
Ambitie in de publieke gezondheid? Combineer praktijk, beleid en 
onderzoek en maak de volgende stap! Opdrachten uit de opleiding 
zijn direct toepasbaar in je werk.
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GEKNIPT VOOR JOU
De ontwikkelingen in de volksgezondheid gaan razendsnel. 
De politieke en economische arena verandert. Zorgverzekeraars, 
gemeenten, huisartsen en bedrijven krijgen een nieuwe rol in de 
publieke gezondheid. Gezondheidsproblemen doen zich voor in 
allerlei sociale geledingen: in de wijk, op het werk, in de zorg en in 
het onderwijs. Er is grote behoefte aan excellente professionals die 
maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten 
kunnen vertalen naar beleidsadviezen en intersectorale 
aanpakken. Pak de handschoen op en volg deze opleiding.

WAT JE LEERT
De Master of Public Health is gericht op verbreding en verdieping 
van jouw kennis over volksgezondheid. Je maakt kennis met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelt vaardigheden om 
die te vertalen naar verandering, vernieuwing en borging in de 
publieke gezondheidszorg. Je leert je bewegen in het dynamische 
krachtenveld van politiek, beleid, wetenschap. Je wordt 
bruggenbouwer en weet partijen te verbinden. Je versterkt jouw 
positie als pleitbezorger voor de volksgezondheid in relatie tot het 
sociale domein.

DEELTIJD EN JOUW EIGEN WERKSITUATIE ALS BASIS
De Master of Public Health is een postinitiële, wetenschappelijke 
opleiding van twee jaar. Het is een deeltijdopleiding waarin je werk 
en studie combineert. De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op 
casuïstiek uit jouw eigen werkomgeving. Aan de hand van de eigen 
werksituatie werk je aan verdieping van kennis, verbetering van 
vaardigheden en versterking van competenties. 
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Je werkt in het brede veld van de volksgezondheid. Je bent 
ambitieus en toe aan een volgende stap om je impact te 
vergroten. Kies dan voor de opleiding Master of Public 
Health. In deze opleiding ontwikkel je inhoudelijke en 
strategische kwaliteiten waarmee je nog meer kunt 
betekenen voor de volksgezondheid. De Master of Public 
Health (MPH) is een tweejarige postinitiële opleiding op 
academisch niveau. 

In het kort 

MASTER OF PUBLIC HEALTH

POSTINITIËLE OPLEIDING

Verhoog je effectiviteit
“Publieke gezondheid is een complex 
en uitdagend werkterrein. Effectieve 
professionals kunnen deze 
complexiteit goed doorgronden, 
relevante oplossingen aandragen en 
beleidsmakers van nut en noodzaak 
overtuigen. De Master of Public 
Health daagt je uit om je eigen 
effectiviteit verder te ontwikkelen 
door voortdurende koppeling van 
kennis aan beleid en praktijk.”

– Prof.dr.ir. Lex Burdorf,  
programma-adviseur  
Hoogleraar Determinanten van 
Volksgezondheid, Erasmus MC

Bekijk het interview met 
een deelnemer op: 
www.youtube.com/nspoh

http://www.youtube.com/nspoh
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De opleiding Master of Public Health is een deeltijdopleiding van twee jaar. 
De opleiding bestaat uit drie blokken van modules met elk een eigen focus 
en een onderzoek. Elk blok is samengesteld uit modules, die je ook los kunt 
volgen. Aan de hand van problemen uit de eigen werksituatie werk je aan 
verdieping van kennis en vaardigheden over de analyse van 
volksgezondheids problemen, ontwikkeling van beleid en de borging ervan. 
Je verricht zelf ook een onderzoek op een onderwerp uit jouw eigen 
werkpraktijk.

Opbouw

MASTER OF PUBLIC HEALTH

1. ANALYSE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID

In dit eerste blok leer je trends en ontwikkelingen herkennen in de 
publieke gezondheidzorg. Je kunt indicatoren voor de staat van de 
gezondheid en de impact van interventies in kaart brengen. 
Je ontdekt vervolgens hoe je een goede afweging maakt over de 
inzet van interventies in en buiten de directe scope van de publieke 
gezondheid. Dat doe je op basis van bewijs over de effectiviteit en 
implementeerbaarheid en door een afweging te maken van kosten 
en baten. Het blok sluit af met een analyse die je maakt van een 
volksgezondheidsprobleem in jouw eigen werkomgeving.

2. BELEID, STRATEGIE EN VERNIEUWING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID

In dit tweede blok verdiep je je kennis van de dynamiek van 
beleidsprocessen en politieke besluitvorming. Ook krijg je inzicht 
in de maatschappelijke opgaven en spelregels in andere 
beleidsdomeinen van de publieke dienstverlening. Het is een hele 
opgave om samen met alle partijen een vernieuwend integraal 
beleid te bepalen waarbij gezondheids- en andere maatschappelijke 
maatregelen elkaar versterken. Die opgave vergt leiderschap, en 
vaardigheden als onderhandelen en strategisch opereren en 
regisseren.

3. BEHEER, STURING EN VERBETERING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID

In dit derde blok ligt de nadruk op besturingsvraagstukken die 
te maken hebben met de kwaliteit en borging van de publieke 
gezondheid. Je verdiept jouw kennis over de taken van de overheid, 
instellingen en beroepsgroepen in de publieke gezondheid. Ook 
maak je kennis met instrumenten voor het beoordelen van de 
uitvoering van taken en de borging van beleid.
In het Action Learning-traject leer je aan de hand van een 
eigen concrete vraag om jouw handelen te verbeteren en daarop 
te reflecteren. 

Actuele onderwerpen 
sluiten aan bij de praktijk

“De Master Public Health van de 
NSPOH inspireert me. De opleiding 
sluit uitstekend aan bij mijn behoefte 
om mijn kennis van de actualiteit en 
vaardigheden op het gebied van de 
publieke gezondheid te verbeteren. 
De balans tussen theorie, praktijk en 
mijn werk is positief al is het soms 
hectisch. Door de koppeling met de 
werkpraktijk heb ik tijdens de 
opleiding producten kunnen 
ontwikkelen die interessant zijn voor 
mij en mijn werkgever: een 
win-winsituatie. Zo lever ik nog beter 
een bijdrage aan een humaan-
veterinaire samenwerking.”

– Drs. Mauro de Rosa, afgestudeerd 
deelnemer MPH 2017-2019 
Senior inspecteur zoönose bij 
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit
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Uitstekende resultaten
De Master of Public Health is een doelgerichte opleiding met 
concrete resultaten. Na afronding:
- Heb je je kennis over de publieke gezondheid verbreed en verdiept.
- Kun je wetenschappelijke kennis over de volksgezondheid integreren 

en vertalen naar veranderingen en vernieuwingen in beleid en 
praktijk.

- Ben je in staat een praktijkvraag te vertalen naar een 
onderzoeksvraag, een onderzoek op te zetten en de resultaten 
ervan te vertalen naar verandering en vernieuwing.

- Weet je hoe je rekening houdt met het dynamische krachtenveld van 
politici, professionals, praktijkmensen en beleidsmakers.

- Kun je multidisciplinaire en interdisciplinaire vraagstukken oplossen.
- Kun je vernieuwingen implementeren en borgen.
- Ben je in staat om partijen te verbinden in een intersectorale 

aanpak.
- Ben je een sterke pleitbezorger en kun je volksgezondheid succesvol 

op de agenda plaatsen van andere partijen.

4. ONDERZOEKSTRAJECT

Aan het begin van blok 2 start je met het onderzoekstraject. 
Daarin leer je hoe je van een idee uit de praktijk tot een 
onderzoekbare vraag komt. Je wordt meegenomen in alle stappen 
die nodig zijn om het onderzoek op te zetten, de data te analyseren 
en interpreteren. Je voert je eigen praktijkgerichte onderzoek uit 
en schrijft daarover een publicabel artikel.

Het onderzoekstraject is verdeeld in:
- Vier modules: Inleiding in kwantitatief onderzoek, Inleiding in 

kwalitatief onderzoek, Datamanagement en Data-analyse en 
Wetenschappelijk schrijven.

- Negen leerwerkgroepdagen. Daarin kun je al je vragen en 
stappen met je collega’s en een docent doornemen.

- Minisymposium: Tijdens dit intern georganiseerde 
minisymposium presenteer je eigen onderzoek en de 
onderzoeksresultaten.

5. KEUZEONDERWIJS

Onderwijs naar eigen keuze volg je gedurende 5 EC (European 
Credits, 1 EC = 28 studiebelastingsuren). Dat biedt je de mogelijkheid 
om jouw competenties te verdiepen of te verbreden. Keuzeonderwijs 
kan betrekking hebben op inhoudelijke kennis over de publieke 
gezondheid of op het versterken van jouw professionele vaardigheden 
(bijvoorbeeld in leiderschap, beleidsadvisering, programma 
management of presentatievaardigheden).

De opleiding staat als een huis

“De opleiding staat als een huis. De verbinding tussen 
praktijk, beleid en onderzoek over publieke gezondheid in 
de masteropleiding is uniek. Vanaf het eerste blok durven 
deelnemers een sterkere positie in te nemen en boeken zij 
zichtbare resultaat in hun werk. Tijdens het onderwijs zijn 
de groepen multi-disciplinair. Adviseurs, leidinggevenden, 
beleidsmakers en artsen werken vakoverstijgend samen 
aan de moduleopdrachten en ervaren dat als grote 
meerwaarde. Deelnemers waarderen vooral de actualiteit, 
de praktische relevantie, het geaccrediteerde curriculum 
en de mogelijkheid elk opleidingsonderdeel los te volgen.”

– Astrid de Graaf, opleidingsmanager MPH

Solide basis door de  
Master Public Health 

“In de gezondheidszorg krijgt de cliënt 
steeds meer eigen regie, ook als het 
gaat om (psychische) gezondheid. 
Vanuit mijn vakgebied ben ik 
geïnteresseerd in het spanningsveld 
tussen de actuele organisatie van de 
gezondheidszorg en sociale en 
technologische innovatie. Door de 
Master Public Health krijg ik hierin 
meer inzicht. Vanuit deze solide basis 
kan ik mijn ideeën en praktijkervaring 
nu gefundeerder omzetten in 
strategische voorstellen en 
onderzoek.”

– Irene Helderman, deelnemer MPH 
2017-2019 
  
Innovatiemanager Zorg en Ict  
in de GGZ

- 
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DATUM EN DUUR
De opleiding start jaarlijks in september. 
De opleiding kan in twee jaar worden afgerond en 
moet in uiterlijk drie jaar afgerond zijn. Je kunt de 
opleidingsonderdelen ook los volgen.

VOOR WIE?
(Aankomende) leidinggevenden, beleidsadviseurs, 
projectleiders en artsen die werken in de publieke 
gezondheidzorg: bij GGD’en, bij zorgverzekeraars, 
in thuiszorginstellingen, ROS’en, universiteiten, 
onderzoeks- of kennisinstituten, in het 
bedrijfsleven, etc. Je hebt een academisch werk- 
en denkniveau en tenminste 3 jaar werkervaring. 
In je afgeronde initiële opleiding heb je al kennis 
gemaakt met wetenschappelijk onderzoek.

BEVLOGEN PROGRAMMA-ADVISEURS
De Master Public Health heeft vier programma 
adviseurs die de (wetenschappelijke) kwaliteit van 
de opleiding borgen en bijdragen aan de 
ontwikkeling en samenhang van de 
opleidingsonderdelen: prof.dr. Dike van de Mheen, 
Tilburg University, prof.dr.ir. Maria Jansen, 
Maastricht University, prof.dr.ir. Lex Burdorf, 
Erasmus MC en prof.dr. Niek Klazinga, AMC-UvA 
en OECD.

DOCENTEN
Het onderwijs wordt verzorgd door mensen die 
hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots 
hebben verdiend en die als geen ander weten 
hoe je beleid, onderzoek en praktijk verbindt,  
zoals prof. dr. Niek Klazinga AMC-UvA en OECD, 
dr. Maaike de Vries, RIVM, prof.dr Silvia Evers, 
Maastricht University, prof.dr. Klasien Horstman, 
Maastricht University, prof.dr.ir. Lex Burdorf, 
Erasmus Medisch Centrum, drs. Marjolein 
Verstappen, directeur Achmea Foundation,  
prof.dr. Dike van de Mheen, Tilburg University en 
prof.dr.ir. Maria Jansen, Maastricht University.

Je wordt daarnaast begeleid door vakinhoudelijke 
experts van de NSPOH.

CONTACTDAGEN EN LOCATIE
De contactdag, eens per week of eens per twee 
weken, is van 09.30 tot 16.30 uur. Het onderwijs 
vindt meestal in Utrecht plaats.

STUDIEBELASTING EN BEGELEIDING
De studiebelasting is 1.680 uur, oftewel 60 EC 
(European Credits, 1 EC = 28 studiebelastingsuren). 
De gemiddelde studiebelasting is 12 uur per 
week. Zelfstudie en zelfstandig werken aan 
moduleopdrachten en het artikel vormen 
belangrijke onderdelen van de studie. Bij de 
moduleopdrachten ontvang je begeleiding van een 
opleider van de NSPOH. Je voert ook een aantal 

Praktische 
informatie

gesprekken om je studievoortgang te 
bespreken.
KOSTEN
De kosten van de opleiding en van de 
afzonderlijke modules vind je op de website 
www.nspoh.nl/mph

INTERNATIONAAL ERKEND
De Master of Public Health en de NSPOH zijn 
Europees geaccrediteerd door APHEA. 
Dit keurmerk geeft extra status aan het diploma 
en vergroot de kans op een internationale 
loopbaan. Modules uit de opleiding Master of 
Public Health zijn geaccrediteerd in het kader van 
de herregistratie (wet BIG) voor bij- en nascholing 
van sociaal-geneeskundigen in de hoofdstroom 
Maatschappij & Gezondheid én door het College 
voor Accreditatie Huisartsen. Accreditatie voor 
verpleegkundigen (V&VN) is ook mogelijk. 

INSCHRIJVING EN INTAKEGESPREK
Aanmelden kan via www.nspoh.nl/mph  
Wij nodigen je vervolgens uit voor een 
intakegesprek met een van onze opleiders. 
Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden 
van toepassing. Voor de Algemene Voorwaarden 
(o.a. met de annulerings voorwaarden) en het 
onderwijs- en examenreglement (OER) 
verwijzen we je naar www.nspoh.nl 

MEER INFORMATIE?
Op de website www.nspoh.nl/mph vind je 
meer informatie, bijvoorbeeld over startdata 
van modules. Wil je persoonlijk overleggen, 
neem dan contact op met een opleider van het 
MPH-team. Een afspraak maak je via het 
MPH-secretariaat: telefoon 030 - 810 05 00.

http://www.nspoh.nl/mph
http://www.nspoh.nl/mph
http://www.nspoh.nl/mph


Waarom kies je voor de Master of Public Health?
3  Persoonlijk en gastvrij
3  Praktijkgericht en up-to-date
3  Samen leren, samen werken
3  Doeltreffend: vanaf blok één zichtbare resultaten in je werk
3  Uniek: verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek over publieke gezondheid
3  Kwaliteit: Europees geaccrediteerd door APHEA

NETHERLANDS SCHOOL OF 
PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH  
(NSPOH)
Churchilllaan 11 (10e etage)
3527 GV Utrecht
Postbus 20022
3502 LA Utrecht
Telefoon 030 810 05 00
info@nspoh.nl
www.nspoh.nl
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De NSPOH wil als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, 
de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland. Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en 
vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Wij ontwikkelen en 
organiseren opleidingen, bij- en nascholing, in-company programma’s en symposia op academisch en post-hbo niveau.

Bekijk het interview met 
een deelnemer op: 
www.youtube.com/nspoh

MPH-professional beïnvloeder van beleid

“Het zijn natuurlijk clichés, maar daarmee is de boodschap  
niet minder waar; de gezondheidszorg heeft behoefte aan 
professionals die overzicht hebben over het geheel en weten 
hoe doeltreffend andere partijen zoals beleidsmakers te 
beïnvloeden tot het ondernemen van acties die meetbaar 
bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid. De MPH 
leidt hiertoe bij uitstek op.”

– Prof.dr. Niek Klazinga, programma-adviseur 
Hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC-UvA,  
programmaleider Health Care Quality Indicators bij de OECD

mailto:info%40nspoh.nl?subject=
http://www.nspoh.nl
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