Master Health Informatics
Intakeformulier

Hartelijk dank voor uw interesse in de master Health Informatics. Lees hieronder de voorwaarden voor
toelating, welke documenten er nodig zijn voor de inschrijving, wat de vereiste medische basiskennis is
en enkele aandachtpunten waar u rekening mee dient te houden om de master succesvol te
doorlopen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem contact op via
healthinformatics@amsterdamumc.nl .

Voorwaarden

Om toegelaten te worden tot de post initiële master Health Informatics vragen we u een portfolio in te
dienen dat inzicht geeft in uw achtergrond en motivatie. Op basis van dit portfolio wordt door de
toelatingscommissie bepaald of u wordt toegelaten tot het programma. De toelatingscommissie is
tevens de examencommissie van de opleiding.
Toelaatbaar tot de masteropleiding Health Informatics is de bezitter van een WO-bachelordiploma of
masterdiploma van een opleiding met een duidelijke medische of biologische component. Voorbeelden
van dergelijke opleidingen zijn Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Medische biologie,
Gezondheidswetenschappen of soortgelijk van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van
hoger onderwijs. Het is ook mogelijk om toegelaten te worden indien u over een HBO diploma
beschikt, mits er aangetoond kan worden dat u over een academisch werk- en denkvermogen beschikt.
Indien er geen duidelijke medische of biologische component onderdeel van uw WO opleiding was,
dient u de pre- master Beginselen van de gezondheidszorg te volgen waarna toelating tot de master
mogelijk is.
Daarnaast dient u over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de zorg te beschikken. Hieronder
wordt verstaan: ervaring als medisch-wetenschappelijk onderzoeker, als (paramedisch) zorgverlener,
als organisatiekundige, als kwaliteitsfunctionaris, als automatiseringsdeskundige of een soortgelijke
functie in de gezondheidszorg. Kandidaten die beschikken over een masterdiploma geneeskunde
voldoen aan de opleidings- en werkervaringseis.

Vereiste medische basiskennis

Iedere kandidaat moet de volgende onderwerpen in voldoende mate en aantoonbaar beheersen op
minimaal
niveau:
taal van
de arts begrijpen en spreken. (patiëntendossier, orgaansystemen, ontstaan van
• De HBO
ziekten)
• Medisch redeneerproces van de arts begrijpen
• De belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg kennen evenals hun rollen en relevante
wet- en regelgeving
• Weten hoe de financiële stromen binnen de zorg lopen
• Weten hoe het inkoopproces in de zorg werkt en op de hoogte zijn van recente transities in de
zorg en de achterliggende redenen
• Weten welke strategieën er zijn voor het beïnvloeden van Volksgezondheid

Portfolio

Het (digitaal) portfolio dient de volgende elementen te bevatten:
1. Een inschrijvingsbrief met uw motivatie voor deelname aan de masteropleiding waarin u tevens
omschrijft welke rol u nu heeft binnen de ZorgICT en welke rol u ambieert. Indien u geen WO
maar een HBO opleiding heeft, motiveer dan aan de hand van uw werkervaring dat u beschikt
over een academisch werk- en denkvermogen. Indien u geen opleiding met een duidelijke
medische of biologische component heeft, motiveer dan in de inschrijvingsbrief aan de hand van
uw werkervaring dat u beschikt over vakinhoudelijke basiskennis van de geneeskunde en de
organisatie van de gezondheidszorg. Zie hieronder voor een beschrijving van de vereiste
basiskennis.
2. Een gewaarmerkte kopie van bachelor- en/of masterdiploma(‘s).
3. Een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst met een beschrijving van de gevolgde vakken.
4. Een curriculum vitae, waaruit relevante werkervaring blijkt.
5. Kopie van de voor en achterkant van de harde pagina in het paspoort.
6. Factuurgegevens: Naam of instellingsnaam + afdeling; T.a.v.; Adres; Postcode; Plaats;
kostenplaats of andere toevoeging
7. Een ondertekend intake formulier
Veilig verzenden digitaal portfolio
Het portfolio bevat persoonsgebonden informatie en dient daarom beveiligd verstuurd te
worden. Op aanvraag ontvangt een link van de opleidingscoördinator via waar u alle
bestanden veilig kunt versturen.
Aandachtspunten
Hieronder vestigen we nog graag aandacht op enkele belangrijke punten voor het succesvol volgen
van de opleiding.
1. U dient u ervan bewust te zijn dat elke module 10-12 studie uren per week vraagt.
2. Er zijn deadlines voor opdrachten, hier dient u zich aan te houden. In uitzonderingsgevallen
(langdurige ziekte, zwaarwegende problemen in de privé-situatie) kan hiervan worden afgeweken.
In een dergelijke situatie dient u zo ver mogelijk van te voren
aan te geven dat u deze planning niet kunt halen en zoeken we gezamenlijk naar een
oplossing.
3. Aangaande de normering: om een module met goed gevolg te kunnen afronden moet aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
a. Alle opdrachten (met uitzondering van maximaal 1) worden op tijd ingeleverd en voldoende
gemaakt.
b. De eindopdracht met gebruik van eigen casus dient met een 5.5 of hoger te worden
beoordeeld. Eindopdrachten worden aan uw portfolio toegevoegd.
c. De afsluitende kennistoets dient met een 5.5 of hoger te worden afgesloten.
4. De afsluitende kennistoets zal in het Amsterdam UMC, locatie AMC plaatsvinden, u ontvangt b i j
de start van de module de datum waarop u aanwezig dient te zijn. Deze data staan ook per module
vermeld op
amc.nl/healthinformatics.
5. U dient in het bezit te zijn van de volgende hardware en accessoires:
a. Een computer. Zowel Windows PC als Apple Mac voldoen. Een tablet kunt u als aanvullend
gebruiken. Voor het maken van de opdrachten werkt een PC/Mac het best.
b. Er zijn geen hoge systeemvereisten voor de computer, maar u dient zelf gemachtigd te zijn
om applicaties te kunnen installeren, zoals Skype, Google Chrome en eventuele andere
ondersteunende applicaties.
c. Een koptelefoon met microfoon voor deelname aan webcollege’s en het inspreken van
de eigen casus.
6. Betaling geschiedt direct na de start van de module. Het gefactureerde bedrag is het bedrag zoals
op de Amsterdam UMC-website. Bij deelname aan de gehele opleiding kunt u de laatste module
kosteloos

volgen (Eindwerk). Het annuleren van de deelname aan een module kan tot 7 dagen voor de start
kosteloos. Daarna dient u 50% van de inschrijfkosten te betalen. Na de start vindt er geen
restitutie van het geld meer plaats.
7. Tijdens de gehele master dient u deel te nemen aan drie door de opleiding aangegeven
congressen. Tijdens deze congressen dient u een opdracht uit te werken welke onderdeel wordt
van het portfolio. Indien u niet aanwezig kunt zijn mag u voor maximaal één van deze drie
congressen een door u zelf geselecteerd congres bezoeken (en opdracht uitwerken) mits de relatie
met Health Informatics aangetoond kan worden en u vooraf toestemming heeft gekregen van de
opleidingscoordinator.
Checklist voorwaarden:
1. Vooropleiding: HBO/WO, namelijk ....
2. Deze vooropleiding bevat WEL/GEEN biologische component.
3. Ik werk minimaal 2 jaar in de zorg: JA/NEE
Datum ondertekening:
Naam:
Handtekening:

