Opleiding Horizontaal Toezicht
Algemeen
De opleiding Horizontaal Toezicht (HT) is gericht op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en
kennis om HT te begrijpen en in uw organisatie mee te werken aan de implementatie en borging hiervan.

Voor wie?
Deze opleiding richt zich op functies in het domein van zorgadministratie, zorgregistratie of zorginformatie
in ziekenhuizen, GGZ-instellingen, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg en gemeenten. Denkt u daarbij
aan:
Zorgadministrateurs
Hoofden zorgadministratie
Teamleiders en coördinatoren zorgadministratie
Adviseurs zorgadministratie
Stafmedewerkers AO/IC
Voor deze opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist. Ook is ervaring in en affiniteit met de
gezondheidszorg een vereiste. Voor een optimaal studieresultaat is het ook belangrijk dat u een functie
vervult binnen de domeinen zorgadministratie, zorgregistratie of zorginformatie. Ervaring in zo’n functie is
een pré, maar niet per se nodig.

Lesdata:
woensdag 19 september 2018
woensdag 10 oktober 2018
woensdag 31 oktober 2018
woensdag 21 november 2018
woensdag 12 december 2018
woensdag 16 januari 2019
Locatie:
Apeldoorn
Duur:
8 maanden
Tijden:
9:30-16:30
Prijs:
€ 2.485,00 inclusief
literatuurpakket t.w.v. € 150,00

Doel
Na het volgen van deze opleiding beschikt u over de juiste kennis en vaardigheden om mee te werken
aan de implementatie en borging van HT in uw zorginstelling. Ook weet u uw rol en positie en die van alle
andere betrokkenen en de samenhang daartussen.

Studieprogramma
In deze opleiding komen relevante onderwerpen voor HT aan bod.
Basisprincipes Horizontaal Toezicht
Registratie en controle
Risico’s en maatregelen
Analyseren en verbeteren
Adviseren en implementeren
Serious game HT om de samenwerking te versterken

Studiebelasting
De opleiding Horizontaal Toezicht bestaat uit 6 lesdagen, tussentijdse opdrachten en een eindopdracht
met presentatie op lesdag 7. Deze opleiding heeft een doorlooptijd van 6 maanden.
De totale studiebelasting van deze opleiding is tussen de 130 en 150 uur.
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