FAQ’s over de (pre)master Health Sciences, route Midwifery Science:
Welke toelatingseisen gelden er voor de masterroute Midwifery Science?
1. Je moet een afgeronde bacheloropleiding Verloskunde op zak hebben.
2. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een premaster van:
- een (goedgekeurde) afgeronde wo-bachelor (meer info) of
- een behaalde premaster Health Sciences in minorruimte van de hbo-bachelor Verloskunde
(mogelijk bij AVAG sinds 2015) of
- een andere behaalde premaster aan de VU.
Hoe ziet de planning van de premaster eruit?
De premaster Health Sciences is gepland op één dag per week, de vrijdag, en geeft je aansluitend
toegang tot de master Health Sciences, route Midwifery Science, mits je de premaster volgt na de
hbo-bachelor Verloskunde. Je premaster punten zijn dan één jaar geldig. Indien je de premaster
Health Sciences hebt behaald binnen de minor van de hbo-bachelor Verloskunde, dan heb je ook
aansluitend toegang tot de master Health Sciences, maar zijn je behaalde studiepunten nog met 1 á 2
jaar te verlengen. Houd rekening met eventuele wisseling van het programma in de tussentijd. Lees
hier meer info.
Hoe ziet de planning van de fulltime master eruit?
De contactdagen van de beide Midwifery Science modules (Big Four en Vulnerable Goups) zijn
(hoogstwaarschijnlijk) weer op de dinsdag- en donderdag middag van 9.00-12.45 uur.
Het rooster is ingedeeld in 8-8-4 weken. Dat wil zeggen dat je in september en oktober twee courses
kunt volgen, in november en december twee en in januari tijdens vier weken nog één course (dit is
een fulltime course variant).
In bijlage 1 vind je een overzicht van de fulltime route.
Wanneer komen welke courses aan bod?
De route die wij voor Midwifery Science fulltime hebben voorgeprogrammeerd is:
- in september en oktober de ‘Big Four’- en ‘Care and Prevention Research’ (CPR) courses
(deze laatste moet je halen voordat je met de onderzoeksstage start),
- in november en december de ‘Vulnerable Groups’ (VGr)- en’ Health Promotion and Disease
Prevention’ (HPDP) courses en
- in januari de ‘Management in Health Organisations’ (MHO) course.
Kun je afwijken van de reguliere planning?
Je kunt hiervan afwijken, maar dit dien je aan te vragen bij de examencommissie van de VU.
Belangrijk daarbij is wel dat onze Midwifery Science (voorkeur)route in het rooster geen overlap kent
met de geplande courses en als je zou willen kiezen voor andere courses dat dit dan mogelijk wel
overlap geeft en veelal niet inplanbaar is met onze route Midwiwfery Science. Als je naast de studie
werkt of om andere redenen de ‘extended route’ wilt volgen dan wordt dit gehonoreerd. Je moet
hiervoor dan wel een aanvraag indienen bij de examencommissie van de VU.
Wat houdt een extended route in?
Je kunt de courses dan verdelen over twee jaar, bijvoorbeeld starten met CPR (september en
oktober), dan VGr (november en december), en vervolgens MHO (januari). Daarna kun je starten in
februari/maart met je onderzoeksstage (een voorwaarde voor starten hiervan is dat je drie courses
behaald hebt, minimum is 18 EC’s: 3 x 6 EC).
Je onderzoekstage (internship) kun je in overleg met je onderzoeksinstituut uitspreiden over een jaar
(ook na toestemming van de examencommissie, dit studiejaar heeft de groep verloskunde studenten

dit als groep aangevraagd en is het als groep gehonoreerd). Het tweede studiejaar kun je de andere
nog niet gevolgde courses doen en je onderzoek afronden.
In bijlage 2 vind je een schema van de extended route.
Hoeveel contactonderwijs is er per course?
De CPR-course start vrij intensief met vijf middagen per week maar al snel in het rooster wordt dit
minder tot zo'n drie ochtenden per week. De andere courses hebben gemiddeld drie dagdelen
contactonderwijs.
Hoe moet je je aanmelden bij de VU-inschrijving?
Bij inschrijving voor de VU-master Health Sciences, route Midwifery Science, dien je jezelf als ‘vrije
route’ student in te schrijven.
De reden hiervoor is dat onze Midwifery Science-route nog geen volledige zelfstandige specialisatie
is.
Stel je vraag aan ervaringsdeskundigen
De huidige (bijna afgestudeerde) studenten kunnen je wellicht nog meer inlichten over hoe zij het
hebben aangepakt en ervaren:
Anneke Wolterink: annekesuzanne@gmail.com
Ellen Tiel Groenstege: ellentg1991@hotmail.com
Sua Janssen: suajanssen90@hotmail.com
Open dagen
Aan het begin van ieder jaar is er een eerste infodag, in maart de tweede infodag. Via internet kun je
de info vinden (http://masters.vu.nl/en/open-days).
Staat je vraag hier niet tussen?
Neem dan contact op met de coördinator van de master, dr. Trudy Klomp:
g.klomp@vumc.nl
06-2111 5492

Bijlage 1: Schema Midwifery Science route, fulltime 1 year
Bijlage 2: Schema Midwifery Science route, extended route (parttime) 2 years (or 1½ year)

