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Schrijf nu in!

Opleiding tot
Zorgadministrateur
Niveau A (HBO-niveau)
Praktische informatie
De opleiding start op 4 mei 2017. Het is dan wel van belang dat u de Medisch Ondersteunende
Vakken heeft afgerond of hier een vrijstelling voor heeft. Als dat niet het geval is, dan kunt u
deelnemen aan de voorbereidende cursus die november 2016 van start gaat.
De opleiding duurt 1 jaar. Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers.
De zorginstelling waar u werkzaam bent, betaalt het lesgeld volgens de CAO-richtlijnen. De
overige kosten, zoals voor het boekenpakket, worden afhankelijk van de CAO (deels) vergoed.
U kunt deelnemen als u voldoet aan de onderstaande punten:
• Minimaal een HBO-diploma (HEAO of vergelijkbaar) of minimaal 1 jaar
aantoonbare werkervaring op medisch- of zorgadministratief gebied op HBO-niveau
• Medisch Ondersteunende Vakken met voldoende resultaat afgerond
• Een vast dienstverband in een relevante functie bij een zorginstelling
Meer informatie: kunt u verkrijgen bij Jitta Reddingius of Caroline van Vliet,
T. 020 44 41753
E.: VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl
W. www.vumc.nl/domein-zorgadministratie

Zorgadministratie niveau A (HBO-niveau)
Als zorgadministrateur bent u de spin in het
web van de organisatie. Een zorgvuldige administratie is van groot belang voor een zorginstelling: om goede zorg aan de patiënt te verlenen,
te voldoen aan alle eisen op het gebied van
wet- en regelgeving en om de financiering van
de zorg te garanderen.
De opleiding tot zorgadministrateur (niveau A)
biedt handvatten om de groeiende uitdagingen
in uw werk met vertrouwen aan te gaan.
Tijdens de opleidingsperiode werkt en leert u
afwisselend. Het praktijkdeel vindt plaats in uw
eigen zorginstelling. Voor de praktijkopdrachten gaan we uit van de actualiteit. Experts uit
de praktijk lichten de lesstof toe. In de digitale
leeromgeving kunt u modules volgen, lesstof
raadplegen en uw resultaten bekijken.
Hoe is de opleiding opgebouwd?
Er zijn 10 onderwijsblokken, ieder blok met een
actueel thema waar u als zorgadministrateur
mee te maken kunt krijgen. Docenten uit de
praktijk lichten de lesstof toe. U krijgt bij ieder
blok één of meerdere opdrachten die u binnen
uw eigen organisatie uitvoert, naast een overkoepelend praktijkgericht onderzoek. Daarnaast
werkt u aan uw competenties en uw communicatieve vaardigheden.

Pascal den Oude, oud deelnemer

‘De opleiding gaf me verdieping,
betere kennis van de organisatie
en veel meer zelfvertrouwen. Ik
voel me professioneler. Daardoor
werk ik prettiger.’













Programma
Onderzoek- en behandelmethoden
Computervaardigheden
Zorginformatie
Statistiek, epidemiologie en PICO-methodiek
Informatietechnologie en systemen
Administratieve organisatie,
zorgfinanciering en control
Wet- en regelgeving in de patiëntenzorg
Classificatiesystemen en standaarden
Bekostiging en financiering van de zorg
Organisatie van de gezondheidszorg
Privacy en ethiek in de zorg

Kenmerken
Tijdens de opleiding gebruiken we diverse
werkvormen, zoals colleges, werkgroepen en
individuele presentaties. Daarnaast bieden we
u een digitale leeromgeving, waarin u webinars
kunt volgen, lesstof kunt raadplegen en waar uw
resultaten in worden bijgehouden.





duur: 1 jaar
contacturen: 150 uur
totale studiebelasting: 750 uur
10 blokken bestaande uit
een contactdag met daarin een toets,
vaardigheidsles, gastcollege, scriptieles en
2 webinars van circa 4 uur

Plaats
VUmc Academie
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam
Informatie
Jitta Reddingius, opleider
Caroline van Vliet, opleider
E-mail: VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl
www.vumc.nl/domein-zorgadministratie

