de post-hbo-oplei-

ding te vervolgen dan is je investering: € 6.600,-  

(totale investering post-hbo-opleiding € 10.350,-). 

Alle bedragen zijn vrij van btw en inclusief boeken en 

readers.

Duur en omvang
Een masterclass bestaat uit 14 dagdelen (7 dinsdagen). 

In het geval van een verplichte masterclass wordt er 

eveneens 1 Consultancy & Personal skillsdag gevolgd. 

Een masterclass heeft een doorlooptijd van circa 2 à 3 

maanden. Een post-hbo-opleiding kun je afhankelijk van 

je leerroute binnen een jaar afronden. De totale duur 

van een Post-hbo-opleiding beslaat 3 masterclasses.

Studiebelasting
De studiebelasting wordt uitgedrukt met het internati-

onale ECTS-systeem waardoor de waarde toekenning 

van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt 

(ECTS staat voor European Credit Transfer System). Eén 

credit staat dus voor 28 studie-uren. De opleiding heeft 

een gemiddelde studielast circa 15 uur per week. De 

masterclass bestaat uit 5 ECTS, de post-hbo uit 15 ECTS 

en de masteropleiding uit 60 ECTS.

Lestijden
Dinsdag 14.30 - 21.15 uur. Per masterclass 7 bijeenkom-

sten (middag en avond), in geval van de 4 verplichte 

masterclasses 1 bijeenkomst Consultancy en Personal 

Skills en een tentamen.

LOCATIE
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

(op 5 minuten loopafstand van station Utrecht Centraal).

 www.moi.hu.nl 

 
www.linkedin.com/showcase/18102833/

http://www.moi.hu.nl
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De combinatie van de mastermodules 
Digital Transformation & Innovation, 
Digital Strategy & Organisation 
en Enterprise Architecture vormen 
samen de kern van vernieuwing
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MASTER
CLASSES

turen en de technologie brengt dynamiek, snelheid en 

real-time optimalisatie in de supply chain.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Kent de concepten voor bedrijfsstrategieën

• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van (ICT) 

strategie en beleid

• Spreekt de taal van de business en marketing domein 

in de organisatie

• Kent de potentieel en kansen van relevante bedrijfs-

modellen

• Kent de zakelijke en organisatorische doelstellingen

• Identificeert de marktontwikkelingen en begrijpt de 

impact hiervan voor de eigen organisatie

• Definieert kritische succesfactoren en prestatie-indica-

toren met het management op basis van de bedrijfs-

strategie

• Kan over grenzen van de eigen organisatie heen kij-

ken (netwerken, ketens, shared services, strategische 

allianties)

• Kent de begrippen van extended enterprise en de 

drivers (business en ICT) hierachter

• Heeft inzicht in wat de gevolgen zijn van een ex-

tended enterprise voor organisatiestructuren, bedrijfs-

processen, informatiestromen en de ondersteunende 

applicaties en infrastructuur

• Kent architectuurprincipes voor de interne en externe 

onderneming.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• Introductie strategisch management

• Strategische modellen (zoals Henry Mintzberg, Hamel 

& Prahalad, Ansoff, Treacy & Wiersema, BCG matrix)

• Leiderschap versus management

• Missie, visie en strategie

• Masterclass Digital Strategy & Organisation
• Masterclass Information Management
• Masterclass Enterprise Architecture
• Masterclass IT Projectmanagement and Change
• Masterclass Business Process Management
• Masterclass Security Management
• Masterclass Business Analytics Management
• Masterclass Digital Transformation & Innovation
• Masterclass Data Science for Business
• Masterclass Digital Ethics

MASTERCLASS DIGITAL STRATEGY & 
ORGANISATION
In deze masterclass staan deze onderwerpen centraal:

• Strategisch Management & Business Models

• Extended Enterprise

Strategisch Management & Business Models
Deze masterclass gaat over strategisch management en 

leiderschap. Aan de orde komen management model-

len, de missie, visie en strategie van de organisatie, 

verschillende business models en de strategische  

implementatie hiervan.

Extended Enterprise
In deze masterclass leer je de onderneming te zien als 

een entiteit in haar omgeving (ketens, netwerken). De 

samenwerking tussen afdelingen, business units en de 

samenwerking in de waardeketen leidt naar de ex-

tended enterprise. Organisaties krijgen o.a. te maken 

met outsourcing, strategische allianties, shared service 

centers en een sterke vraagsturing. Aan de hand van 

cases zullen verschillende praktische situaties worden 

behandeld. De extended enterprise wordt mogelijk ge-

maakt door technology push. Internet maakt wereldwij-

de connectiviteit mogelijk, zowel business-to-business 

en consumer-to-business. Service gebaseerde architec-
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worden behandeld en beheerconcepten als ASL en BiSL 

worden toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan 

trends en ontwikkelingen bij outsourcing.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Begrijpt verschillende opvattingen over business IT 

alignment

• Ontwikkelt een holistische kijk op business IT alignment

• Kent de maatregelen om business en IT-alignment te 

verbeteren

• Begrijpt IT Governance principes (in kader van het 

ontwerpen en implementeren van een planning- en 

• Business Models

• De rol van ICT

• People management

• Strategische implementatie Introductie extended 

enterprise

• Waardeketens

• Business netwerken

• Supply Chain Management

• Keteninformatisering

• Interoperabiliteit

• Informatiedeling

• Rol van architectuur bij de extended enterprise

• Technologie als enabler van de extended enterprise

• Enterprise engineering en de extended enterprise

Vanuit de deelnemers wordt een bijdrage verwacht door 

toepassing van het geleerde op de eigen organisatie.

MASTERCLASS INFORMATION MANAGEMENT
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Business IT Alignment

• Organization of the Information Function

Business IT Alignment
In deze masterclass leer je de verschillende benaderin-

gen van Business IT Alignment. Naast onderbouwde 

inzichten krijg je praktische handvatten aangereikt 

waarmee de alignment in je organisatie kan worden ver-

beterd. Centraal staat het model van de Amerikaanse 

hoogleraar Jerry Luftman, waarin alignment multi-

disciplinair wordt benaderd.

Organisation of the Information Function
In deze masterclass komt Business Information Planning 

(BIP) aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan 

IT Governance en IT Portfoliomanagement. Je krijgt 

modellen en frameworks aangereikt op het gebied van 

informatiemanagement. Demand- en Supply modellen 
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controlcyclus voor management)

• Identificeert procesverbeteringen

• Kent de processen en activiteiten voor informatie- en 

applicatiebeheer

• Geeft aan hoe de samenwerking tussen ICT-domeinen 

(Demand en Supply) kunnen worden gedefinieerd en 

verbeterd

• Kent de modellen voor het beheer van de ICT functie 

zoals BISL, ASL, ITIL

• Kent de innovaties van informatiemanagement

• Kent de invloed van outsourcing en offshoring met 

betrekking tot de informatiefunctie

• Is in staat om te anticiperen op de veranderingen van 

de informatiesystemen, die van invloed zijn op de 

bedrijfsstrategie en doelstellingen

• Is in staat tot het identificeren van eisen voor proces-

sen gerelateerd aan ICT-diensten.

• Is in staat tot het monitoren, optimaliseren en innove-

ren van het ICT-portfolio

• Maakt keuzes voor modellen en methodes voor het 

organiseren van bedrijfsprocessen

• Kent toekomstige ontwikkelingen in bedrijfsproces en 

technologie toepassingen

• Is in staat investeringsvraagstukken met betrekking 

tot business en ICT-innovaties te definiëren

• Kent de trends in de markt.
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drag, omgaan met weerstand, programmamanagement 

als veranderinstrument, Agile, Scrum en Scaled Agile, 

de diagnose van de huidige organisatie en het opstellen 

en uitvoeren van een veranderplan.

Project Management en Economics
Voor de meeste ICT-gerelateerde veranderingen en pro-

jecten zijn investeringen nodig. Er is druk op de dead-

lines en budgetten. Om een investering goed te kunnen 

managen wordt deze vaak vormgegeven als een project 

of programma. Dit deel van de masterclass beschouwt 

projecten vanuit het perspectief van waarde generatie. 

Aan de orde komen o.a. project planning, budgettering, 

de business case, return on investment, projectselectie 

en portfoliomanagement. Concepten als the Project 

Oriented organisation, Total Cost of Ownership, Net 

Present Value, Real Option Valuation en Benefits map-

ping worden besproken en toegepast in voorbeelden of 

in de eigen organisatie.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Kent effectieve raamwerken voor projectmanagement

• Heeft kennis en vaardigheden om een project te 

managen

• Kan een project plan ontwikkelen en opstellen

• Kan KPI’s (key performance indicators) opstellen.

• Is bekend met methoden voor de besluitvorming

• Maakt een planning en presenteert die op verschillen-

de detailniveaus

• Beheert het werk van een projectteam

• Kan de huidige situatie (cultuur, belangen, verander-

potentieel) in een organisatie analyseren

• Is in staat om te communiceren met de verschillende 

belanghebbenden

• Heeft inzicht in verschillende veranderkundige stro-

mingen

• Begrijp de rol van projecten in organisaties en in 

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• Introductie Business IT Alignment

• IT Alignment benaderingen en vraagstukken

• Introductie Luftman

• Governance modellen

• Corporate governance, IT governance, regelgeving 

en codes

• Alignment, governance en strategie

• Business IT Alignment game

• Business Information Planning (Het doorlichten van 

de organisatie en de informatievoorziening)

• Management van informatie en processen

• Architectuur beheer

• ICT Portfoliomanagement

• ICT auditing en controle

• Modellen voor het beheer van de IT-functie, zoals 

BiSL, ASL, ITIL

• (Out) sourcing van ICT

• Demand en Supply

MASTERCLASS IT PROJECTMANAGEMENT 
AND CHANGE
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Management of Change

• Project Management and Economics

Management of Change
Een project is maar een van de vele manieren om een 

verandering voor elkaar te krijgen. Aan de IT-kant van 

een verandering kan een project de ideale vorm zijn; 

aan de business kant zijn vaak andersoortige interven-

ties nodig. In deze module leer je hoe je de verander-

kundige kant van een project opzet, organiseert en 

uitvoert. Onderwerpen zijn onder meer stakeholders en 

hun belangen, organisatiecultuur, verschillende benade-

ringen van organisatieverandering, beïnvloeden van ge-
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organisatieverandering

• Kan een veranderplan opstellen en leiding geven aan 

het proces van veranderen

• Heeft inzicht in de financiële aspecten van ICT opera-

tions en investeringen

• Kent financiële begrippen als investeringen, ROI etc.

• Is in staat om een business case op te stellen.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• Overview van Projectmanagement

• Projectmanagement methoden

• Project Start Up; Het voorbereiden, uitvoeren en 

beheren van projecten

• Projectfasen en besluiten tussen fasen

• Projectplanning en Work Breakdown Structure

• Risicomanagement, issue management, scope ma-

nagement en stakeholder management

• Het beheren van de vooruitgang van een project

• Organisatiediagnose

• Communicatie met stakeholders

• Maken van een projectplan

• Maken van een veranderplan

• Agile en Scrum

• Verandermanagement

• Programma- en Portfoliomanagement

• Scaled Agile: SAFE, LeSS, Spotify

• Risk & opportunity management

• De rol van de business case

• Rol van projecten in een organisatieverandering

• Communicatie, conflicten en interacties bij verande-

ringen

• Financiële besluitvorming

• Budgettaire aspecten van ICT-investeringen

• Benefits management

• Opstellen van een business case
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• Is in staat om architectuuroplossingen in kaart te 

brengen en te motiveren

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Introductie en overview enterprise architectuur

• Overview en aanpak relevante frameworks

• Doelstellingen enterprise architectuur

• De relatie van enterprise architectuur met strategie, 

portfolio, programma en agile teams

• Architectuurprincipes

• Governance en leiderschap

• De rol van de architect als adviseur voor het manage-

ment

• De rol van de architect bij de ondersteuning van 

besluitvorming

• Stakeholdermanagement

• Trends in ICT en de impact op enterprise architectuur 

(zoals kunstmatige intelligentie, cloud, agile, micro 

services, toenemende complexiteit en cyber war)

• Capability mapping en value stream mapping

• ArchiMate

• Alternatieve architectuuroplossingen

• Best practices en valkuilen

MASTERCLASS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTURE
Deze masterclass geeft je inzicht in de relevantie van en-

terprise architectuur (EA) en met name de relatie daar-

van met digitale transformatie. Verschillende dimensies 

en invalshoeken van EA worden behandeld en je leert 

EA-principes en -modellen op te stellen. Ook de volwas-

senheid en governance van de EA worden besproken 

alsmede de rol van de enterprise architect als adviseur 

voor het management bij besluitvorming.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Heeft een overzicht van de architectuur discipline

• Is in staat om middels een architectuuraanpak invul-

ling te geven aan strategische verandering van een 

organisatie (digitale transformatie)

• Kent de belangrijkste frameworks en aanpakken

• Begrijpt de rol, toegevoegde waarde en positionering 

van architectuur in een organisatie

• Heeft op hoog niveau kennis van de trends op het 

gebied van architectuur en de impact hiervan op het 

architectuurlandschap

• Is in staat om enterprise architectuur principes en 

modellen op te stellen

• Kan met de belangrijkste betrokkenen (stakeholders) 

communiceren over architectuur
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sen van Business Rules Management stelt organisaties 

in staat om transparantie en wendbaarheid te realiseren. 

In deze masterclass leer je bedrijfsregels te identifice-

ren, te analyseren, en op te stellen. Het ontwerpen van 

bedrijfsregels neemt daarbij een belangrijke plaats in. 

Daarbij komen verschillende visies en methodieken en 

modelleertechnieken zoals The Decision Model, SBVR 

en Rulespeak aan de orde.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Weet wat BPM inhoud en wat voor meerwaarde kan 

het opleveren

• Weet wat processen zijn en kent de verschillende 

processen

• Kent de basis van organisatie, proces en activiteit 

diagrammen

• Kent modelleerconcepten voor processen en activi-

teiten

• Is in staat om bedrijfsprocessen te ontwerpen (BPMN) 

en de link met de business rules en Lean (Six Sigma) 

te begrijpen

• Is in staat processen te analyseren (Process mining en 

Lean Management)

• Begrijpt dat alleen een procesmodel en een analyse 

nog niet voldoende is voor continu verbeteren

• Business Process Management

• Business Rules Management

Business Process Management (BPM)
BPM staat in het teken van het realiseren van een 

hogere efficiëntie en effectiviteit, een hogere klantge-

richtheid, focus op processen die waarde toevoegen en 

betere resultaten voor de onderneming genereren. In 

deze masterclass leer je procesgericht denken. Je leert 

processen te identificeren, te analyseren en processen 

te verbeteren. Het modelleren van processen in bedrijfs-

organisaties neemt een belangrijke plaats in. Daarbij 

komen verschillende visies en methodieken, business 

rules, BPMN etc. aan de orde.

Business Rules Management
Wat is de impact van een wetswijzing of beleidswijzing 

op uw organisatie en onderliggende informatie syste-

men? Worden beslissingen consistent genomen? Zijn de 

regels op basis waarvan u beslissingen neemt transpa-

rant en traceerbaar? Onderliggende aan deze vragen 

ligt de vraag: “heb je grip op je

bedrijfsregels?” Bedrijfsregels zijn de vertaling van wet- 

en regelgeving, strategie en expertise naar operationele 

richtlijnen. Het geheel van methoden, processen en 

tools om bedrijfsregels op te stellen, uit te voeren en te 

beheren heet Business Rules Management. Het toepas-

Ook de vele praktijkvoorbeelden 
en de aandacht voor de valkuilen 
zijn zeer waardevol
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lijke kant

• Automatisering van processen door de implementatie 

van informatiesystemen (BPMS)

• Evalueren van de processen

• Theoretisch achtergrond van Business Rules Manage-

ment

• Business rules

• Business Rules Management Lifecycle

• Het vertalen van regelgeving en beleid in bedrijfsregels

• Het herkennen, analyseren en ontwerpen van be-

drijfsregels

• Standaarden zoals SBVR, DMN, en RuleSpeak.

• Automatisering van bedrijfsregels door de implemen-

tatie van informatiesystemen, de dagelijkse controle 

van operaties en het onderhoud van processen

• Het positioneren van bedrijfsregels in relatie tot be-

drijfsprocessen

• Het positioneren van bedrijfsregels in relatie tot data 

management

MASTERCLASS SECURITY MANAGEMENT
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Enterprise Security Management

• Security Architecture

Enterprise Security Management
Enterprise Security Management geeft een overzicht 

van wat een organisatie moet doen om de

beveiligingsmaatregelen goed aan te laten sluiten bij de 

behoefte en risico’s van uw organisatie. Je krijgt kennis 

van het gehele vakgebied van informatiebeveiliging, 

waarbij ook specifiek aandacht wordt gegeven aan de 

bedrijfskundige kant. Je leert de beveiliging in te richten 

voor je organisatie, op strategisch, tactisch en operati-

oneel niveau en de methoden, technieken en controles 

die daarbij horen. Het doel is de continuïteit van de 

informatie en de informatievoorziening te waarborgen 

en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten 

tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

• Snapt dat optimaliseren van processen ook een ge-

dragselement met zich meebrengt

• Kent verschillende werkwijzen voor de dagelijkse 

controle en onderhoud processen (borgen)

• Kent de technologie voor procesautomatisering, zoals 

Business Process Management Systems

• Weet wat bedrijfsregels zijn en kent de verschillende 

typen bedrijfsregels;

• Is in staat teksten te analyseren om bedrijfsregels te 

formuleren;

• Is in staat bedrijfsregels te ontwerpen en de link met de 

bedrijfsprocessen, data en beslissingen te begrijpen;

• Kent de modelleerconcepten voor bedrijfsregels van 

het type: beslissingen

• Kent de modelleerconcepten voor bedrijfsregels van 

het type: beperkingen

• Kent de technologie voor bedrijfsregel elicitatie en 

automatisering, zoals business rules management 

systems.

• Is in staat tot het bepalen van een bedrijfsregel archi-

tectuur.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• Inleiding huidige strategische en organisatorische 

vraagstukken

• Theoretische achtergrond en de best practices van 

Business Process Management (BPM)

• BPM maturity (volwassenheidsniveaus BPM)

• BPM-lifecycle

• Ontwerpen/ modelleren van processen

• Procesmodelleren aan de hand van ‘Business Process 

Modeling Notation’ (BPMN)

• Analyseren van processen

• Process mining

• Lean Management

• Optimaliseren van processen

• Implementeren van procesverbeteringen – de mense-
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Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• Introductie informatiebeveiliging

• Security Awareness

• Informatiebeveiligingsorganisatie

• Strategieontwikkeling informatiebeveiliging

• Governance, Risk Management & Compliance

• Security- & Privacybeleid

• IT-Audit

• Richtlijnen, standaarden, methoden en technieken 

voor informatiebeveiliging

• Bepalen kritische resources (processen, data en syste-

men)

• Technische risico analyse (Technical Risk en Ethical 

hacking)

• Bepalen van acceptabele risico’s

• Business Security Requirements

• Overzicht maatregelen (soorten maatregelen als 

proces, procedureel, ICT, Screening, awareness en 

fysieke maatregelen)

• Critical Gap Assessment (hoe kritisch is de gap en 

hoe essentieel zijn te nemen maatregelen)

• Opstellen van een logische beveiligingsarchitectuur

• Architectuur by design

• Operationele security management

• Actuele ontwikkelingen binnen security (Cloud, Mobi-

le, Byod)

• De rol van de security manager, als adviseur voor het 

management

Security Architecture
In security architectuur leer je een verbinding te leggen 

tussen security beleid en operationele

maatregelen. Vragen die hier beantwoord worden zijn: 

hebben wij alle risico’s afgedekt? Zijn we veilig genoeg? 

Hiermee kun je beveiligingsmaatregelen terug traceren 

naar specifieke risico’s. In deze masterclass leer je een 

security architectuur te ontwerpen, beveiligingspatronen 

te gebruiken, een gapanalyse maken van de beveili-

gingsrisico’s. Zowel vanuit organisatorisch als technisch 

perspectief.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Is in staat om informatiebeveiliging binnen de organi-

satie effectief in te vullen en hierover te adviseren aan 

het algemeen management

• Kan de consequenties van maatschappelijke en tech-

nische ontwikkelingen (Cloud, mobile, Byod) duiden.

• Definieert de informatiebeveiligingstrategie voor de 

organisatie.

• Is in staat om business en technische informatiebevei-

ligingsrisico’s te beoordelen.

• Is in staat om security awareness vorm te geven bin-

nen de organisatie.

• Is in staat om wettelijke, privacy en compliance as-

pecten binnen de organisatie te definiëren, te imple-

menteren en te borgen.

• Zorgt voor organisatiebrede richtlijnen, standaarden, 

methoden en technieken voor informatiebeveiliging.

• Is in staat om de organisatie rondom het afhandelen 

van calamiteiten en incidenten op te zetten en te 

coördineren.

• Is in staat om een beveiligingsarchitectuur en bevei- 

ligingsmaatregelen te ontwikkelen en te borgen.



   24 

Docenten 
hebben een 
wetenschappelijke 
achtergrond en 
zijn zelf ook 
werkzaam in het 
vakgebied
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MASTERCLASS BUSINESS ANALYTICS 
MANAGEMENT
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Business Intelligence

• Business Analytics

De hoeveelheid gegenereerde data neemt dagelijks 

explosief toe. Niet langer komt data alleen maar voort 

uit de informatiesystemen van een organisatie zelf, haar 

partners en klanten. Er is tegenwoordig een enorme 

hoeveelheid bronnen (sensoren, devices, wearables) en 

open data, welke (on)gestructureerde data leveren.  

Data is echter nog geen informatie. In deze masterclass 

wordt ingegaan op hoe deze data op een slimme ma-

nier ingezet kunnen worden ten behoeve van product-, 

dienst- en procesverbetering of innovatie.

Business analytics is de moderne naam voor alles wat 

te maken heeft met het vervaardigen van informatie uit 

in- en externe databronnen ter ondersteuning van het 

beslissingsproces binnen organisaties. Business Analy-

tics is de logische vervolgstap op Business Intelligence. 

Het gaat zowel over de basis rapportering (verleden), 

als over operationele informatie (huidige situatie) en de 

zogenaamde predictive analytics (toekomst). Business 

analytics maakt nieuwe inzichten mogelijk.

Leerdoelen
Na deze masterclass is de student in staat om met de 

verschillende vormen van informatie de

besluitvorming- of bedrijfsprocessen binnen organisa-

ties te verbeteren. In de vorm van een projectvoorstel 

dient de student op een juiste wijze gebruik te maken 

van alle behandelde onderwerpen als probleemanalyse, 

business oplossing, architectuur, aanpak en organisatie, 

en verantwoording.

Binnen het vakgebied van Business Intelligence & Ana-

lytics:
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• Kan de student vanuit een business perspectief analy-

ses uitvoeren om daarmee de impact op de bedrijfs-

voering te bepalen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

• Kan de student de actuele methoden en technologie-

en benoemen en beargumenteren wanneer deze zijn 

in te zetten.

• Kan de student de data aandachtsgebieden (DAMA) 

benoemen en beargumenteren welke eisen daaraan 

dienen te worden gesteld.

• Is de student binnen een bepaalde context in staat te 

bepalen welke databronnen, zowel intern als extern, 

nodig zijn om de gevraagde informatie te kunnen 

vervaardigen.

• Kan de student binnen een bepaalde context de 

organisatorische context analyseren en evalueren op 

impact.

Programma
In deze masterclass wordt aandacht besteed aan (nieu-

we) methoden en technieken om allerlei soorten data 

te verwerken, te valideren, te integreren en tot slot voor 

rapportages en analyses aan de business beschikbaar te 

stellen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Introductie (definities en uitdagingen)

• Van vraag/probleem naar businessoplossing

• Ontwerp van de oplossing - technologische architectuur

• Ontwerp van de oplossing - data architectuur

• Projectaanpak en organisatie

• Onderbouwing en verantwoording (business case)

• Presentatie projectvoorstel

MASTERCLASS DATA SCIENCE FOR BUSINESS
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Data science in de praktijk

• Methoden en technieken van data science

Data science in de praktijk
De beschikbaarheid van steeds meer data zorgt dat 

organisaties beter en sneller kunnen handelen en zelfs 

nieuwe diensten kunnen aanbieden. In deze masterclass 

gaan we aan de slag met de voorwaarden om data  

science succesvol te laten zijn. Het draait om het daad-

werkelijk toepasbaar maken en operationaliseren van 

data science. De masterclass behandelt verschillende 

aspecten, zoals het vertalen van business vragen naar 

datagedreven oplossingen, een gestandaardiseerde 

projectaanpak (CRISP-DM) en de visualisatie van de 

resultaten. Uiteraard wordt er ook ingegaan op de 

valkuilen van data science trajecten. Deze masterclass 

stelt je in staat om data science projecten succesvol uit 

te voeren.

Methoden en technieken van data science
Er zijn verschillende technieken om patronen te vinden 

in de steeds groter wordende hoeveelheid data. In deze 

masterclass worden die technieken behandeld, zoals 

regressieanalyse, clustering en classificatie. Er wordt 

ingegaan op het verschil tussen supervised en unsuper-

vised learning. 

De deelnemers gaan zelf aan de slag met een eenvou-

dige vorm van machine learning. Daarbij komt het hele 

traject van data-preparatie, het bepalen van geschikte 

algoritmes, het uitvoeren van analyses tot de evalua-

tie van het model aan bod. Er wordt gewerkt in Excel, 

waardoor geen programmeerervaring noodzakelijk is. 

Bovendien worden open source tools getoond waarmee 

studenten zich verder in het onderwerp kunnen verdie-

pen. Deze masterclass geeft een basiskennis van de 

verschillende modelleringstechnieken en bijbehorende 

toepassingen. Verdere verdieping op het onderwerp 
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machine learning wordt door de Hogeschool Utrecht 

aangeboden in de masterclass Machine Learning.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Kent de leidende principes van data science projecten.

• Is in staat om de gangbare data science modelleer-

technieken en hun verschillen uit te leggen en de 

toepassing aan te geven.

• Is in staat om de projectaanpak CRISP-DM toe te passen.

• Is in staat om de mogelijkheden en valkuilen van data 

science te identificeren in de praktijk.

• Is in staat om advies uit te brengen over de toepas-

singsmogelijkheden van data science in de eigen 

organisatie.

• Is in staat om een data science opdracht op te zetten 

en uit te voeren.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• Historie en toekomst data science

• Data science ontwikkelaanpak - CRISP-DM

• ‘Mind the gap’ Van business vraag naar datagedreven 

oplossing

• Datavisualisatie

• Data exploratie en preparatie

• Supervised & learning technieken

• Unsupervised learning technieken

• Modelontwikkeling

• Model evaluatie

• Operationaliseren van data science

In deze masterclass worden theorie en praktijk continu 

afgewisseld. De deelnemers gaan daadwerkelijk aan de 

slag met machine learning technieken.

MASTERCLASS DIGITAL TRANSFORMATION 
& INNOVATION
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Innovatie

• Digitale Transformatie

Digitale Transformatie
De wereld is digitaal. Bedrijven en organisaties moeten 

om relevant te blijven meebewegen in de slag naar een 

digitale organisatie: de digitale transformatie. In deze 

masterclass gaat het over wat zo’n digitale transformatie 

behelst en hoe een dergelijke transformatie effectief kan 

worden vormgegeven. Wat zijn belangrijke succes- en 

faalfactoren? Kan elke organisatie succesvol transforme-

ren? Wat is de impact van een digitale transformatie op 

medewerkers en omgeving?

Innovatie
Innovatie is onmisbaar voor bedrijven die de uitdagin-

gen van de markt het hoofd willen bieden en willen 

groeien. Het gehanteerde bedrijfsmodel en bedrijfs-

processen moeten wendbaar worden om met continu 

veranderende eisen en verwachtingen om te kunnen 

gaan. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van 

steeds weer nieuwe technologische mogelijkheden om 

de innovatie aan te jagen.

Traditionele bedrijven moeten leren hoe ze technologie 

toepassen om het hart van de klant te (her)winnen door 

het lanceren van technologiegedreven producten die 

voldoen aan de hoge standaarden van de 'connected 

customer', of het nu b2b of b2c is. Simpel, snel, per-

soonlijk. Of zoals ze het in Silicon Valley zeggen: show 

how to be awesome.
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• Wat is de impact op je organisatie en hoe schat je dat in?

• De architectuur voor innovatie

Innovatie roadmap

• Innovation funnel & adoptie

• Waar zit de waarde? Hoe creëer je je waarde?

• Business Case management

• Digitale transformatie roadmap

'Awesome' producten en services

• Innoveren versus managen: de basisverschillen

• 10 disruptieve business modellen

• Design Thinking als methode voor het definiëren van 

het perfecte product.

• Minimum Viable Product en Experimenteren (beta 

launch)

• Het toepassen van het Business Model Canvas

Veranderen met transformatie

• Digitaal leiderschap

• Adoptiecurve

• De uitdagingen voor de transitie naar een digitale 

onderneming

• Creëren van de juiste context voor verandering

• De (nieuwe) rol van huidige en toekomstige leiders 

en managers en waar je ze kan vinden in een digitale 

onderneming

Vanuit de deelnemers wordt een bijdrage verwacht door 

toepassing van het geleerde op de eigen organisatie.

Leerdoelen
De deelnemer:

• Kan de verschillende aspecten aan een digitale 

transformatie uitleggen en de verbanden ertussen 

aangeven.

• Kan de nieuwste technologische innovaties herken-

nen, benoemen en uitleggen welke rol ze spelen in 

een organisatie.

• Kan impactvolle trends onderzoeken voor zijn of haar 

organisatie

• Kan de strategische kansen en uitdagingen van het 

adopteren van disruptieve technologieën herkennen, 

analyseren en vertalen naar scenario’s

• Bespreekt en creëert nieuwe waarde proposities voor 

de klanten op basis van het toepassen van de disrup-

tieve digitale technologieën en bedrijfsmodellen.

• Bespreekt, motiveert en evalueert investeringsvoor-

stellen in digitale technologieën en organiseert ze in 

een roadmap voor de digitale transformatie van de 

organisatie.

• Kan uitleggen wat digitaal leiderschap inhoudt.

• Kan een aanpak voor een digitale transformatie ont-

wikkelen en vormgeven.

• Past de aangeleerde theorie, methoden en werk-

wijzen van digitale transformatie toe op zijn eigen 

organisatie

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

De wereld is digitaal

• Maatschappelijke en technologische innovaties

• Kenmerken van de “nieuwe consument”

• De vier fases van digitale transformatie

• De Customer Journey en User Experience

Disruptieve technologieën

• Welke nieuwe technologieën zijn er?
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MASTERCLASS DIGITAL ETHICS
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:

• Privacy

• Ethiek

Privacy
Uitleg over en toepassing van wetgeving gegevens-

bescherming en hoe om te gaan met delen van per-

soonsgegevens in samenwerkingsverbanden, de relatie 

mensenrechten en privacy en de mogelijke rol van 

privaatrecht in het beschermen van privacy.

Ethiek
In deze masterclass staan ethische aspecten van da-

tagebruik centraal. Aan bod komen ontwikkelingen 

in informatiegestuurd werken en het gebruik van Big 

Data. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben op 

onze democratische rechtsstaat en op de toegang die 

burgers hebben tot diensten. Je leert ethische aspecten 

te herkennen en in een vroeg stadium van systeemont-

werp of aanbesteding te adresseren.

Ook komt de menselijke factor aan bod: de effecten van 

menselijk gedrag en organisatiecultuur op informatievei-

ligheid en mogelijkheden om daarop te sturen.

Leerdoelen
De deelnemer:

• kan uitleggen wat de relatie is tussen mensenrechten, 

het Europese handvest en privacy wetgeving.

• kan de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG of GDPR) en de Uitvoeringswet hiervan 

hanteren en als basis gebruiken voor keuzes bij de 

verwerking van persoonsgegevens.

• kan de ePrivacy richtlijn/later verordening uitleggen 

en toepassen in concrete casussen.

• kan voorbeelden geven van gevolgen (gewenst en 

ongewenst) van het gebruik van big data op groepen 

in de maatschappij.

• kan de juridische, ethische en sociale dimensie onder-

scheiden in vragen met betrekking tot grootschalig 

data gebruik.

• kan uitleggen hoe het op grote schaal verzamelen en 

gebruiken van data de liberale democratische rechts-

staat zou kunnen ondermijnen.

• kan de mogelijke gevolgen van het toepassen van 

big data in een praktijk situatie overwegen.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 

aan de orde:

• ICT en Privacy

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 

of GDPR)

• Balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en 

de bescherming van privacy

• Betekenis van privacyregels AVG/GDPR voor uw 

organisatie

• Voorstel ePrivacy verordening

• Register persoonsgegevens opzetten en beheren

• Inleiding ethiek

• Gebruik (big) data in het veiligheidsveld

• Smart cities

• Manipulatie via internet

• Governance van internet

• Value Sensitive design

• Blockchain en ethiek

• Gedragsmodellen (psychologisch en gedragsecono-

misch)

• Gedragsbeïnvloeding en gedragssturing

• Vanuit de deelnemers wordt een bijdrage verwacht 

door toepassing van het geleerde op de eigen orga-

nisatie.
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je de opleiding met succes hebt afgerond ontvang je 

het diploma post-hbo IT Architecture van Hogeschool 

Utrecht.

POST-HBO DIGITAL INNOVATION & STRATEGY
De opleiding
De post-hbo Digital Innovation & Strategy is een deel-

tijd opleiding voor de ICT-Professional en de manager 

die zich verder wil verdiepen in vraagstukken op het 

gebied digitale trends en de impact daarvan op de 

organisatie. Zowel vanuit technologisch perspectief als 

mens perspectief.

Bestemd voor
De opleiding is voor je bestemd als je steeds vaker 

betrokken wordt bij wijzigingen in de bedrijfsmodellen 

en de bedrijfsstrategie ingegeven vanuit technologische 

trends.

Het gaat om vraagstukken als: Heeft mijn bedrijfsmodel 

• Post-hbo IT Architecture
• Post-hbo Digital Innovation & Strategy
• Post-hbo Cyber Security & Ethics
• Post-hbo Big Data & Analytics

POST-HBO IT ARCHITECTURE
De opleiding
De post-hbo IT Architecture is een deeltijd opleiding 

voor de professional en de manager die zich verder 

willen verdiepen in vraagstukken op het gebied van 

architectuur, procesmanagement en hoe je op een 

projectmatige wijze veranderingen op het gebied van IT 

architectuur kunt doorvoeren.

Bestemd voor
De opleiding is voor je bestemd als je requirements in je 

organisatie moet vertalen naar een architectuur ont-

werp. Je wilt vertrouwd raken met projectmanagement 

methoden om architectuur te implementeren. Je dient 

met verschillende groepen en verschillende discipli-

nes te kunnen samenwerken. Je wilt overzicht hebben 

in de ontwikkelingen en methodieken van enterprise 

architectuur. Je bent verantwoordelijk voor het integraal 

inrichten van processen en ICT. Je bent op zoek naar 

praktische handvatten, theorieën en modellen op het 

architectuurgebied. Je wilt de ICT- investeringsportfolio 

bepalen.

Studieprogramma
De post-hbo-opleiding IT Architecture bestaat uit een 

drietal masterclasses:

• Information Management

• Business Process Management

• Enterprise Architecture

Examinering en diplomering
Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk 

tentamen en/of een praktijkgerichte opdracht. Wanneer 

POST-HBO-
OPLEIDINGEN
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nog bestaansrecht over 2 jaar? Hoe kan ik dit inschatten 

en hoe kan ik hierop anticiperen? Hoe behaal ik hier 

concurrentievoordeel mee? Kan elke organisatie suc-

cesvol transformeren? Wat is de impact van een digitale 

transformatie op medewerkers en omgeving? Hoe kom 

ik tot een adequate omgevingsanalyse? Wat zijn mijn 

stippen op de horizon en hoe houd ik het beheersbaar? 

Hoe benut ik de innovatie mogelijkheden die zich voor 

doen vanuit technologische ontwikkelingen? Je verdiept 

je in de actuele inzichten rondom digitale ondersteunde 

veranderprocessen, van start up naar unicorn en techno-

logische innovaties.

Studieprogramma
Post-hbo Digital Innovation & Strategy bestaat uit de 

masterclasses:

• Masterclass Digital Transformation & Innovation

• Masterclass Digital Strategy & Organisation

Voor de derde masterclass kan een keuze gemaakt 

worden uit:

• Masterclass Business Process Management of

• Masterclass Enterprise Architecture of

• Masterclass IT Projectmanagement and Change

Examinering en diplomering
Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk 

tentamen en/of een praktijkgerichte opdracht. Wanneer 

je de opleiding met succes hebt afgerond ontvang je 

het diploma post-hbo Digital Innovation & Strategy van 

Hogeschool Utrecht.
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• Masterclass Digital Ethics

Voor de derde masterclass kan een keuze gemaakt worden 

uit:

• Masterclass Digital Strategy & Organisation of

• Masterclass Information Management of

• Masterclass Business Process Management of

• Masterclass Enterprise Architecture

Examinering en diplomering
Iedere masterclass wordt afgesloten met een schriftelijk 

tentamen en/of een praktijkgerichte opdracht. Wanneer 

je de opleiding met succes heeft afgerond ontvang je het 

diploma post-hbo Cyber Security & Ethics van  

Hogeschool Utrecht.

De opleiding
De post-hbo Big Data & Analytics is een deeltijd op-

leiding voor de IT-Professional en de manager die zich 

verder willen verdiepen in vraagstukken op het gebied 

van corporate performance management en proces- 

optimalisatie om beslissingsondersteunende informatie 

te verkrijgen.

POST-HBO CYBER SECURITY & ETHICS
De opleiding
De post-hbo Cyber Security & Ethics is een deeltijd oplei-

ding voor de professional en de manager die zich verder 

willen verdiepen in vraagstukken op het gebied van Infor-

matiebeveiliging, informatiebeveiligingsrisico’s en ethiek.

Bestemd voor
De opleiding is voor je bestemd als je meer wilt weten 

over informatiebeveiliging. Je wilt weten welke maatrege-

len je kunt nemen om de gevolgen en risico’s voor je orga-

nisatie te managen. Je wilt inzicht krijgen welke processen, 

data en systemen kritisch zijn voor je organisatie. Je bent 

op zoek naar bestaande beveiligingstechnologieën, stan-

daarden, methoden en juridische richtlijnen. Je wilt weten 

hoe je ethische aspecten meeneemt in de besluitvorming. 

Je definieert of adviseert, met een ethische blik, over de 

informatiebeveiligingsstrategie binnen je organisatie.

Studieprogramma
Post-hbo Cyber Security & Ethics bestaat uit drie master-

classes:

• Masterclass Security Management
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Studieprogramma
Post-hbo Big Data & Analytics bestaat uit drie master-

classes:

• Masterclass Business Analytics Management

• Masterclass Data Science for Business

Voor de derde masterclass kan een keuze gemaakt 

worden uit:

• Masterclass Strategy & Organisation of

• Masterclass Information Management of

• Masterclass Business Process Management of

• Masterclass Enterprise Architecture

• Masterclass Digital Ethics

Examinering en diplomering
Iedere masterclass wordt afgesloten met een schriftelijk 

tentamen en/of een praktijkgerichte opdracht. Wanneer 

je de opleiding met succes hebt afgerond ontvang je 

het diploma post-hbo Big Data & Analytics van  

Hogeschool Utrecht.

Bestemd voor
De opleiding is voor je bestemd als je steeds vaker be-

trokken wordt bij strategische adviezen die onderbouwd 

zijn op basis van feiten, als je operationele vraagstukken 

moet analyseren voor procesoptimalisatie en als je de 

informatiebehoeften van een organisatie moet vertalen 

naar informatievoorziening.

Het gaat om vraagstukken als; Hoe kan ik grote datasets 

analyseren? Hoe behaal ik hier concurrentievoordeel 

mee? Hoe kan ik processen efficiënter voor de organisa-

tie laten werken? Hoe ga ik om met privacy en ethische 

vraagstukken? Hoe kom ik tot een goede informatiestra-

tegie? Je verkrijgt inzichten zodat je in staat bent om 

betere strategische beslissingen te nemen om de orga-

nisatie te kunnen bijsturen. Je verdiept je in de actuele 

inzichten rondom Informatiemanagement, (Big) data 

management en procesoptimalisatie.
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Transformation & Innovation 
leert je dat er veel aandacht 
moet zijn om het probleem te 
begrijpen. Zonder behoefte 
geen succesvolle digitale 
transformatie.
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ke ontwikkeling en word je persoonlijk gecoacht;

• De master besteedt aandacht aan alle niveaus en 

facetten van Procesmanagement;

• Informatiemanagement, Architectuur, Digitale Strate-

gie en Business IT Alignment;

• Er is uitgebreid aandacht voor onderzoeksvaardighe-

den en de toepassingen ervan;

• Tijdens de master ontwikkel je je als onderzoeker om 

de juiste input te leveren om alignment in je organisa-

tie te optimaliseren;

• Actueel aanbod door experts;

• De master heeft jaren op rij het predicaat topoplei-

ding gekregen.

Beroepsperspectief
Na de studie heb je een grondige kennis ontwikkeld op 

de relatie tussen business en ICT. Je kent en herkent 

zowel de strategische als de tactische aspecten van 

deze relatie. Hiermee, en met het vermogen om proces-

matig te denken, kun je goed beargumenteerde keuzes 

maken over de samenhang en inzet van ICT in de orga-

nisatie. Als Master of Informatics ben je in alle opzichten 

voorbereid op een functie als informatiemanager, ICT 

manager of (business) consultant.

• Specialisatie Digital Transformation
• Specialisatie Applied Data Science
• Specialisatie Security

Specialisaties
Binnen de master volg je 4 verplichte masterclasses. Je 

maakt vervolgens een keuze uit 2 specialisatie

masterclasses. Je bent vrij om deze te kiezen.  

De master kent 3 specialisatierichtingen:

• Digital Transformation

• Applied Data Science

• Security

Je kunt ook een vrije variant kiezen door 2 masterclasses 

naar keuze uit de specialisatiefase te kiezen.

Academisch niveau
De Master of Informatics staat onder inhoudelijke lei-

ding van lector Pascal Ravesteijn en lector Marlies van 

Steenberen. Samen met Guido Ongena, opleidings-

manager ICT Deeltijdonderwijs, waarborgen ze de rela-

tie tussen de master en de onderzoeksgroepen binnen 

de hogeschool. Hierdoor draagt het afstudeeronder-

zoek bij aan de verdere kennisopbouw op het gebied 

van Informatiekunde en de innovatie van de beroeps-

praktijk. De resultaten van deze kennisopbouw zorgen 

ook voor een constante vernieuwing van het curriculum, 

waardoor je goed op de hoogte bent van de meest re-

cente inzichten op het gebied van procesmanagement, 

informatiemanagement en de alignment van business 

en IT in de praktijk.

Waarom deze master?
• Hogeschool Utrecht heeft met haar masters veel erva-

ring op het gebied van onderzoek en onderwijs;

• Alle kennis en ervaring die je opdoet kun je direct 

toepassen in de praktijk;

• Tijdens de master is veel aandacht voor je persoonlij-

MASTER OF 
INFORMATICS

STUDIEGIDS
Voor alle regels en informatie met betrekking 

tot de Master of Informatics en de onderdelen 

verwijzen wij graag naar de studiegids.
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