
 

 

Post-hbo Archivistiek  
 
Voor de professional next level | Hogeschool van Amsterdam  
 
Wil je up-to-date blijven van de ontwikkelingen in de Archivistiek? Ben je op zoek naar meer 
verdieping in jouw (toekomstige) werk of wil je doorgroeien naar een nieuwe functie? De 
post-hbo Archivistiek geeft je een stevig en bruikbaar fundament onder jouw werkpraktijk. 
 
Informatie- en archiefmanagement  
Je koppelt theoretische onderdelen over archief, informatie en data aan praktijkgerichte 
opdrachten. Informatie- en archiefprofessionals zorgen ervoor dat informatie op orde is bij 
overheden, archiefdiensten en bedrijven. Zij waarborgen duurzame beheer en 
toegankelijkheid van (digitale) informatie. Je werkt met de post-hbo aan jouw 
beroepsontwikkeling en versterkt je carrièreperspectief in het archief- en 
informatiemanagement.   
 
Studieprogramma  
Het traject is opgebouwd uit archivistiek, informatiemanagement en business IT & 
management. De post-hbo sluit aan op jouw beroepspraktijk en specifieke leervragen.  
Het eerste studiejaar is opgebouwd uit veertig onderwijsweken met twaalf modulen. Het 
studieprogramma van het tweede studiejaar staat vrijwel vast. (mei 2019)   
 

 
 
Jaar 1  
Je maakt kennis met het organiseren van informatie, databases en data analyse. Je leert de 
essentiële kenmerken van archief, informatie en data kennen. Je gaat in op het duurzaam 
beheren, behouden en toegankelijk houden van archiefinformatie. Je krijgt een stevige 
archiefrechtelijke basis.     
 
  



 

 

Jaar 2 
Je verdiept jouw kennis en werkt aan twee beroepsproducten die bijdragen aan de primaire 
archieffuncties beheer, behoud en gebruiken van archief en informatie. Je verbindt kennis 
aan de praktijk en richt je op actuele archivistische thema’s, zoals privacybescherming, 
duurzame toegankelijkheid of e-depot.  
 
Resultaat 
Na succesvolle afronding van de post-hbo ontvang je het diploma Archivistiek B en het hbo-
certificaat Archivistiek van de Hogeschool van Amsterdam.  

• Je verwerft kennis en inzicht op het gebied van archief, informatie en data. 
• Je verwerft kennis en vaardigheden om het duurzame informatiebeheer vorm te geven.  
• Je bent in staat om archivistische vraagstukken op te lossen.  

 
Praktische informatie 

Toelatingseisen 
• Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs. 
• Je bent in staat om praktijkgerichte opdrachten uit te voeren. 

Kosten 
• De kosten voor dit studiejaar 2019-2010 bedragen €6.500.  
• Voor het tweede studiejaar zullen de kosten vergelijkbaar zijn. 

Studiebelasting 
• De post-hbo start op 30 augustus 2019 en duurt twee jaar.  
• De colleges worden gegeven op vrijdag met minimaal 6 contacturen. 
• De zelfstudie naast de colleges vraagt per week circa 14 uur. 
• Het volledige programma zal rond de 95 studiepunten gaan tellen. 

Inschrijven 
• Inschrijving via het formulier op http://www.hva.nl/archiefschool/archivaris/  

Diploma Archivistiek B 
• Het diploma geeft een stevige basis voor functies in het informatie- en 

archiefmanagement.   
• Het diploma is vereist voor een aantal functies in het openbare archiefwezen.  

 
Meer informatie  
Kijk voor uitgebreide en actuele informatie op:  
http://www.hva.nl/archiefschool/archivaris/  
 
Contact 
Wil je een oriënterend gesprek of nagaan of jouw verwachtingen, achtergrond of 
(toekomstige) werkzaamheden aansluiten op de post-hbo?  
 

• drs. Marieke de Haan, coördinator Archivistiek | HBO-ICT 
• telefoon of whatsapp: 0621158210  
• e-mail: m.de.haan@hva.nl    

http://www.hva.nl/archiefschool/archivaris/opleiding-tot-archivaris.html
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