
Master Risicomanagement
(MSc)

U wilt organisatierisico’s op systematische wijze beter 
beheersen. De Master Risicomanagement biedt u hiertoe 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden en modellen. Ook 
ontwikkelt u de juiste vaardigheden voor een effectieve 
implementatie van structureel risicobeleid. Tijdens de 
opleiding leert u situaties analyseren en de verschillende 
theorieën naar uw beroepspraktijk te vertalen. Na afronding 
van de opleiding kunt u de internationale titel Master of 
Science (MSc) voeren.  

Til risicobeleid 
naar een  
hoger niveau

Voor wie?
U bent bijvoorbeeld adviseur of 
bedrijfseconoom met minimaal drie jaar 
relevante werkervaring en een relevant 
bachelordiploma. U heeft een helder inzicht 
in de organisatie. De verschillende interne 
belangen, voorkeuren en omgevingsfactoren 
staan goed op uw netvlies en u vindt het een 
uitdaging deze te analyseren en op elkaar af 
te stemmen.

Leerdoelen
 ● U weet risico’s ’ te analyseren, communi

ceren en helder in kaart te (laten) brengen.
 ● U bent in staat tot integrale (risico)

organisatiedoorlichting op auditorniveau.
 ● U kunt omgevingsrisico’s vaststellen, 

beoordelen en adviseren hoe deze te 
beperken.

 ● U leert , adviseren en begeleiden bij 
integratie van preventieve en repressieve 
maatregelen in de bedrijfsvoering.

 ● U kunt de effectiviteit van maatregelen 
beoordelen en  besluitvorming tot op 
strategisch niveau beïnvloeden.

Na de studie
Na de studie bezit u de kennis, 
vaardigheden en strategische mindset 
voor een leidinggevende rol binnen het 
risicomanagementveld. U kunt van een 
operationele rol doorgroeien naar functies 
op hogere organisatorische niveaus zoals 
(senior) risicomanager,  compliance officer 
en Chief Risk Officer. Daarnaast bent u ook 
in staat om uw carrière een vervolg te geven 
middels een promotietraject. 



Onderdeel Description
Governance, Risk & Compliance Module over de interactie tussen risicomanagement en compliance als 

instrumenten om organisatiedoelen te bereiken. U leert meer over integriteit 
en de borging van normen- en waardengericht acteren. 

Enterprise & Operations U verkent het belang van risicomanagement en leert processen 
beheersbaar houden. U leert de juiste afwegingen maken, operationele 
risico’s methodologisch analyseren en interne controlstatements geven. 

Research Methodology U leert een bedrijfsonderzoek op doordachte en verantwoorde manier 
opzetten en uitvoeren. 

Management Control Systems Welke controls zijn in specifieke situaties toepasbaar? Hoe is de samenhang 
tussen managementcontrolsystemen en risicomanagementsystemen? In 
deze module denkt u na over dergelijke vraagstukken. 

Change Management Te veel verandertrajecten mislukken geheel of gedeeltelijk en vormen 
daarmee een risico voor de organisatie. U doet inzicht op om lopende 
veranderingen te verbeteren en leert verstandig strategieën kiezen bij een 
nieuwe verandering.

Financial Risk Management Deze module gaat in op financiële analyses voor zowel 
organisatiebeheersing als uw verzekeringsportefeuille. U leert rentabiliteits- 
en investeringsanalyses uitvoeren en inzetten bij beleidsbeslissingen

Cyber security Risk Deze module behandelt de elementen die een rol spelen bij de beveiliging 
van de organisatie tegen inbreuken van buitenaf.

Risk Appetite & Human factor & attitude U leert welke factoren invloed hebben op de risk appetite van uw 
organisatie. Bovendien ontdekt u hoe mensen zichzelf voor de gek houden 
bij het inschatten en beoordelen van risico’s.

Business Analytics & Big-data Binnen deze module onderzoekt u de invloed van predictive modelling op 
risicomanagement projecten. Aan de hand van data analyse informeert u 
het management over mogelijke kansen en bedreigiingen

Business Continuity Management Deze module belicht het totale speelveld van continuïteitsmanagement 
en de relatie met disciplines zoals ICT-continuïteit, crisismanagement en 
bedrijfshulpverlening. U leert hoe u continuïteitsmanagement integraal 
toepast.

Strategic Risk Management Als risicomanager moet u rekening houden met snel veranderende markten 
en andere omgevingsfactoren. Tijdens deze module brengt u in beeld wat 
uw organisatie de komende 5 jaar te wachten staat. U vertaalt dit naar 
beleid voor risicomanagement en risk governance.

International Corporate Governance Deze module gaat in op diverse strategische planningssystematieken in 
relatie tot besturingssystemen binnen de board. U verbindt uw strategie 
aan de meest gebruikte risicomanagementmodellen en de bekende 
methodieken in governance.

IT-Risk management In deze module krijgt u een stappenplan aangereikt waarmee het mogelijk 
is de risico’s te beheren in de verschillende fasen van de bouw en in beheer 
van het informatiesysteem.

Research & Professional Skills U leert een bedrijfsonderzoek op doordachte en verantwoorde manier 
opzetten en uitvoeren. Daarnaast past u de kennis die u heeft opgedaan toe 
in praktische situaties

Market Risk Management Deze module geeft u methoden om risico’s zowel kwantitatief als kwalitatief 
te analyseren. Aan bod komen onder meer beslisbomen, real options, de 
Monte Carlo-analyse, gevoeligheidsanalyses en scenarioplanning. Deze 
analyses helpen u optimale beslissingen te nemen.

Master Thesis In deze fase rondt u uw masterthesis en daarmee uw volledige master af.

“Hoe komt het dat wij de crisis niet hebben 
zien aankomen en hoe kunnen wij een 
volgende systematic risk voorkomen? Alle 
vaste waarden in het vakgebied zijn op 
hun kop gezet door de crisis. We hebben 
nieuwe modellen nodig die verder reiken 
dan spreadsheets. Risicomanagement 
heeft baat bij creatief denken, de 
menselijke maat en een kritisch oog voor 
de omgeving. Daar speelt de opleiding 
Master Risicomanagement uitstekend op 
in. Gebeurtenissen in de praktijk worden 
vertaald naar didactische modellen waar u 
direct van profiteert.“

Meer informatie
Meer weten over de Masters en 
Professional Courses? 

070		-	445	89	00
mpc-info@hhs.nl
	dehaagsehogeschool.nl/masters

Mr. drs. ir. M. (Marcel) Meuleman
Program Director 

Programma 
Tijdens de Master Risicomanagement doet u inhoudelijke kennis op en verricht u 
praktijkgericht onderzoek dat van toepassing is op uw eigen werksituatie. In de modules 
komen de diverse facetten van risicomanagement aan de orde. De opleiding wordt afgerond 
met een masterthesis

Praktische informatie
Toelatingseisen: Om de Master 
Risicomanagement te mogen volgen, 
heeft u een bachelordiploma nodig en 
minimaal 2 jaar relevante werkervaring. 
Een intakegesprek maakt deel uit van de 
toelatingsprocedure.
Start: zie de website voor actuele data

Duur: 2 jaar, inclusief thesis
Lesdag: elke vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
Tijdsinvestering: 15 tot 20 uur per week 
(college en zelfstudie)
Kosten: zie de website voor actuele prijzen
Locatie: De Haagse Hogeschool
Titel: Master of Science

Tijdens de Master Risicomanagement 
leert u alles over theoretische modellen 
en methoden die een rol spelen bij 
risicomanagement op operationeel, 
tactisch en strategisch niveau. U maakt 
reële praktijkopdrachten die aansluiten 
bij uw werksituatie en oefent uw advies 
en managementvaardigheden. Uw 
werkgever en u hebben direct profijt van 
de investering dankzij de directe koppeling 
tussen theorie en praktijk.


