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Over Avans+ 
Bereik meer
Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. 
Je volgt een programma bij Avans+ 
als je de ambitie hebt om meer 
te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. 
Groeien in je werk en als persoon. 
En precies daar ligt ónze ambitie. 
De doelen van onze klanten zijn voor 
ons het uitgangspunt om samen 
meer te bereiken. 

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei
Het persoonlijke is belangrijk bij 
Avans+, in vele opzichten. We 
doen er alles aan om te zorgen dat 
iedereen bij ons kan groeien en 
daarmee meer kan bereiken. Dat 
streven zit niet alleen in ons beleid, 
het zit vooral in onze aard; we zorgen 
daar persoonlijk voor.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Bachelor
verpleegkunde 
(hbo-v) 2,5 jaar

bereik meer

Inleiding
De zorg wordt steeds complexer. Daarnaast wordt het zorgaanbod 
integraal georganiseerd, vanuit het principe van persoonsgerichte 
zorg. De zorgvrager(patiënt) staat centraal. Van zorgvragers wordt 
verwacht dat zij zelfverantwoordelijk en zelfredzaam zijn en zelf 
regie nemen over eigen gezondheid en gedrag. Dit vraagt van 
een andere insteek van betrokken zorgprofessionals. Het gaat om 
samenwerking en afstemming over disciplines en verschillende 
sectoren heen en over regievoering over de samenwerking en 
het integrale aanbod. Regieverpleegkundigen spelen hierin 
een belangrijke rol. Zij staan dicht naast de zorgvrager en 
diens naaste(n), ondersteunen en versterken hen in het nemen 
van eigen regie en zelfredzaamheid van de zorgvrager en zijn 
een belangrijke schakel in het organiseren van een integraal 
zorgaanbod en kunnen dit regisseren, met inzet van nieuwe 
technologische toepassingen. 

Deze vernieuwde Bachelor of Nursing met een flexibel 
opleidingsprogramma is helemaal afgestemd op de eisen die het 
veranderende beroep van verpleegkundigen stelt en is gebaseerd 
op het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. 

We leiden je op als regieverpleegkundige, voor de centrale 
en verbindende rol in de gezondheidszorg, die met oog voor 
innovaties in kan spelen op deze ontwikkelingen in de zorg. 
Positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg, proactieve 
zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming vormen een rode 
draad in de opleiding. Verder wordt in elke module wordt aandacht 
besteed aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
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Iets voor jou?
Deze deeltijd bachelor opleiding (hbo-v) is bedoeld voor BIG-
geregistreerde verpleegkundigen die hun functie verder willen 
verdiepen en verbreden, of op verpleegkundigen met andere, 
relevante werkervaring binnen het verpleegkundig domein. Je 
hebt een afgeronde opleiding mbo-verpleegkunde. Gedurende 
deze opleiding dien je een werkplek te hebben waar je wat je 
leert meteen in de praktijk kunt brengen, in een eerste of tweede 
lijn zorgorganisatie- of instelling. We bieden de opleiding op 
diverse locaties aan en streven naar groepen met deelnemers uit 
hetzelfde werkveld. 
Let op: voor mbo-verpleegkundigen met een CZO-specialisatie is 
er een variant van 1,5 jaar mogelijk.

Programma
Uitgangspunten in de opleiding zijn positieve gezondheid, 
persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming. De 
opleiding bestaat uit 10 modules die op eindniveau worden 
getoetst. In de meest gewenste situatie start de opleiding met 
de module Professionele identiteit en eindigt met de module 
Kwaliteitszorg. Modules kunnen ook los gevolgd worden. 

Gedurende de opleiding krijg je toegang tot de online module 
‘Effectief leren’, wat je studiebelasting kan verlagen en je veel 
ondersteunt gedurende het leerproces. Overzicht van de 10 
modules:

Professionele identiteit
Professionele identiteit gaat over de rol en positie van de 
regieverpleegkundige en welke ontwikkelingen in de samenleving, 
het zorgbeleid en het vakgebied daarop van invloed zijn. Je leert 
een eigen visie op je vak , rol en positie als verpleegkundige 
formuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied 
en beroepsgenoten. Je analyseert wat je nodig hebt om opleiding 
succesvol te kunnen afronden en kiest ontwikkeldoelen om het 
gewenste effect te bereiken.

Evidence Based Practice
Je leert wetenschap en praktijk te verbinden. Je leert 
beantwoordbare onderzoeksvragen formuleren voor specifieke 
praktijksituaties en zorglacunes, gebruik te maken van 
zoekstrategieën op databanken voor wetenschappelijke literatuur. 
Je leert de kennis boordelen op validiteit, betrouwbaarheid en 
toepasbaarheid voor de praktijk. Ten slotte leer je deze kennis in 
de praktijk toe te passen.

Klinisch redeneren
Je leert je klinische redeneervaardigheden ontwikkelen, waarbij 
je signalen en bevindingen vanuit alle leefgebieden verzamelt 
en in samenhang analyseert. Je leert, in samenspraak met de 
zorgvrager en diens naaste(n), vast stellen welke zorgdoelen en 
–uitkomsten wenselijk zijn, welke interventies passend en effectief 
zijn en wie de zorg uitvoert.   

Gezondheidsbevordering
Je leert gezondheidsaspecten te inventariseren, bij zowel een 
individu als bij een specifieke doelgroep en deze met behulp van 
epidemiologische kennis te analyseren. Je leert op basis daarvan 
een effectief en integraal preventieplan op te stellen, waarmee 
je de gezondheid van het individu of de doelgroep beschermd, 
bevorderd of 
verbeterd. 

Keten- en netwerkzorg
Je leert zorg organiseren zodat de zorgvrager centraal staat, 
een bijdrage leveren aan keten- en netwerkzorg en een integraal 
zorgaanbod hanteren op basis van één integraal zorgplan. 
Je werkt hiervoor samen met andere betrokken professionals 
(netwerkzorg) en leert bij te dragen aan een doorlopende zorglijn, 
over instellingsgrenzen heen. 

Intensieve ouderenzorg
Intensieve zorg bij ouderen zal de komende jaren fors toe blijven 
nemen. Het gaat hierbij om kwetsbare ouderen, mensen met 
dementie en oudere mensen in de palliatieve fase. Bij kwetsbare 
ouderen nemen gezondheidsrisico’s en -aandoeningen toe, zoals 
geriatrische syndromen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Er 
kunnen van het een op het andere moment acute- of complexe 
gezondheidsproblemen ontstaan. Je leert passende en adequate 
zorg toe te passen, op basis van klinisch redeneren bij kwetsbare 
ouderen, met kennis van geriatrische syndromen, multi- en 
comorbiditeit en van polyfarmacie. Je leert rekening te houden 
met het perspectief van het levenseinde bij de zorgvrager en diens 
naaste(n) en de wensen en behoeften van hen centraal te stellen. 
Je leert de Zorg in te richten vanuit proactieve zorgplanning in een 
continu en dynamisch proces van gesprekken over levenseinde, 
kwaliteit van leven en keuzes en welke zorg daar bij past.
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Je leert passende en adequate zorg toe te passen, op basis 
van klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen, met kennis 
van geriatrische syndromen, multi- en comorbiditeit en van 
polyfarmacie. Je leert rekening te houden met het perspectief 
van het levenseinde bij de zorgvrager en diens naaste(n) en de 
wensen en behoeften van hen centraal te stellen.Je leert de Zorg 
in te richten vanuit proactieve zorgplanning in een continu en 
dynamisch proces van gesprekken over levenseinde, kwaliteit van 
leven en keuzes en welke zorg daar bij past.

Voorwaarde voor het volgen van deze module is dat je het klinisch 
redeneren beheerst. 

Zorgethiek en morele besluitvorming
Je leert morele besluitvorming toe te passen in complexe 
zorgsituaties, waarin verschillende belangen een cruciale rol 
spelen. Je leert vanuit verschillende perspectieven de zorgsituatie 
in kaart te brengen en op basis van verschillende scenario’s 
beargumenteerde keuzes te maken in het belang van de 
zorgvrager. Je reflecteert op je doen en laten vanuit verschillende 
perspectieven.

Verpleegkundig leiderschap en innovatie
Je ontwikkelt je in proactief verpleegkundig leiderschap en 
de toepassing daarvan naar de beroepspraktijk. Je leert je 
leiderschapskwaliteiten in te zetten en de veiligheid van de 
werkomgeving te versterken. Je vertaalt ontwikkelingen in de 
zorg op macro-, meso- en microniveau naar de beroepspraktijk, 
signaleert waar lacunes of tekortkomingen zitten. Je leert een 
innovatievoorstel op te stellen waarmee de verpleegkundige 
beroepsgroep versterkt wordt.

Verandermanagement en implementatie
Je leert een implementatieplan op te stellen, op basis van 
belangrijke principes van verandermanagement, implementatie 
strategieën en organisatievormen. Je leert hoe je invloed uit kunt 
oefenen op het beleid op tactisch- en operationeel niveau. Je 
kunt verandervoorstellen gestructureerd en gefaseerd toepasbaar 
maken en implementeren voor de beroepspraktijk. Je leert de 
beste implementatie strategie vast te stellen, draagvlak te creëren, 
om te gaan met weerstanden en hoe je de voortgang en kwaliteit 
van de implementatie aanstuurt. 

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is onderdeel van de dagelijkse beroepspraktijk. 
Je leert als regieverpleegkundige diverse manieren bij te dragen 
aan kwaliteit van zorg, door professionaliseringsactiviteiten, door 
participatie in kwaliteitszorg op afdeling- en organisatieniveau. Je 
stelt hiervoor een kwaliteitsverbetering op, waarin de zorgvrager 
centraal staat. Je leert kwaliteit van zorg als onderdeel van je 
eigen beroepsuitvoering te integreren.

Werkvorm
We starten de opleiding met een toelatingsassessment, 
waarna we met je bespreken hoeveel flexibiliteit gedurende het 
opleidingstraject bij jou past. 

Jouw kennis en ervaring zijn uitgangspunt voor het 
opleidingstraject dat je volgt en inbreng en visie vanuit je eigen 
organisatie is essentieel binnen de opleiding. We sluiten aan bij 
hoe je wilt leren en wat je al beheerst. De mate van zelfstudie via 
onze digitale leeromgeving, leren in lesbijeenkomsten en leren 
op de werkplek bepaal je zelf, waarbij wij een grote diversiteit in 
leeractiviteiten en lesmaterialen aanbieden. 

De opleiding bestaat uit leeruitkomsten, geclusterd in 10 modules 
die op eindniveau worden getoetst. Ter afronding van een module 
toon je in integrale beroepsprestaties aan dat je de leeruitkomsten 
beheerst. Toetsing vindt leerwegonafhankelijk plaats. Dat betekent 
dat je zelf keuzes kunt maken hoe je naar de eindtoets, een 
integrale beroepsprestatie, toe werkt. Je kunt bijvoorbeeld het 
accent leggen op het volgen van lesbijeenkomsten en leren 
van onze docenten, experts uit het werkveld of van elkaar, of 
juist meer op zelfstudie en het uitvoeren van wat je leert in de 
beroepspraktijk. Vervolgens kun je zelf bepalen wanneer je de 
leeruitkomsten kunt aantonen in een integrale beroepsprestatie. 

Het is ook mogelijk een vrijstelling aan te vragen, voor 1 of 
meerdere modules, op basis van de leeruitkomsten. Tegen 
meerkosten start dan een vrijstellingstraject. Voor meer informatie 
neem contact op met de opleidingsmanager. 

Studiebelasting
De opleiding duurt 2,5 jaar. De studiebelasting varieert per 
deelnemer en is afhankelijk van hoeveel lesbijeenkomsten je volgt 
per module. Per module kan de studiebelasting voor jou anders 
zijn, doordat je keuzes kunt maken in het tempo en de manier 
waarop je leert, afhankelijk van wat je al beheerst. Exclusief de 
lesbijeenkomsten die per module worden aangeboden, moet je 
rekenen op een studiebelasting tussen de 10 en 15 uur. 

Diploma
Bij succesvolle afronding van deze hbo-v opleiding ontvang je het 
getuigschrift Bachelor of Nursing. Daarnaast mag je de graad 
‘Bachelor of Science in Nursing’ (BN) voeren. Het programma is 
geaccrediteerd door de NVAO.

Resultaat
De opleiding Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) geeft je de 
mogelijkheid je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional 
die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en 
positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door  
heel Nederland; altijd dichtbij!  
Ook incompany trajecten.

Bachelor
of Nursing
zij-instroom

bereik meer

Inleiding
Avans+ biedt een opleidingstraject tot Bachelor Verpleegkundige 
voor zij-instromers aan. Dit traject duurt maximaal drie jaar en is 
bedoeld voor werknemers met een afgeronde mbo-, hbo- of wo 
opleiding, meerdere jaren ervaring in het werken met mensen, 
bijvoorbeeld in een dienstverlenend beroep en affiniteit met de 
zorg, die een overstap naar de zorg overwegen. Modules waar 
de zij-instromer (met een afgeronde hbo-opleiding) al expertise 
in heeft opgebouwd kunnen sneller doorlopen worden of direct 
getoetst worden. 
In de opleiding zijn actuele beleidskaders, kwaliteitskaders en 
ontwikkelingen binnen de samenleving, zorg en verpleegkunde 
meegenomen in het curriculum, zoals: positieve gezondheid, 
persoonsgerichte zorg, proactieve zorgplanning, gezamenlijke 
besluitvorming, etc. 
Op basis van demografische ontwikkelingen en de toenemende 
complexiteit van zorgvragen, wordt extra aandacht besteed aan 
intensieve ouderenzorg, met de continuïteit van zorg in relatie tot 
netwerk-, keten- en transmurale zorg.
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Iets voor jou?
Deelnemers beschikken over een afgeronde mbo-, hbo- 
of wo opleiding en hebben meerdere jaren werkervaring 
in bijvoorbeeld een dienstverlenende functie, zoals: 
stewardessen, horecamedewerkers, maatschappelijk werkers, 
operatieassistenten en doktersassistenten.
Deelnemers kiezen doorgaans zelf voor een opleiding in deeltijd, 
zijn daardoor intrinsiek gemotiveerd en bovendien gewend om 
in de organisatie waar ze werken benaderd en behandeld te 
worden als professional. Dit betekent dat de deelnemer zelf 
verantwoordelijkheid neemt of leert te nemen voor het leerproces. 
Avans+ ondersteunt dat leerproces, begeleidt en faciliteert, maar 
neemt het niet over. Deelnemers worden aangesproken op hun 
eigen mening en besluitvorming en worden aangezet om het 
geleerde te integreren in hun gedragsrepertoire. Deelnemers 
worden uitgedaagd om niet alleen te leren, maar ook te doen en 
te ervaren, waardoor hun leerervaringen worden verrijkt. De keuze 
voor bepaalde didactische werkvormen in het programma is op 
deze uitgangspunten afgestemd. 

Programma
Handen aan het bed
De opleiding voor zij-instromers start met de module Handen aan 
het bed, waarbij je de basiszorg leert, die onderdeel is van de 
dagelijkse zorg aan zorgvragers. Je combineert leren met werken 
in de beroepspraktijk, waarbij nauwe afstemming plaats vindt 
tussen jouzelf en je praktijkbegeleider. In deze module komen ook 
aan bod: de structuur van het Nederlandse zorgstelsel, geldende 
wet- en regelgeving en de professionele standaard, anatomie 
en fysiologie waarbij je leert over de opbouw en functie van het 
menselijk lichaam.  

Het menselijk lichaam
Je verdiept je in de opbouw en functie van het menselijk lichaam. 
Je leert over het ontstaan en het verloop van veel voorkomende 
ziektebeelden, de pathologie. Verder wordt farmacologie 
behandeld.  Deze kennis ga je toepassen in de volgende module 
Verpleegkundige zorg, bij specifieke categorieën zorgvragers. 

Verpleegkundige zorg
Het succesvol afronden van de anatomie en fysiologie 
is voorwaarde om te kunnen starten met de module 
Verpleegkundige zorg. In deze module leer je de theoretische 
beginselen van verpleegkundige zorg, -modellen en -classificaties. 
Ook in deze module combineer je theorie met de beroepspraktijk 
en voer je verpleegkundige handelingen uit. Je leert daarbij hoe 
verpleegkundige zorg aan specifieke categorieën zorgvragers 
vorm krijgt, bijvoorbeeld mensen met reuma, longaandoeningen 
of kanker. Naast kennis over verpleegkunde verdiep je je in de 
huidige actuele ontwikkelingen in de zorg, het vakgebied en het 
zorgbeleid op landelijk- en organisatieniveau. Je formuleert een 
eigen visie op het vak, je rol en positie als regieverpleegkundige in 
de brede context van de zorg en je bijdrage aan de ontwikkeling 
van het vakgebied en beroepsgenoten. Je analyseert wat je 
nodig hebt om de opleiding succesvol te kunnen afronden 
en kiest ontwikkeldoelen om het gewenste effect te bereiken. 
Je reflecteert gestructureerd en kritisch om de gewenste 
ontwikkeling te realiseren. Je geeft proactief vorm aan de eigen 
ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de 
organisatiedoelstellingen te realiseren. Verder komt de pathologie 
en farmacologie aan bod. Pathologie gaat over ziekteleer en 
farmacologie over medicijnleer. Deze kennis pas je toe in de 
verpleegkundige zorg bij specifieke categorieën zorgvragers. 

Evidence Based Practice
Je verbindt wetenschap met praktijk. Je formuleert 
beantwoordbare onderzoeksvragen voor specifieke 
praktijksituaties, -problemen of zorglacunes, je maakt gebruik 

van zoekstrategieën op databanken voor wetenschappelijke 
literatuur en/of kennisbanken, beoordeelt de kennis op validiteit en 
betrouwbaarheid en toepasbaarheid voor de praktijk en ontsluit 
deze door in de praktijk toe te passen.

Klinisch redeneren
Je laat je klinische redeneervaardigheden zien, waarbij je signalen 
en bevindingen vanuit alle leefgebieden (fysiek, psychisch, 
functioneel, sociaal en spiritueel) verzamelt en in samenhang 
analyseert. Je stelt in samenspraak, met de zorgvrager en diens 
naaste(n)vast welke zorgdoelen en –uitkomsten wenselijk zijn, 
welke interventies passend en effectief zijn, wie de zorg uitvoert.   

Gezondheidsbevordering
Preventie en eigen regie zijn speerpunten in het huidige 
zorgbeleid. Preventie wordt zowel individueel als collectief 
ingezet. Kenmerkend voor preventie is de wisselwerking tussen 
individu en collectief, op verschillende niveaus. Vroegsignalering 
en preventie gaan samen op. Tijdige signalering van 
gezondheidsrisico’s bij individuen biedt preventiemogelijkheden 
voor de groep mensen om het individu heen en omgekeerd. 
Je leert gezondheidsaspecten te inventariseren, bij zowel een 
individu als bij een specifieke doelgroep en deze met behulp van 
epidemiologische kennis te analyseren. Je leert op basis daarvan 
een effectief en integraal preventieplan op te stellen, waarmee 
je de gezondheid van het individu of de doelgroep beschermt, 
bevordert of verbetert. 

Keten- en netwerkzorg
Zorg voor mensen in kwetsbare situaties en/of met complexe 
zorgvragen vraagt om een integrale aanpak en multidisciplinaire- 
en/of intersectorale samenwerking. De zorgvrager staat centraal. 
Je leert de zorg persoonsgericht te organiseren, waarbij de 
zorgvrager centraal staat en draagt bij aan netwerk- en ketenzorg. 
Je leert een integraal zorgaanbod te hanteren, op basis van één 
integraal zorgplan. Je werkt hiervoor samen met andere betrokken 
professionals (netwerkzorg) en leert bij te dragen aan een 
doorlopende zorglijn, over instellings-grenzen heen. 

Intensieve ouderenzorg
Intensieve zorg bij ouderen zal de komende jaren fors toe blijven 
nemen. Het gaat hierbij om kwetsbare ouderen, mensen met 
dementie en oudere mensen in de palliatieve fase. Bij kwetsbare 
ouderen nemen gezondheidsrisico’s en -aandoeningen toe, zoals 
geriatrische syndromen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. 
Er kunnen van het een op het andere moment acute of complexe 
gezondheidsproblemen ontstaan. Je leert passende en adequate 
zorg toe te passen, op basis van klinisch redeneren bij kwetsbare 
ouderen, met kennis van geriatrische syndromen. multi- en co 
morbiditeit en van polyfarmacie. Je leert rekening te houden met 
het perspectief van het levenseinde bij de zorgvrager en diens 
naaste(n) en de wensen en behoeften van hen centraal te stellen. 
Je leert de zorg in te richten vanuit proactieve zorgplanning in een 
continu en dynamisch proces van gesprekken over levenseinde, 
kwaliteit van leven en keuzes en welke zorg daar bij past. 

Voorwaarde voor het volgen van deze module is dat je het klinisch 
redeneren beheerst. 

Zorgethiek en morele besluitvorming
Als verpleegkundige heb je een professionele relatie met de 
zorgvrager, die wordt gekenmerkt door afhankelijkheid van 
de zorgvrager enerzijds en de autonomie van de zorgvrager 
anderzijds. De vraag wat goede zorg is, is niet alleen te 
beantwoorden vanuit het perspectief van de zorgverlener, 
zoals op grond van evidence, maar hangt nauw samen met 
de wensen, behoeften en verwachtingen van de zorgvrager. 
Zorgethiek gaat over de mens in de gehele context, waarin 
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naast fysieke-, psychische-, sociale- en culturele aspecten ook 
aandacht is voor spiritualiteit en zingeving. Ziekte maakt een 
mens kwetsbaar en kan een leven ontwrichten. Om in dat proces 
zorgvragers recht te doen in autonomie en authenticiteit, vraagt 
van regieverpleegkundigen fijngevoeligheid, tact, moreel- en 
intercultureel bewustzijn en een passende bejegening. Je leert 
morele besluitvorming toe te passen in complexe zorgsituaties, 
waarin verschillende belangen een cruciale rol spelen. Je 
leert vanuit verschillende perspectieven de zorgsituatie in 
kaart te brengen en op basis van verschillende scenario’s 
beargumenteerde keuzes te maken in het belang van de 
zorgvrager. Je reflecteert op je doen en laten vanuit verschillende 
perspectieven.

Verpleegkundig leiderschap en innovatie
Je ontwikkelt je in proactief verpleegkundig leiderschap en de 
toepassing daarvan naar de beroepspraktijk. In de praktijk is de 
differentiatie van regie- en mbo-verpleegkundigen (nog) niet altijd 
zichtbaar. In deze module verdiep je je in deze functiedifferentiatie 
als regieverpleegkundige en leer je je vanuit de CanMED rollen 
leiding te geven en je te positioneren als regieverpleegkundige. 
Je leert je leiderschapskwaliteiten in te zetten en de veiligheid van 
de werkomgeving te versterken. Je vertaalt ontwikkelingen in de 
zorg op macro-, meso- en microniveau naar de beroepspraktijk, 
signaleert waar lacunes of tekortkomingen zitten. Je leert een 
innovatievoorstel op te stellen waarmee de verpleegkundige 
beroepsgroep versterkt wordt.

Verandermanagement en implementatie
Je leert een implementatieplan op te stellen, op basis van 
belangrijke principes van verandermanagement, implementatie 
strategieën en organisatievormen. Je leert hoe je invloed uit kunt 
oefenen op het beleid op tactisch- en operationeel niveau. Je 
kunt verandervoorstellen gestructureerd en gefaseerd toepasbaar 
maken en implementeren voor de beroepspraktijk. Je leert de 
beste implementatie strategie vast te stellen, draagvlak te creëren, 
om te gaan met weerstanden en hoe je de voortgang en kwaliteit 
van de implementatie aanstuurt. 

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is onderdeel van de dagelijkse beroepspraktijk. 
Je leert als regieverpleegkundige diverse manieren bij te dragen 
aan kwaliteit van zorg, door professionaliseringsactiviteiten, door 
participatie in kwaliteitszorg op afdeling- en organisatieniveau. Je 
stelt hiervoor een kwaliteitsverbetering op, waarin de zorgvrager 
centraal staat. Je leert kwaliteit van zorg als onderdeel van je 
eigen beroepsuitvoering te integreren.

Werkvorm
Wekelijks zijn er twee dagdelen met (les)bijeenkomsten van 
3 uur die gedeeltelijk in fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, 
uitgezonderd de reguliere schoolvakanties. Gedurende het 
opleidingstraject dient de deelnemer een relevante werkplek 
(betaald of onbetaald) als bachelor verpleegkundige in opleiding 
te hebben in de zorg voor minimaal 24 uur. Dat is exclusief de 
lesbijeenkomsten.

De leervorm is een mix van beroepspraktijk, online leren en (les)
bijeenkomsten. Deelnemers leren zelfstandig maar niet alleen. 
Sociaal leren in leerteams die met elkaar aan leeractiviteiten 
werken is de basis van de opleiding. We bieden een integraal en 
flexibel aanbod van leeractiviteiten. Met ‘integraal’ bedoelt Avans+ 
dat de leeractiviteiten zijn afgeleid van leeruitkomsten, die op hun 
beurt weer afgeleid zijn van de CanMEDS rollen en –competenties 
van het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. 

Op basis van de leeruitkomsten zijn praktijkgerichte, integrale 
beroepsprestaties opgesteld, die zijn afgeleid van de 
leeruitkomsten van de module. Aan de hand van toetsen en 
integrale beroepsprestaties tonen deelnemers aan het eind van 
iedere module aan te functioneren het juiste niveau.

Studiebelasting
De studiebelasting is 10-15 uur per week. Daarnaast zijn er 
wekelijks twee dagdelen met (les)bijeenkomsten van 3 uur die 
gedeeltelijk in fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, uitgezonderd 
de reguliere schoolvakanties. 
Gedurende het opleidingstraject dient de deelnemer een 
relevante werkplek als bachelor verpleegkundige in opleiding te 
hebben in de zorg voor minimaal 24 uur. Dat is exclusief de (les)
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van de Bachelor of Nursing  
zij-instroom ontvang je het getuigschrift Bachelor of Nursing.

Resultaat
De opleiding Bachelor of Nursing voor zij-instromers geeft je de 
mogelijkheid je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional 
die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en 
positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Bachelor
verpleegkunde
(hbo-v) voor 
gespecialiseerde 
verpleegkundigen

bereik meer

Inleiding
De zorg wordt steeds complexer. Daarnaast wordt het zorgaanbod 
integraal georganiseerd, vanuit het principe van persoonsgerichte 
zorg. De zorgvrager(patiënt) staat centraal. Van zorgvragers wordt 
verwacht dat zij zelfverantwoordelijk en zelfredzaam zijn en zelf 
regie nemen over eigen gezondheid en gedrag. Dit vraagt van 
een andere insteek van betrokken zorgprofessionals. Het gaat om 
samenwerking en afstemming over disciplines en verschillende 
sectoren heen en over regievoering over de samenwerking en 
het integrale aanbod. Regieverpleegkundigen spelen hierin 
een belangrijke rol. Zij staan dicht naast de zorgvrager en 
diens naaste(n), ondersteunen en versterken hen in het nemen 
van eigen regie en zelfredzaamheid van de zorgvrager en zijn 
een belangrijke schakel in het organiseren van een integraal 
zorgaanbod en kunnen dit regisseren, met inzet van nieuwe 
technologische toepassingen.

Deze vernieuwde Bachelor of Nursing met een flexibel 
opleidingsprogramma is helemaal afgestemd op de eisen die het 
veranderende beroep van verpleegkundigen stelt en is gebaseerd 
op het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020.

We leiden je op als regieverpleegkundige, voor de centrale 
en verbindende rol in de gezondheidszorg, die met oog voor 
innovaties in kan spelen op deze ontwikkelingen in de zorg. 
Positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg, proactieve 
zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming vormen een rode 
draad in de opleiding. Verder wordt in elke module wordt aandacht 
besteed aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
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Iets voor jou?
Deze deeltijd bachelor opleiding (hbo-v) is bedoeld voor BIG-
geregistreerde verpleegkundigen met een CZO-erkend diploma 
van 2008 en later, die hun functie verder willen verdiepen en 
verbreden. Je hebt een afgeronde opleiding mbo-verpleegkunde. 
Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te hebben waar 
je wat je leert meteen in de praktijk kunt brengen, in een eerste of 
tweede lijn zorgorganisatie- of instelling. We bieden de opleiding 
op diverse locaties aan en streven naar groepen met deelnemers 
uit hetzelfde werkveld. 

Let op: voor mbo-verpleegkundigen zonder CZO-specialisatie is er 
een variant van 2,5 jaar mogelijk.

Programma
Uitgangspunten in de opleiding zijn positieve gezondheid, 
persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming. De 
opleiding bestaat uit 6 modules die op eindniveau worden 
getoetst. In de meest gewenste situatie start de opleiding met 
de module Professionele identiteit en eindigt met de module 
Kwaliteitszorg. Modules kunnen ook los gevolgd worden. 

Gedurende de opleiding krijg je toegang tot de online module 
‘Effectief leren’, wat je studiebelasting kan verlagen en je veel 
ondersteunt gedurende het leerproces. 

Overzicht van de 6 modules:

Professionele identiteit
Professionele identiteit gaat over de rol en positie van de 
regieverpleegkundige en welke ontwikkelingen in de samenleving, 
het zorgbeleid en het vakgebied daarop van invloed zijn. Je leert 
een eigen visie op je vak , rol en positie als verpleegkundige 
formuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied 
en beroepsgenoten. Je analyseert wat je nodig hebt om opleiding 
succesvol te kunnen afronden en kiest ontwikkeldoelen om 
het gewenste effect te bereiken. Je reflecteert gestructureerd 
en kritisch om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Je geeft 
proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een 
optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.

Evidence Based Practice
Je leert wetenschap en praktijk te verbinden. Je leert 
beantwoordbare onderzoeksvragen formuleren voor specifieke 
praktijksituaties en zorglacunes, gebruik te maken van 
zoekstrategieën op databanken voor wetenschappelijke literatuur. 
Je leert de kennis boordelen op validiteit, betrouwbaarheid en 
toepasbaarheid voor de praktijk. Ten slotte leer je deze kennis in 
de praktijk toe te passen.

Gezondheidsbevordering
Je leert gezondheidsaspecten te inventariseren, bij zowel een 
individu als bij een specifieke doelgroep en deze met behulp van 
epidemiologische kennis te analyseren. Je leert op basis daarvan 
een effectief en integraal preventieplan op te stellen, waarmee 
je de gezondheid van het individu of de doelgroep beschermd, 
bevorderd of verbeterd.

Keten- en netwerkzorg
Je leert zorg persoonsgericht te organiseren zodat de zorgvrager 
centraal staat, een bijdrage leveren aan keten- en netwerkzorg en 
een integraal zorgaanbod hanteren op basis van één integraal 
zorgplan. Je werkt hiervoor samen met andere betrokken 
professionals (netwerkzorg) en leert bij te dragen aan een 
doorlopende zorglijn, over instellingsgrenzen heen.

Zorgethiek en morele besluitvorming
Als verpleegkundige heb je een professionele relatie met de 
zorgvrager, die wordt gekenmerkt door afhankelijkheid van 
de zorgvrager enerzijds en de autonomie van de zorgvrager 
anderzijds. De vraag wat goede zorg is, is niet alleen te 
beantwoorden vanuit het perspectief van de zorgverlener, 
zoals op grond van evidence, maar hangt nauw samen met 
de wensen, behoeften en verwachtingen van de zorgvrager. 
Zorgethiek gaat over de mens in de gehele context, waarin 
naast fysieke-, psychische-, sociale- en culturele aspecten ook 
aandacht is voor spiritualiteit en zingeving. Ziekte maakt een 
mens kwetsbaar en kan een leven ontwrichten. Om in dat proces 
zorgvragers recht te doen in autonomie en authenticiteit, vraagt 
van regieverpleegkundigen fijngevoeligheid, tact, moreel- en 
intercultureel bewustzijn en een passende bejegening.
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Je leert morele besluitvorming toe te passen in complexe 
zorgsituaties, waarin verschillende belangen een cruciale rol 
spelen. Je leert vanuit verschillende perspectieven de zorgsituatie 
in kaart te brengen en op basis van verschillende scenario’s 
beargumenteerde keuzes te maken in het belang van de 
zorgvrager. Je reflecteert op je doen en laten vanuit verschillende 
perspectieven.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is onderdeel van de dagelijkse beroepspraktijk. 
Je leert als regieverpleegkundige diverse manieren bij te dragen 
aan kwaliteit van zorg, door professionaliseringsactiviteiten, door 
participatie in kwaliteitszorg op afdeling- en organisatieniveau. Je 
stelt hiervoor een kwaliteitsverbetering op, waarin de zorgvrager 
centraal staat. Je leert kwaliteit van zorg als onderdeel van je 
eigen beroepsuitvoering te integreren.

Klinisch redeneren – (optioneel)
Heb je een CZO erkend diploma dat valt onder het cluster 
chronisch/intensief? Dan volg je deze 6 modules en dien je aan 
te tonen dat je voldoet aan de eindtoets Klinisch Redeneren op 
bachelor niveau. Je kunt zelf kiezen hoe je de eindtoets Klinisch 
redeneren aantoont. 

Je hebt hiervoor 3 keuzemogelijkheden:  
+ Je maakt de leerwegonafhankelijk toets Klinisch Redeneren
+  Je maakt de leerwegonafhankelijk toets Klinisch Redeneren, 

met individuele begeleiding van een vakdocent:
+ Je volgt de module Klinisch redeneren. 
Samen met de opleidingsmanager bepaal je welke optie het 
beste bij jou past. Het aantonen van de eindcriteria Klinisch 
redeneren zit niet in de opleidingskosten van de 1,5-jarige Bachelor 
of Nursing. 

Werkvorm
We starten de opleiding met een toelatingsassessment, 
waarna we met je bespreken hoeveel flexibiliteit gedurende het 
opleidingstraject bij jou past. 

Jouw kennis en ervaring zijn uitgangspunt voor het 
opleidingstraject dat je volgt en inbreng en visie vanuit je eigen 
organisatie is essentieel binnen de opleiding. We sluiten aan bij 
hoe je wilt leren en wat je al beheerst. De mate van zelfstudie via 
onze digitale leeromgeving, leren in lesbijeenkomsten en leren 
op de werkplek bepaal je zelf, waarbij wij een grote diversiteit in 
leeractiviteiten en lesmaterialen aanbieden. 

De opleiding bestaat uit leeruitkomsten, geclusterd in 6 modules 
die op eindniveau worden getoetst. Ter afronding van een module 
toon je in integrale beroepsprestaties aan dat je de leeruitkomsten 
beheerst. Toetsing vindt leerwegonafhankelijk plaats. Dat betekent 
dat je zelf keuzes kunt maken hoe je naar de eindtoets, een 
integrale beroepsprestatie, toe werkt. Je kunt bijvoorbeeld het 
accent leggen op het volgen van lesbijeenkomsten en leren 
van onze docenten, experts uit het werkveld of van elkaar, of 

juist meer op zelfstudie en het uitvoeren van wat je leert in de 
beroepspraktijk. Vervolgens kun je zelf bepalen wanneer je de 
leeruitkomsten kunt aantonen in een integrale beroepsprestatie.

Studiebelasting
De opleiding duurt 1,5 jaar. De studiebelasting varieert per 
deelnemer en is afhankelijk van hoeveel lesbijeenkomsten je volgt 
per module. Per module kan de studiebelasting voor jou anders 
zijn, doordat je keuzes kunt maken in het tempo en de manier 
waarop je leert, afhankelijk van wat je al beheerst. Exclusief de 
lesbijeenkomsten die per module worden aangeboden, moet je 
rekenen op een studiebelasting tussen de 10 en 15 uur.

Diploma
Bij succesvolle afronding van deze hbo-v opleiding ontvang je het 
getuigschrift Bachelor of Nursing. Daarnaast mag je de graad 
‘Bachelor of Science in Nursing’ (BN) voeren. Het programma is 
geaccrediteerd door de NVAO.

Resultaat
De opleiding Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) geeft je de 
mogelijkheid je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional 
die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en 
positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Evidence based 
practice

bereik meer

Inleiding
In de module Evidence Based Practice (EBP) verbind je 
wetenschap met praktijk. Je formuleert beantwoordbare 
onderzoeksvragen voor specifieke praktijksituaties of zorglacunes. 
Je maakt gebruik van zoekstrategieën op databanken voor 
wetenschappelijke literatuur en/of kennisbanken, beoordeelt de 
kennis op validiteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid voor de 
praktijk en ontsluit deze door het in de praktijk toe te passen.

Iets voor jou?
Je bent een BIG-geregistreerde mbo-verpleegkundigen of hbo-
verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Voor dit 
opleidingstraject dien je een werkovereenkomst te hebben van 
minimaal 24 uur per week als verpleegkundige bij een eerste- of 
tweedelijns gezondheidszorg instelling. Deze module is los te 
volgen of als onderdeel van de Bachelor of Nursing. 

Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 
vormt de module Evidence Based Practice samen met de 
modules Klinisch Redeneren, Verpleegkundig Leiderschap, 
Verandermanagement en Implementatie en Kwaliteitszorg een 
stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van 
Regieverpleegkundige uit te voeren.
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Programma
Als zorgprofessional neem je continu beslissingen. Je wiltl 
optimale zorg kunnen verlenen. Daarom dienen jouw keuzes 
te zijn gebaseerd op bestaand onderzoek over behandelingen 
of aandoeningen. In de module EBP leer jij wetenschappelijk 
onderzoek te verbinden met jouw praktijk. 

Het startpunt is het formuleren van beantwoordbare 
onderzoeksvragen voor specifieke praktijksituaties, -problemen 
of zorglacunes. Je kunt hiervoor het 5-stappen-model evidence 
based practice toepassen. Je kunt een klinisch probleem 
vertalen naar een beantwoordbare vraag. Je leert efficiënt en 
doelmatig zoeken naar, samenvatten en kritisch beoordelen 
van de meest wetenschappelijke inzichten. Zo kom jij tot het 
beste bewijsmateriaal voor jouw onderzoeksvraag. Daarvoor 
maak je gebruik van zoekstrategieën op databanken voor 
wetenschappelijke literatuur en/of kennisbanken. Je gaat jouw 
gevonden informatie beoordelen op validiteit, betrouwbaarheid 
en toepasbaarheid voor jouw praktijk. Je hanteert hiervoor een 
kritisch onderzoekende en reflectieve houding bij professionele 
besluitvorming in zorgsituaties over de verpleegkundige zorg 
(met zorgvrager, collega’s en andere disciplines). Je gaat jouw 
onderzoeksresultaat toepassen in de praktijk. Daarbij integreer 
je het resultaat van jouw onderzoek met de expertise andere 
professional en de waarden van de zorgvrager. Zo creëer je 
gezamenlijke besluitvorming. 

Door het ontwikkelen van jouw onderzoeksvaardigheden werk je 
mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van de verpleegkundige 
beroepsgroep, jouw eigen deskundigheid en die van je collega’s. 
Jij weet hoe je de opgedane inzichten uit wetenschappelijke- en 
vakliteratuur kunt vertalen naar betekenisvolle informatie over het 
verpleegkundig handelen in zorgsituaties op afdelingsniveau.

Werkvorm
De module Evidence Based Practice is praktijkgericht. Jouw 
praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je 
daar levert. Je gaat je verdiepen in een verpleegkundig/klinisch 
probleem uit jouw beroepspraktijk. Je gaat dit verpleegkundig 
probleem vanuit een breed perspectief benaderen en 
onderbouwen. Hiervoor kun je het 5-stappen-model evidence 
based practice als uitgangspunt nemen. 

We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) 
leeractiviteiten. Je verbindt jouw opdracht direct aan de thema’s 
uit deze module. In onze interactieve online omgeving vindt 
kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel 
en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. 
Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, 
methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande 
zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking 
leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen 
onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert 
hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. 
Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je 
organisatie.

Studiebelasting
De module Evidence Based Practice duurt 10 weken. Het 
programma bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt 
iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in 
dit programma individueel en in leerteams aan verschillende 
leeractiviteiten. 

De module bestaat uit 13 klassikale bijeenkomsten zijn onder 
begeleiding van een docent of expert. In deze bijeenkomsten 
wordt geen theorie behandeld. Deze heb je voorafgaand 
bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve online 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat interactief kennis en 
ervaringen uitwisselen centraal. Zo kom je tot verfrissende, 
waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 7 bijeenkomsten vinden plaats zonder begeleiding van 
de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, online 
of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo 
veel mogelijk moet kunnen integreren in je beroepspraktijk. Je 
wordt getoetst op de prestaties die je daar levert.

De gemiddelde studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is 
exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat. Evidence Based Practice.
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Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw klinische redeneervaardigheden verder 
ontwikkeld. Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van 
vóór 2012 vormt de module Evidence Based Practice samen met 
de modules Klinisch Redeneren, Verpleegkundig Leiderschap, 
Verandermanagement en Implementatie en Kwaliteitszorg een 
stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van 
Regieverpleegkundige uit te voeren.

Resultaat
Na afloop van deze module kun je klinische onzekerheden in 
zorgsituaties vertalen naar beantwoordbare onderzoeksvragen. 
Je hanteert voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen 
een methodische aanpak (onderzoeksmethodologie) voor het 
efficiënt en doelmatig zoeken en beoordelen van inzichten 
uit wetenschappelijke- en vakliteratuur. Je toont hiervoor een 
kritisch onderzoekende en reflectieve houding bij professionele 
besluitvorming in zorgsituaties over de verpleegkundige zorg. 
Je past instrumenten en interventies toe die gebaseerd zijn 
op (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen, 
professionele expertise en persoonlijke kennis, wensen en 
voorkeuren van de zorgvrager. Daarin weet jij de juiste keuzes 
en afweging te maken. Je werkt mee aan de inhoudelijke 
ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep, jouw eigen 
deskundigheid en die van je collega’s. Zo bereik jij meer als 
zorgprofessional. 

De opleiding Evidence Based Practice geeft je de mogelijkheid 
je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional die vanuit 
(hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de 
zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen. Na afronding 
van deze module kan je klinisch redeneren op NLQF-6 niveau. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Gezondheids-
bevordering

bereik meer

Inleiding
Preventie en eigen regie zijn speerpunten in het huidige 
zorgbeleid. Als verpleegkundige wil je gezond gedrag bevorderen. 
Het tijdig signaleren van risicovol gedrag is het startpunt. Met 
behulp van epidemiologische kennis kun je analyseren welke 
specifieke gezondheidsproblemen er zijn of kunnen ontstaan 
bij een zorgvrager. Je kan de gezondheid van een individu of 
een specifieke doelgroep bevorderen door een systematisch 
en planmatig aanpak te hanteren. Je wilt graag een effectief 
en integraal preventieplan kunnen opstellen, waarmee je de 
zorgvrager kan begeleiden bij het realiseren van veranderingen 
in zijn leefstijl en gedrag. De module Gezondheidsbevordering 
leert je niet alleen gezondheidsaspecten te inventariseren en een 
effectieve veranderstrategie te selecteren. Ook het ontwikkelen 
van jouw gespreks-, beïnvloedings- of begeleidingsmethoden 
staan centraal. Bereik meer door het effectief stimuleren van een 
positieve gezondheid. 
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Iets voor jou?
Ben jij een verpleegkundige die nog beter wil leren begrijpen 
welke beweegredenen er ten grondslag liggen aan een 
gezondheidsprobleem? En hoe jij een zorgvrager kan bewegen 
om zijn leefstijl te verbeteren? Dan is deze module iets voor jou. Je 
wilt duurzame gezondheidswinst behalen door epidemiologische 
gegevens te onderzoeken en analyseren, een diagnose te stellen 
en een effectief gesprek te voeren met de zorgvrager. Je wilt nog 
beter leren luisteren naar een patiënten en jouw gedrag effectief 
inzetten om hen te helpen bij het realiseren van een gezonde 
leefstijl. 

De module Gezondheidsbevordering is bedoeld voor BIG-
geregistreerde mbo-verpleegkundigen of hbo-verpleegkundigen 
met een diploma van vóór 2012. Gedurende deze opleiding dien 
je een werkplek te hebben waar je wat je leert gelijk in de praktijk 
kunt brengen, in een eerste- of tweedelijns zorgorganisatie of 
instelling van ten minste 24 uur. 

Programma
Preventie en eigen regie zijn speerpunten in het huidige 
zorgbeleid. Preventie wordt zowel individueel als collectief ingezet. 
Kenmerkend voor preventie is de wisselwerking tussen individu en 
collectief, op verschillende niveaus. Vroeg signalering en preventie 
gaan samen op. Tijdige signalering van gezondheidsrisico’s bij 
individuen biedt preventiemogelijkheden voor de groep mensen 
om het individu heen en omgekeerd. 

Je leert gezondheidsaspecten te inventariseren, bij zowel een 
individu als bij een specifieke doelgroep en deze met behulp 
van epidemiologische kennis te analyseren. Je stelt vast welke 
preventieve maatregelen doeltreffend zijn. Je kunt een effectief 
en integraal preventieplan opstellen, waarmee je de gezondheid 
van het individu of de doelgroep beschermt, bevordert of 
verbetert. Je bevordert gezond gedrag door te begeleiden in 
zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfmanagement. Je 
biedt ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl. 

Werkvorm
De module Gezondheidsbevordering van Avans+ is praktijkgericht. 
Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie 
die je daar levert. Je presenteert hoe je een gezondheidsprobleem 
bespreekt met een individu en laat zien hoe je hem begeleidt 
bij het uitvoeren van de gezondheidsbevorderende interventie. 
Daarom is het uitgangspunt jouw professionele inbreng, ervaring 
en visie. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte 
(online) leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt 
kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel 
en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. 
Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, 
methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande 
zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking 
leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en 
onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert 
hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. 
Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je 
organisatie.

Studiebelasting
De module Gezondheidsbevordering duurt 10 weken. Het 
programma bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt 
iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in 
dit programma individueel en in leerteams aan verschillende 
leeractiviteiten. 

De module bestaat uit 12 klassikale bijeenkomsten onder 
begeleiding van een docent of expert. In deze bijeenkomsten 
wordt geen theorie behandeld. Deze heb je voorafgaand 
bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve online 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat interactief kennis en 
ervaringen uit te wisselen centraal. Zo kom je tot verfrissende, 
waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 8 bijeenkomsten vinden plaats zonder begeleiding 
van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, 
online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding 
zo veel mogelijk kunt integreren met je beroepspraktijk. Je wordt 
getoetst op de prestaties die je daar levert. De gemiddelde 
studiebelasting van de opleiding is 10-15 uur per week. Dit is 
exclusief de bijeenkomsten.
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Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Gezondheidsbevordering.

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over 
preventie en gezondheidsbevordering verder ontwikkeld. Wil je 
jouw verpleegkundige kennis nog verder uitbreiden? Kies dan 
eenvoudig voor een van de vele andere verpleegkundige modules 
of de volledige Bachelor of Nursing. Deze module is onderdeel van 
de Bachelor of Nursing.

Resultaat
Na afloop van deze module signaleer je effectief 
gezondheidsbedreigende risicosignalen bij een individu of 
collectief. Je brengt systematisch de gezondheid-, gedrag- 
en omgevingsdeterminanten van de zorgvrager in kaart. Je 
analyseert en beoordeelt de verzamelde gegevens met behulp 
van epidemiologische kennis. Je stelt vast welke preventieve 
maatregelen doeltreffend zijn en ondersteunt bij het vaststellen 
van gezondheidsdoelen en gezondheidsresultaten. Vervolgens 
kun je weloverwogen een keuze maken voor effectieve gezondheid 
bevorderende interventies. Je bevordert gezond gedrag door 
te begeleiden in zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid 
en zelfmanagement. Je hanteert hierbij effectieve gespreks-, 
beïnvloeding- of begeleidingsmethoden.

De opleiding Gezondheidsbevording geeft je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een breed inzetbare professional die vanuit (hoog) 
kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg 
voor een brede groep zorgvragers kan innemen. Na afronding van 
deze module kan je klinisch redeneren op NLQF-6 niveau.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt de opleiding volgen op diverse locaties in Nederland. De 
opleiding start in het voor- en in het najaar. De modules DM en 
CVRM en astma en COPD zijn ook los te volgen. De exacte data 
en locaties vind je op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de module? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

bereik meer

Inleiding
In de module Handen aan het bed leer je hoe de dagelijkse zorg 
aan zorgvragers wordt vormgegeven. Dagelijkse zorg richt zich 
op vier levensdomeinen: lichamelijke zorg, zorg voor mentaal 
welbevinden, zorg voor het sociale leven en het spirituele leven. 
In de module leer je hoe die zorg eruit ziet en zorg vanuit dat 
perspectief te bieden in de praktijk. We gaan aan de slag 
met hoe je methodisch en cyclisch werkt met behulp van een 
zorgplan. Werken in de zorg vindt in een multidisciplinaire setting 
plaats. Je leert welke andere disciplines werkzaam zijn in de 
zorg en hoe de zorgvrager als een samenwerkingspartner wordt 
gezien in het huidige zorgbeleid. Daarnaast is het versterken van 
zelfmanagement een belangrijk onderdeel waar je meer over leert.
 
Iets voor jou?
Je bent gemotiveerd om in de zorg te werken, wilt meer weten 
over hoe de zorg eruit ziet en wilt dagelijkse zorg kunnen bieden 
op basis van een zorgplan.

Handen
aan het bed

bereik meer
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Programma
In deze module komen de volgende thema’s en onderwerpen aan 
bod:

1. Basiszorg
+ Stimuleren en versterken zelfmanagement
+ Inleiding in persoonsgerichte zorg.
+ Algemeen dagelijkse levensverrichtingen.
+ Kwaliteit van leven.
+ Welbevinden.
+ Versterken eigen regie.

2. Vroege signalering en preventie
+ Preventiemaatregelen en risicosignalering

3. Ziekteleer
+ Ziektebeelden bij de eigen doelgroep

4. Zorgstructuur
+ Wet BIG, WGBO, AVG.
+ Richtlijnen.
+ Beroepscode.

5. Zorgcultuur
+ De professionele standaard.
+ Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit.
+ Veiligheid in de zorg.

6. Communicatie
+ Communicatievaardigheden 

7. Zorgplan
+ Werken met een zorg(leef)plan
 
Werkvorm
Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, 
met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen 
en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden 
leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de 
beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef 
je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken 
die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van 
de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het 
opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die 
van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. 
De module wordt afgesloten met een eindtoets, een integrale 
beroepsprestatie.

 

Studiebelasting
De module duurt 10 weken. Lesbijeenkomsten worden eens 
per 2 weken aangeboden, met uitzondering van reguliere 
schoolvakanties. In de tussenliggende periodes verdiep je je in 
aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten 
en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 
a 15 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van de module Handen aan het bed 
ontvang je het certificaat Handen aan het bed.

Resultaat
Na succesvolle afronding van de module kun je een zorgvrager op 
een passende wijze ondersteunen bij de persoonlijke verzorging en 
kun je daarbij zelfredzaamheid en eigen regie van de zorgvrager 
stimuleren. Je kunt je professioneel opstellen in contact en 
bejegening van de zorgvrager. 

Je hebt je ontwikkeld in digitale en professionele communicatie 
zodat je met in de zorg gangbare methodieken, zorgplannen en 
zorgsystemen kunt werken. Je kunt proactief en dialooggericht 
met zorgvragers en je collega’s communiceren waarbij je op een 
effectieve manier passende gesprekstechnieken inzet. Je stelt in 
gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager een zorgplan op 
dat gebaseerd is op persoonsgerichte zorg. Je doorloopt hierbij 
systematisch de stappen van het verpleegkundig proces.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Intensieve
ouderenzorg

bereik meer

Inleiding
Intensieve zorg bij ouderen zal de komende jaren fors toe blijven 
nemen. Het gaat hierbij om kwetsbare ouderen, mensen met 
dementie en oudere mensen in de palliatieve fase. Bij kwetsbare 
ouderen nemen gezondheidsrisico’s en -aandoeningen toe, zoals 
geriatrische syndromen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. 
Er kunnen van het een op het andere moment acute of complexe 
gezondheidsproblemen ontstaan. 

In de module Intensieve ouderenzorg leer je hoe de zorg van 
kwetsbare ouderen wordt vormgegeven. Kenmerkend voor 
intensieve ouderenzorg is dat het verpleegkundig proces 
gericht is op functiebehoud vanuit levensloopperspectief. Het 
levensloopperspectief van ouderen is van beperkte duur. Om 
ouderen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen is functiebehoud 
dan ook van cruciaal belang. Als verpleegkundige heb je een 
belangrijke rol om kwetsbare ouderen te ondersteunen in het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en regie 
over hun eigen gezondheid en gedrag. Door deze module leer je 
zorg in te richten vanuit proactieve zorgplanning. Je hebt vaak ook 
intens contact met een zorgvrager. Vanuit persoonsgerichte zorg 
leer je hem te betrekken bij de zorgplanning.
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Iets voor jou?
De module Intensieve ouderenzorg is bedoeld voor BIG-
geregistreerde mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma 
van vóór 2012. Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te 
hebben (van minimaal 24 uur per week) in een eerste of tweede 
lijn zorgorganisatie- of instelling waar je het geleerde direct in de 
praktijk kunt brengen. 

Voorwaarde voor het volgen van deze module is dat je het klinisch 
redeneren beheerst.

Programma
Ouderen met een lichte of minimale zorgvraag komen niet meer 
in aanmerking voor wonen in een zorginstelling maar worden 
thuis verzorgd en/of verpleegd, met inzet van familie, buren en 
mantelzorgers. Door deze module leer je passende en adequate 
zorg toe te passen, op basis van klinisch redeneren bij kwetsbare 
ouderen. Bij ouderen weet je tijdig geriatrische syndromen te 
signaleren. Hiervoor zet je passende screeningsinstrumenten in. 
Je verzamelt systematisch relevante objectieve- en subjectieve 
bevindingen en gegevens uit alle leefgebieden. Je leert hier 
specifiek aandacht hebben voor co- en multimorbiditeit en 
polyfarmacie en de draagkracht-draaglast verhouding bij 
mantelzorgers. Je leert op basis van alle informatie die je 
verzamelt een verpleegkundige diagnose te stellen. Hiervoor 
hanteer je een passend verpleegkundig classificatiesysteem en 
een passende visie op gezondheid. 

Jouw verpleegkundige diagnose is het startpunt voor het 
formuleren van (zorg)doelen. Je leert rekening te houden met 
het perspectief van het levenseinde bij de zorgvrager en diens 
naaste(n) en de wensen en behoeften van hen centraal te stellen. 

Je leert de zorg in te richten vanuit proactieve zorgplanning in een 
continu en dynamisch proces van gesprekken over levenseinde, 
kwaliteit van leven en keuzes en welke zorg daar bij past. Je weet 
hiervoor welke macro-ontwikkeling er zijn binnen de ouderenzorg 
en kan deze vertalen naar de zorgverlening aan kwetsbare 
ouderen op jouw afdeling. 

Werkvorm
De module Intensieve ouderenzorg van Avans+ is praktijkgericht. 
Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie 
die je daar levert. Je gaat aan de slag met een casus met 
geriatrische problematiek, co- en multimorbiditeit, polyfarmacie 
en verschillende risico-indicatoren. Vanuit een brede analyse ga je 
zorgdoelen formuleren die wenselijk en haalbaar zijn en aansluiten 
bij hetgeen de zorgvrager verstaat onder kwaliteit van leven. Dit 
vormt de basis van jouw integrale zorgplan. Door te werken aan 
deze casus ontwikkel je direct jouw eigen visie op de zorgverlening 
in de intensieve ouderenzorg. Daarbij is het uitgangspunt jouw 
professionele inbreng, kennis en ervaring. 

We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) 
leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt 
kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel 
en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. 
Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, 
methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande 
zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking 
leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en 
dit alles onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je 
profiteert hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale 
zorg. Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor 
je organisatie.
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Studiebelasting
De module Intensieve ouderenzorg duurt 10 weken. Het 
programma bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt 
iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in 
dit programma individueel en in leerteams aan verschillende 
leeractiviteiten. 

De module bestaat uit 11 klassikale bijeenkomsten, onder 
begeleiding van een docent of expert. In deze bijeenkomsten 
wordt geen theorie behandeld. Deze heb je voorafgaand 
bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve online 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief uitwisselen 
van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot verfrissende, 
waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 9 bijeenkomsten vinden plaats zonder begeleiding 
van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, 
online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding 
zo veel mogelijk dient te integreren in je beroepspraktijk. Je 
wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De gemiddelde 
studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief de 
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Intensieve ouderenzorg.

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over 
ouderenzorg verder ontwikkeld. Deze module is onderdeel van de 
Bachelor of Nursing. Wil je jouw verpleegkundige kennis nog verder 
uitbreiden? Kies dan eenvoudig voor een van de vele andere 
verpleegkundige modules of de volledige Bachelor of Nursing.

Resultaat
Na afloop van deze module heb je een duidelijke visie op 
intensieve ouderenzorg ontwikkeld. Je legt verbanden die gericht 
zijn op (kwetsbare) ouderenzorg, dementiezorg en palliatieve zorg. 
Daarbij houd je rekening met demografische ontwikkelingen, 
de prevalentie van ouderdomsziektes en -aandoeningen en de 
verschuivingen in het zorgsysteem. Je hebt een kritische blik 
ontwikkeld, waardoor je kwetsbare ouderen gaat herkennen. 
Mensen met (beginnende) dementie, delier en depressie. Je 
past in deze complexe zorgsituaties het etiologisch, prognostisch 
en diagnostisch redeneerproces toe. Daarbij heb je specifiek 
aandacht voor de zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, 
zelfregie en kwaliteit van leven van de ouderen. Vanuit jouw 
diagnose kun je een proactieve zorgplanning maken. Je kan 
bepalen welke interventies nodig zijn voor de zorgvrager, rekening 
houden met de inzet vanuit zijn eigen (sociale) netwerk. Als 
verpleegkundige bekijk je ook in hoeverre de doelen en interventies 
integraal moeten worden afgestemd met aansluitende zorg- en 
welzijn disciplines binnen en buiten jouw organisatie.

De opleiding Klinisch redeneren geeft je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een breed inzetbare professional die vanuit (hoog) 
kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg 
voor een brede groep zorgvragers kan innemen. Na afronding van 
deze module kan je klinisch redeneren op NLQF-6 niveau.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Keten- en
netwerkzorg 

bereik meer

Inleiding
Zorg voor mensen in kwetsbare situaties of met complexe 
zorgvragen vraagt om een integrale aanpak en multidisciplinaire- 
en/of intersectorale samenwerking. In de module Keten- en 
netwerkzorg leer je hoe de zorg voor mensen in kwetsbare 
situaties moet worden gerealiseerd. In diverse beleidsdocumenten 
en kwaliteitsstandaarden over deze groep zorgvragers wordt 
de zorgvrager centraal gesteld. Vanuit dat principe wordt 
samengewerkt in zogenaamde netwerkzorg, waarbij professionals 
van verschillende instellingen zorg bieden dat in 1 zorgplan 
is vastgelegd. Het integrale zorgaanbod wordt vanuit een 
doorlopende zorglijn over instellingsgrenzen georganiseerd. 
Diverse transmurale zorgbruggen en zorgpaden geven hier al 
concrete invulling aan. Omdat betrokken professionals opereren 
vanuit hun eigen professionele autonomie is er feitelijk geen 
hoofdbehandelaar. Dit geeft het belang weer van één centrale 
zorgverlener, die zowel aanspreekpunt als belangenbehartiger 
is voor de zorgvrager. Je wilt deze rol als centrale zorgverlener 
goed kunnen vervullen. Met deze module ontwikkel je de 
competenties die nodig zijn om in Keten- en netwerkzorg de 
zorgvrager centraal te zetten en in professioneel samenwerken.
De ouderenverpleegkundige regisseert de zorg aan de kwetsbare 
oudere en diens naast(n) en is de verbindende schakel tussen de 
sectoren wonen, zorg en welzijn. 
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Het integrale zorgtraject vanuit meerdere disciplines en 
sectoren wordt door de ouderenverpleegkundige gedaan. 
De ouderenverpleegkundige adviseert de professional en zijn 
belangenbehartiger over kwetsbare ouderen in het lokale en/
of regionale veld. Zij anticiperen adequaat op complicerende 
factoren, zodat uitstel van opnames of verplaatsingen naar 
andere woonvormen mogelijk wordt. 
De ouderenverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast 
aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n), richt 
zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt 
stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het 
gehele zorgtraject. De ouderenverpleegkundige van de toekomst 
draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en 
welzijn continuüm kwetsbare ouderenzorg in de regio. Om dit 
te kunnen realiseren is netwerken en samenwerken vanuit een 
pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, 
visie en de wil om de beste zorg voor kwetsbare ouderen en hun 
naaste(n) tot stand te brengen, teneinde de cliënt zo lang als 
mogelijk thuis te laten wonen.

Iets voor jou?
De module Keten- en netwerkzorg is bedoeld voor BIG-
geregistreerde mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma 
van vóór 2012. Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te 
hebben waar je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen, 
in een eerste of tweede lijn zorgorganisatie- of instelling van ten 
minste 24 uur.

Programma
Zorg voor mensen in kwetsbare situaties en/of met complexe 
zorgvragen vraagt om een integrale aanpak en multidisciplinaire- 
en/of intersectorale samenwerking. De zorgvrager staat centraal. 
Je leert de zorg persoonsgericht te organiseren, waarbij de 
zorgvrager centraal staat en draagt bij aan netwerk- en ketenzorg.  

Je leert een integraal zorgaanbod te hanteren, op basis van één 
integraal zorgplan. Je zorgplan start vaak met het maken van een 
keten- of netwerkanalyse voor een specifieke patiënten doelgroep. 
Je brengt specifiek voor deze doelgroep kritische succesfactoren 
in kaart met betrekking tot kwaliteit van de integrale zorg en 
samenwerking. Op basis hiervan stel je vast hoe de zorgvrager 
het integrale zorgaanbod, de samenwerking en de communicatie 
ervaart of beleeft. Op basis van de beleving, wensen en behoeften 
van de zorgvrager stel je verbeteringen voor die in het zorgtraject, 
de zorgketen of het -netwerk worden toegepast. Je leert in deze 

module verschillende theoretische modellen en methodieken voor 
integrale zorg. Zo leer je jouw verbeteringen goed te verantwoorden 
naar jouw samenwerkingspartners. 
Je ontwikkelt jouw coördinatievaardigheden verder om integrale 
zorg vorm te geven. Je weet hoe je proactief netwerkcontacten 
moet onderhouden en hoe je multidisciplinair en intersectoraal 
kunt samenwerken. Je leert kritisch reflecteren op de mate waarin 
persoonsgerichte zorg, de effectiviteit en kwaliteit van zorg en de 
efficiëntie van samenwerking wordt gerealiseerd. 

Werkvorm
De module Keten- en netwerkzorg van Avans+ is praktijkgericht. 
Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie 
die je daar levert. In deze module ga je voor een specifieke 
patiëntendoelgroep een keten- of netwerkanalyse maken. 
Je brengt kritische succesfactoren in kaart, met betrekking 
tot kwaliteit van de integrale zorg en samenwerking. Je leert 
vaststellen hoe de zorgvrager het integrale zorgaanbod, de 
samenwerking en de communicatie ervaart of beleeft. Op basis 
van jouw analyse stel je verbeteringen voor die in het zorgtraject, 
de zorgketen of het -netwerk worden toegepast. Uitgangspunt 
is persoonsgerichte integrale zorg. Zo verbind jij jouw nieuwe 
inzichten, kennis en theorie met jouw verpleegkundige visie en 
ervaring. 

Bij de module Keten- en netwerkzorg werken we met een mix 
van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. In 
onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht en 
samenwerking plaats. Je werkt individueel en in leerteams 
aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. Gezamenlijk 
verdiepen jullie je in de theoretische modellen, methodieken 
en instrumenten en verbinden dit aan bestaande zorgvragen 
binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking leer je van 
andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en dit alles 
onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert 
hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. 
Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je 
organisatie.

Studiebelasting
De module Keten- en netwerkzorg duurt 10 weken. Het programma 
bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt iedere week 
één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in dit programma 
individueel en in leerteams aan verschillende leeractiviteiten. 
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De module bestaat uit 10 klassikale bijeenkomsten onder 
begeleiding van een docent of expert. In deze bijeenkomsten 
wordt geen theorie behandeld. Deze heb je voorafgaand 
bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve online 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief uitwisselen 
van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot verfrissende, 
waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 10 bijeenkomsten vinden plaats zonder begeleiding 
van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, 
online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding 
zo veel mogelijk dient te integreren in je beroepspraktijk. Je 
wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De gemiddelde 
studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief de 
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Keten- en netwerkzorg.

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden verder 
ontwikkeld. Je kunt efficiënt en effectief multidisciplinair en 
intersectoraal samenwerken met professionals binnen de 
organisatie, in zorgketens en zorgnetwerken. Deze module is 
onderdeel van de Bachelor of Nursing. Wil je jouw verpleegkundige 
kennis nog verder uitbreiden? Kies dan eenvoudig voor een van de 
vele andere verpleegkundige modules of de volledige Bachelor of 
Nursing.

Resultaat
Na afloop van deze module kun je efficiënt en effectief 
multidisciplinair en intersectoraal samenwerken met professionals 
binnen de organisatie, in zorgketens en zorgnetwerken. De 
samenwerking is gericht op specifieke patiënten-doelgroepen. 
Je draagt bij aan integrale zorgverlening vanuit jouw eigen 
expertise. Je hebt een proactieve houding om de kwaliteit- en 
continuïteit van de zorg aan zorgvragers te waarborgen. Hiervoor 
initieer je samenwerkingen, waar professionals van andere 
disciplines en/of andere instellingen bij betrokken zijn. Je maakt 
je in de samenwerking sterk voor de wensen en behoefte van de 
zorgvragen en één integraal zorgplan. Je zorgt daarbij dat gegevens 
worden vastgelegd ter ondersteuning van de communicatie met 
andere zorgverleners en zorgorganisaties. Je bereikt meer in de 
samenwerking tussen disciplines en organisaties, doordat jouw 
coördinatievaardigheden verder zijn ontwikkeld.

De opleiding Keten- en netwerkzorg geeft je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een breed inzetbare professional die vanuit (hoog) 
kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg 
voor een brede groep zorgvragers kan innemen. Na afronding van 
deze module kan je klinisch redeneren op NLQF-6 niveau. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de module? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Klinisch 
redeneren

bereik meer

Inleiding
Als verpleegkundige heb je dagelijks te maken met allerlei 
zorgsituaties. Je kunt door klinisch redeneren bepalen welke 
zorg een patiënt nodig heeft. Door deze module ontwikkel je 
jouw klinische redeneervaardigheden verder. Een vaardigheid die 
je helpt in de besluitvorming in de verschillende fasen van het 
verpleegkundig proces. Je leert jouw keuzes te beargumenteren 
door gebruik te maken van classificatiesystemen, modellen, 
methodieken en instrumenten. Ook leer je zorg te indiceren, 
waarbij principes van triage, probleemherkenning en case - en 
patiënt complexity aan bod komen. Je wijst passende zorg toe. Je 
maakt ook kennis met welke technologische mogelijkheden van 
toepassing zijn in de zorg. Je hebt vaak intens contact met een 
patiënt. Vanuit persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid leer 
je hem te betrekken bij het besluitvormingsproces. Zo bereik je 
meer voor jouw patiënt.  

Iets voor jou?
De module Klinisch redeneren is bedoeld voor BIG-geregistreerde 
mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 
2012. Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te hebben 
(van minimaal 24 uur per week) in een eerste- of tweedelijns 
zorgorganisatie of instelling waar je het geleerde direct in de 
praktijk kunt brengen. 
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Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 
vormt de module Klinisch Redeneren samen met de modules 
Evidence Based Practice, Verpleegkundig Leiderschap, 
Verandermanagement en Implementatie en Kwaliteitszorg een 
stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van 
Regieverpleegkundige uit te voeren.

Programma
Je laat je klinische redeneervaardigheden zien, waarbij je signalen 
en bevindingen vanuit alle leefgebieden (fysiek, psychisch, 
functioneel, sociaal en spiritueel) verzamelt en in samenhang 
analyseert. Je onderbouwt waarom een verpleegkundig model 
en classificatiesysteem past bij een specifieke situatie. Op basis 
van jouw analyse stel je een verpleegkundige diagnose(n) vast, in 
volledige samenhang met de anamnese.    

Vanuit je visie op positieve gezondheid stel je in samenspraak, 
met de zorgvrager en diens naaste(n) vast welke zorgdoelen en 
-uitkomsten wenselijk zijn, welke interventies passend en effectief 
zijn en wie de zorg uitvoert. Daarbij houd je rekening met de 
wensen en behoeften van de zorgvrager en het dient te passen 
bij zijn dagelijks functioneren. Je onderbouwt je keuzes door 
gebruik te maken van actuele richtlijnen, (kwaliteit)standaarden, 
protocollen en geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kun je de 
juiste zorgindicatie vaststellen.

Werkvorm
De module Klinisch Redeneren van Avans+ is praktijkgericht. 
Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie 
die je daar levert. Je past jouw klinisch redeneervaardigheden 
direct toe op een zorgplan binnen jouw beroepspraktijk. Daarom 
is het uitgangspunt jouw professionele inbreng, ervaring en 
visie. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte 
(online) leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt 
kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel 
en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. 
Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, 
methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande 
zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking 
leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en 
onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert 
hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. 
Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je 
organisatie.

Studiebelasting
De module Klinisch redeneren duurt 10 weken. Het programma 
bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt iedere week 
één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in dit programma 
individueel en in leerteams aan verschillende leeractiviteiten.

De module bestaat uit 10 klassikale bijeenkomsten onder 
begeleiding van een docent of expert. In deze bijeenkomsten 
wordt geen theorie behandeld. Deze heb je voorafgaand 
bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve online 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat interactief kennis en 

ervaringen uit te wisselen centraal. Zo kom je tot verfrissende, 
waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 10 bijeenkomsten vinden plaats zonder begeleiding 
van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, 
online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding 
zo veel mogelijk moet kunnen integreren in je beroepspraktijk. Je 
wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De gemiddelde 
studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief de 
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Klinisch Redeneren.

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw klinische redeneervaardigheden verder 
ontwikkeld. Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van 
vóór 2012 vormt de module Klinisch Redeneren samen met de 
modules Evidence Based Practice, Verpleegkundig Leiderschap, 
Verandermanagement en Implementatie en Kwaliteitszorg een 
stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van 
regieverpleegkundige uit te voeren.

Resultaat
Na afloop van deze module kun je het klinisch redeneerproces 
verantwoorden voor een complexe zorgsituatie. Je verzamelt 
vanuit verschillende invalshoeken informatie en onderbouwt jouw 
keuzes. Je bejegent de zorgvrager als samenwerkingspartner 
en stelt in gezamenlijke besluitvorming en congruent aan de 
diagnose gezondheid- en zorgdoelen vast. Daarbij stel je haalbare 
gezondheidsresultaten vast. Je redeneert klinisch bij het kiezen 
van effectieve interventies en vorm(en) van zorgverlening, in 
samenhang met gestelde zorgresultaten en uitgaande van de 
haalbaarheid en wenselijkheid voor de zorgvrager.
De opleiding Klinisch redeneren geeft je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een breed inzetbare professional die vanuit (hoog) 
kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg 
voor een brede groep zorgvragers kan innemen. Na afronding van 
deze module kan je klinisch redeneren op NLQF-6 niveau. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Kwaliteitszorg 

bereik meer

Inleiding
Als verpleegkundige is kwaliteitszorg onderdeel van je dagelijkse 
beroepspraktijk. Kwaliteit van zorg is een breed begrip, dat je 
vanuit verschillende perspectieven kunt benaderen. Juist door 
het volgen van deze module zul je kwaliteit van zorg op die 
manier benaderen. Je hebt hierbij niet alleen aandacht voor 
het kwaliteitsbeleid binnen jouw afdeling en organisatie, maar 
je focust je ook op wat kwaliteit van zorg betekent vanuit het 
perspectief van de zorgvrager, andere zorgprofessional en de 
overheid. Je leert hiervoor op een methodologische wijze de 
kwaliteit en veiligheid van zorg te bewaken. 

Je start met het meten van de kwaliteit van zorg van een 
zorgproces. Je leert jouw keuzes te beargumenteren door gebruik 
te maken van gevalideerde meetinstrumenten. Vervolgens leer 
je dit te vertalen naar concrete kwaliteitsverbeteringen voor het 
zorgproces. Zo streef je continu naar het leveren van de beste 
zorg voor de zorgvrager. Op die manier bereik je meer voor de 
zorgvrager en jouw organisatie. 

Iets voor jou?
De module Kwaliteitszorg is bedoeld voor BIG-geregistreerde 
mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 
2012. Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te hebben 
(van minimaal 24 uur per week) in een eerste of tweede lijn 
zorgorganisatie- of instelling waar je het geleerde direct in de 
praktijk kunt brengen. 
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Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 vormt 
de module Kwaliteitszorg samen met de modules Evidence Based 
Practice, Verpleegkundig leiderschap, Verandermanagement 
en implementatie en klinisch redeneren een stevig fundament. 
Hiermee ben je beter in staat de rol van Regieverpleegkundige uit 
te voeren.

Programma
Kwaliteit van zorg is onderdeel van de dagelijkse zorg. Zowel de 
overheid als zorgorganisaties en zorgprofessionals hebben een 
eigen verantwoordelijkheid in het realiseren van kwaliteit van 
zorg. Door de marktwerking in de zorg is het steeds belangrijker. 
Je moet patiëntervaringen en beleving steeds meer uitdrukken 
in cijfers en resultaten. De stem van de zorgvrager is cruciaal 
geworden in het aantonen van de prestaties van zorginstellingen 
op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. 

Je gaat kwaliteitszorg vanuit de perspectieven op zorgvrager-, 
zorgprofessional-, organisatie- en overheidsniveau in kaart 
brengen. Met deze analyse toon je aan hoe kwaliteit van zorg 
cyclisch en systematisch wordt bewaakt, getoetst en kan worden 
verbeterd. Hierbij heb je ook aandacht voor relevante en actuele 
ontwikkelingen in de zorg. 

Jouw inzichten verbind je aan de collectieve waarden voor 
zorgvragers en kwetsbare ouderen in het bijzonder. Vanuit de 
collectieve waarden leer je te onderzoeken welke lacunes of 
problemen zich voordoen in jouw dagelijkse praktijk. Vanuit jouw 
signalering ga je in gesprek met andere professionals binnen jouw 
organisatie. Je leert hiervoor effectief jouw gespreksvaardigheden 
in te zetten. Samen bespreek je welke kwaliteitsverbetering je 
wilt gaan realiseren. Je voert vervolgens een kwaliteitsmeting 
uit, met behulp van passende kwaliteitsmeetinstrumenten. Je 
onderzoekt de aard en de omvang van de lacune of het probleem 
en beargumenteert wat de gevolgen zijn als er niets gebeurt. Je 
leert conclusies te formuleren vanuit verschillende perspectief. Je 

formuleert een advies, waarmee je een wezenlijke bijdrage levert 
aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de zorgvrager. 
Door je advies te belichten vanuit de verschillende perspectieven, 
laat je zien dat je de kwaliteit van zorg in de volle breedte kunt 
overzien en toepassen. 

Werkvorm
De module Kwaliteitszorg van Avans+ is praktijkgericht. Jouw 
praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je 
daar levert. Je gaat een integrale visie vormen op kwaliteit van 
zorg. Je maakt een advies voor jouw eigen afdeling, organisatie 
of zorgketen, waarmee je een wezenlijke bijdrage levert aan het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de zorgvrager. Je belicht 
hierbij verschillende perspectieven waardoor je laat zien dat je de 
kwaliteit van zorg in de volle breedte kunt overzien en toepassen. 

Het uitgangspunt bij deze module is jouw professionele inbreng, 
ervaring en visie. We werken met een mix van activerende, 
praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. In onze interactieve online 
omgeving vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je 
werkt individueel en in leerteams aan opdrachten binnen jouw 
eigen organisatie. Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische 
modellen, methodieken en instrumenten en verbinden dit aan 
bestaande zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze 
samenwerking leer je van andere deelnemers uit verschillende 
zorginstellingen en dit alles onder begeleiding van ervaren 
docenten en experts. Je profiteert hiermee optimaal van de 
voordelen gericht op regionale zorg. Zo bereik je meer voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

Studiebelasting
De module Kwaliteitszorg duurt 10 weken en bestaat uit 18 
bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt iedere week één vaste lesdag 
van in totaal 6 uur. Je werkt in dit programma individueel en in 
leerteams aan verschillende leeractiviteiten. 30
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De module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten, onder 
begeleiding van een docent of expert. In deze bijeenkomsten 
wordt geen theorie behandeld. Deze heb je voorafgaand 
bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve online 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief uitwisselen 
van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot verfrissende, 
waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 11 bijeenkomsten vinden plaats zonder begeleiding 
van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, 
online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding 
zo veel mogelijk dient te integreren in je beroepspraktijk. Je 
wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De gemiddelde 
studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief de 
bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Kwaliteitszorg. 

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over 
ouderenzorg verder ontwikkeld. Voor hbo-verpleegkundigen met 
een diploma van vóór 2012 vormt de module Kwaliteitszorg 
samen met de modules Evidence Based Practice, Verpleegkundig 
leiderschap, Verandermanagement en implementatie en Klinisch 
redeneren een stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de 
rol van Regieverpleegkundige uit te voeren.

Resultaat
Na afloop van deze module draag jij nog meer het belang van 
kwaliteit van zorg uit. Je streeft continu naar het leveren van de 
beste zorg voor de zorgvrager. Hiervoor initieer, bewaak en borg je 
op een methodologische wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Je gaat hierbij uit van de collectieve waarde van zorgvragers. Je 
weet hoe je de kwaliteit van zorg in een zorgproces moet meten. 
Hiervoor zet je relevante en gevalideerde meetinstrumenten in. 
Aan de hand hiervan analyseer jij hoe het zorgproces kan worden 
verbeterd. Daarvoor kun jij een kwaliteitsverbetering voorstellen om 
het zorgproces cyclisch en systematisch te borgen in jouw praktijk.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Professionele
identiteit

bereik meer

Inleiding
Professionele identiteit gaat over de rol en positie van de 
regieverpleegkundige en welke ontwikkelingen in de samenleving, 
het zorgbeleid en het vakgebied daarop van invloed zijn. In 
deze module leer je jouw eigen visie op je vak, rol en positie als 
verpleegkundige formuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling 
van het vakgebied en beroepsgenoten. Samen met de docent, 
coach en jouw praktijkbegeleider of werkplekbegeleider stel 
je vast wat je nodig hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Je 
kiest ontwikkeldoelen om het gewenste effect te bereiken. 
Je reflecteert gestructureerd en kritisch om de gewenste 
ontwikkeling te realiseren. Zo geef je proactief vorm aan jouw 
eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de 
organisatiedoelstellingen te realiseren. Zo bereik je meer voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling én voor je zorginstelling. 

Iets voor jou?
Je wilt jouw professionele identiteit als verpleegkundige verder 
ontwikkelen. Je vindt het belangrijk om proactief vorm te geven 
aan de ontwikkeling van jouw vak en rol binnen jouw organisatie. 
Je bent een BIG-geregistreerde mbo-verpleegkundigen of hbo-
verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Voor dit 
opleidingstraject dien je een werkovereenkomst te hebben van 
minimaal 24 uur per week als verpleegkundige bij een eerste- of 
tweedelijns gezondheidszorg of instelling.
Deze module is los te volgen of als onderdeel van de Bachelor of 
Nursing.
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Programma
Professionele identiteit gaat over de rol en positie van de bachelor 
verpleegkundige. Je analyseert welke ontwikkelingen in de 
samenleving en in het zorg- en verpleegkundig beleid daarop 
van invloed zijn en formuleert een eigen visie op je vak, je rol en 
positie als bachelor verpleegkundige in de brede context van 
de zorg en je bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied. 
Professioneel leiderschap heeft als kritische beroepsbekwaamheid 
een centrale rol in de module Professionele identiteit. Je ontwikkelt 
in deze module onder andere beroepsbewustzijn door je te 
oriënteren op de ontwikkelingen in het vak, met name een andere 
kijk op gezondheid en de functiedifferentiatie van mbo- en hbo 
verpleegkundigen. Omgevingssensitiviteit door je te oriënteren 
op ontwikkelingen in de samenleving en de zorg, die van invloed 
zijn op je werk. Inzicht in de invloed die de ontwikkelingen in het 
vak, de samenleving en de zorg op je vak hebben, dragen bij aan 
het ontwikkelen van je eigen een visie op de rol en positie van 
bachelor verpleegkundigen. Daarmee word je met de integrale 
beroepsprestatie getoetst. Je formuleert op basis hiervan welke 
ontwikkeldoelen aan het gewenste effect bijdragen. Je geeft 
proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een 
optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren. 

Werkvorm
De module Professionele identiteit van Avans+ is praktijkgericht. 
Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie 
die je daar levert. Daarom is het uitgangspunt jouw professionele 
inbreng, ervaring en visie. We werken met een mix van activerende, 
praktijkgerichte (on-line) leeractiviteiten. In onze interactieve online 
omgeving vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je 
werkt individueel en in leerteams aan opdrachten binnen jouw 
eigen organisatie. Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische 
modellen, methodieken en instrumenten en verbinden dit aan 
bestaande zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze 
samenwerking leer je van andere deelnemers uit verschillende 
zorginstellingen en dit alles onder begeleiding van ervaren 
docenten en experts. Je profiteert hiermee optimaal van de 
voordelen gericht op regionale zorg. Zo bereik je meer voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

Studiebelasting
De module Professionele identiteit duurt 10 weken. Het 
programma bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je hebt 
iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in 
dit programma individueel en in leerteams aan verschillende 
leeractiviteiten. 

De module bestaat uit 10 klassikale bijeenkomsten van 3 
uur, onder begeleiding van een docent of expert. In deze 
bijeenkomsten wordt geen theorie behandeld. Deze heb je 
voorafgaand bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve 
online omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief 
uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot 
verfrissende, waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 10 bijeenkomsten van 3 uur vinden plaats zonder 
begeleiding van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je 
leerteam, online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de 
opleiding zo veel mogelijk dient te integreren in je beroepspraktijk. 
Je wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De 
gemiddelde studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief 
de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Professionele identiteit. 

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw beroepsbewustzijn ontwikkelt door 
jezelf te oriënteren op de ontwikkelingen in het verpleegkundig 
vak en met name de andere kijk op gezondheid en de 
functiedifferentiatie. Deze module is onderdeel van de Bachelor of 
Nursing. Wil je jouw verpleegkundige kennis nog verder uitbreiden? 
Kies dan eenvoudig voor een van de vele andere verpleegkundige 
modules of de volledige Bachelor of Nursing.

Resultaat
Na afloop van deze module heb je een persoonlijke visie 
ontwikkeld op jouw rol en positie die je als aankomend bachelor 
verpleegkundige inneemt. In jouw visie leg je verbinding met de 
invloed van ontwikkelingen in de zorg en het verpleegkundig vak 
op macro-, meso- en microniveau. Je kent jouw rol en weet hoe 
jouw positie bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie 
waar je werkt. Dit heb je vertaald in persoonlijke ontwikkeldoelen, 
die tot stand zijn gekomen op basis van het persoonlijke 
ontwikkelassessment.

De opleiding Professionele identiteit geeft je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een breed inzetbare professional die vanuit (hoog) 
kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg 
voor een brede groep zorgvragers kan innemen. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de module? Neem contact op met de 
opleidingsmanager via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of mail naar 
info@avansplus.nl

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

33



Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Verander-
management en 
implementatie

bereik meer

Inleiding
De zorg verandert continu door nieuwe wetgeving, veranderde 
wensen en behoefte van zorgvragers en wijzigingen in de 
organisatie. Dat vraagt om inzicht, overzicht en leiderschap. 
Als verpleegkundige wil je effectiever kunnen inspelen op 
deze veranderingen. De module Verandermanagement en 
implementatie geeft je handvatten om lacunes in het proces 
signaleren of problemen bij zorgvragers te herkennen. Je 
leert verandervoorstellen te maken die leiden tot verbeterde 
kwaliteit van zorg. Je gaat het verschil maken doordat je een 
passende veranderstrategie weet te kiezen. Je weet collega’s 
enthousiast te maken voor jouw idee, creëert draagvlak en je kunt 
effectief omgaan met weerstand. Je leert de kwaliteit van het 
implementatieproces te bewaken. Zo ga jij de doelstellingen van 
jouw verandervoorstel bereiken. 

Iets voor jou?
De module Verandermanagement en implementatie is bedoeld 
voor BIG-geregistreerde mbo- of hbo-verpleegkundigen met een 
diploma van vóór 2012. Gedurende deze opleiding dien je een 
werkplek te hebben (van minimaal 24 uur per week) in een eerste- 
of tweedelijns zorgorganisatie of instelling waar je het geleerde 
direct in de praktijk kunt brengen. 

Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 
vormt de module Verandermanagement en implementatie 
samen met de modules Evidence Based Practice, Verpleegkundig 
Leiderschap, Klinisch redeneren en Kwaliteitszorg een 
stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van 
Regieverpleegkundige uit te voeren.
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Programma
Vertrekpunt van een verandering is altijd de huidige situatie. Je 
leert hiervoor toekomstige of bestaande lacunes in het primaire 
proces te signaleren. Ook problemen bij de zorgvrager signaleer 
je voortijdig. Je leert in samenspraak met het management 
systematisch en evidence based verandervoorstellen voor te 
stellen. Deze verandervoorstellen zijn gericht op het verbeteren 
van de kwaliteit en continuïteit van zorg en bijdragen aan integrale 
samenwerking. Je leert een implementatieplan op te stellen, 
op basis van belangrijke principes van verandermanagement, 
implementatie strategieën en organisatievormen. Je leert hoe je 
invloed uit kunt oefenen op het beleid op tactisch- en operationeel 
niveau. Je kunt verandervoorstellen gestructureerd en gefaseerd 
toepasbaar maken en implementeren voor de beroepspraktijk. Je 
leert de beste implementatiestrategie vast te stellen, draagvlak te 
creëren en om te gaan met weerstanden. Zo draag je proactief en 
enthousiasmerend bij aan een effectieve samenwerking binnen je 
organisatie. Tot slot leer je hoe je de voortgang en kwaliteit van de 
implementatie aanstuurt.

Werkvorm
De module verandermanagement en implementatie van Avans+ 
is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst 
op de prestatie die je daar levert. Daarom is het uitgangspunt 
jouw professionele inbreng, ervaring en visie. We werken met 
een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. 
In onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht 
en samenwerking plaats. Je werkt individueel en in leerteams 
aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. Gezamenlijk 
verdiepen jullie je in de theoretische modellen, methodieken 
en instrumenten en verbinden dit aan bestaande zorgvragen 
binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking leer je van 
andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en dit alles 
onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert 
hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. Zo 
bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor jouw 
organisatie.

Studiebelasting
De module Verandermanagement en implementatie duurt 10 
weken. Je hebt iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. 

Je werkt in dit programma individueel en in leerteams aan 
verschillende leeractiviteiten. Je hebt verschillende klassikale 
bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent of expert. In 
deze bijeenkomsten wordt geen theorie behandeld. Deze heb je 
voorafgaand bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve 
online omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief 
uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot 
verfrissende, waardevolle en verdiepende inzichten.

Je hebt ook bijeenkomsten zonder begeleiding van de docent. Je 
werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, online of op je eigen 
werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk 
dient te integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de 
prestaties die je daar levert. De gemiddelde studiebelasting is 10-
15 uur per week. Dit is exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Verandermanagement en implementatie. 

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over 
verandermanagement en implementatie verder ontwikkeld. Voor 
hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 vormt de 
module Verandermanagement en implementatie samen met de 
modules Evidence Based Practice, Verpleegkundig Leiderschap, 
Klinisch redeneren en Kwaliteitszorg een stevig fundament. 
Hiermee ben je beter in staat de rol van Regieverpleegkundige uit 
te voeren.

Resultaat
Na afloop van de module Verandermanagement en 
implementatie heb je het volgende bereikt: 
+  Je bent in staat toekomstige of bestaande lacunes in het 

primaire proces of problemen bij zorgvragers te signaleren.
+  Je stelt in samenspraak met het management systematisch 

en evidence based verandervoorstellen voor, die leiden tot 
verbeterde kwaliteit- en continuïteit van zorg en bijdragen aan 
integrale samenwerking. 

+  Je bepaalt de veranderstrategie, creëert draagvlak en 
implementeert verbetervoorstellen op basis van gevalideerde 
implementatiemodellen. 

+  Je draagt proactief en enthousiasmerend bij aan een 
effectieve samenwerking binnen je organisatie. 

Je bewaakt de kwaliteit van het implementatieproces en het 
realiseren van de doelstellingen van het verandervoorstel.

De opleiding Verandermanagement en implementatie geeft je de 
mogelijkheid je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional 
die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en 
positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen. 
Na afronding van deze module kan je veranderkundig handelen 
op NLQF-6 niveau. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Verpleegkundig
leiderschap 
en innovatie

bereik meer

Inleiding
Als verpleegkundige kun je invloed hebben op de 
patiëntgerichtheid, effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van zorg 
door het tonen van leiderschap. In de module Verpleegkundig 
leiderschap ontwikkel je proactief jouw leiderschapsvaardigheden 
in jouw beroepspraktijk. Zowel binnen jouw organisatie als binnen 
het netwerk. Je leert leiding te geven aan de positionering van 
de verpleegkundige discipline, en het coachen van beginnende 
verpleegkundigen. Ook het creëren van een veilige werkomgeving 
en patiëntveiligheid staan centraal. Je kunt dit realiseren doordat 
je de ontwikkelingen binnen jouw vak kent. Je vormt een visie en 
analyseert op basis daarvan welke lacunes of tekortkomingen een 
rol spelen in de profilering van de verpleegkundige beroepsgroep. 
Je draagt bij aan het veiligheidsbeleid binnen de organisatie en 
binnen de afdeling. Dit vertaal je in een innovatievoorstel waarmee 
de verpleegkundige beroepsgroep versterkt wordt. Zo bereik je 
meer voor zowel jouw ontwikkeling als jouw organisatie.

Iets voor jou?
Je bent een BIG-geregistreerde mbo-verpleegkundigen of hbo-
verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Voor dit 
opleidingstraject dien je een werkovereenkomst te hebben van 
minimaal 24 uur per week als verpleegkundige bij een eerste- of 
tweedelijns zorginstelling.
Deze module is los te volgen of als onderdeel van de Bachelor of 
Nursing bij Avans+. 

Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 vormt 
de module Verpleegkundig Leiderschap samen met
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de modules Klinisch Redeneren, Evidence Based Practice, 
Verandermanagement en Implementatie en Kwaliteitszorg een 
stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van 
regieverpleegkundige uit te voeren.

Programma
Je ontwikkelt jezelf in proactief verpleegkundig leiderschap en 
de toepassing daarvan in de beroepspraktijk. In de praktijk is de 
differentiatie van regie- en mbo-verpleegkundigen (nog) niet altijd 
zichtbaar. In deze module verdiep je je in deze functiedifferentiatie 
als regieverpleegkundige en leer je je vanuit de CanMEDs-rollen 
leiding te geven en je te positioneren als regieverpleegkundige. 
Je ontwikkelt hiervoor jouw verpleegkundig leiderschap. Je vormt 
een eigen leiderschapsfilosofie. Daarbij houd je rekening met een 
actuele visie op zorg en ontwikkeling binnen de zorg. Je vertaalt 
ontwikkelingen in de zorg op macro-, meso- en microniveau naar 
de beroepspraktijk, signaleert waar lacunes of tekortkomingen 
zitten. Je leert een innovatievoorstel op te stellen waarmee 
de verpleegkundige beroepsgroep versterkt wordt. Je leert 
vervolgens je leiderschapskwaliteiten in te zetten en de veiligheid 
van de werkomgeving te versterken. Je kunt een passende 
leiderschapsstijl inzetten, afhankelijk van de dynamiek, context en 
de praktijksituatie. Daarbij faciliteer je op persoonlijke wijze collega’s 
en team, bij het werken in een plezierige en effectieve werkcultuur 
en bij het werken volgens een actuele visie op de ontwikkelingen in 
het verpleegkundig beroep. Je acteert proactief in het streven naar 
positionering en profilering van de beroepsgroep binnen en buiten 
de organisatie en acteert als een ambassadeur van het vak. 

Werkvorm
De module Verpleegkundig Leiderschap en innovatie van Avans+ 
is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst 
op de prestatie die je daar levert. Daarom is het uitgangspunt 
jouw professionele inbreng, ervaring en visie. We werken met 
een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. 
In onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht 
en samenwerking plaats. Je werkt individueel en in leerteams 
aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. Gezamenlijk 
verdiepen jullie je in de theoretische modellen, methodieken en 
instrumenten en verbinden dit aan bestaande zorgvragen binnen 
jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking leer je van andere 
deelnemers uit verschillende zorginstellingen en dit alles onder 
begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert hiermee 
optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. Zo bereik je 
meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor jouw organisatie.

Studiebelasting
De module Verpleegkundig leiderschap en innovatie duurt 10 
weken. Je hebt iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 
uur. Je werkt in dit programma individueel en in leerteams aan 
verschillende leeractiviteiten. Je hebt verschillende klassikale 
bijeenkomsten, onder begeleiding van een docent of expert. In 
deze bijeenkomsten wordt geen theorie behandeld. Deze heb je 
voorafgaand bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve 
online omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief 
uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot 
verfrissende, waardevolle en verdiepende inzichten.

Je hebt ook bijeenkomsten zonder begeleiding van de docent. Je 
werkt dan aan leeractiviteiten in je leerteam, online of op je eigen 
werk. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk 
dient te integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de 
prestaties die je daar levert. De gemiddelde studiebelasting is 10-
15 uur per week. Dit is exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Verpleegkundig leiderschap. 

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over 
leiderschap verder ontwikkeld. Voor hbo-verpleegkundigen met 
een diploma van vóór 2012 vormt de module Verpleegkundig 
Leiderschap samen met de modules Klinisch Redeneren, 
Evidence Based Practice, Verandermanagement en 
Implementatie en Kwaliteitszorg een stevig fundament. Hiermee 
ben je beter in staat de rol van Regieverpleegkundige uit te voeren.

Resultaat
Na afloop van de module Verpleegkundig leiderschap en innovatie 
heb je het volgende bereikt: 
+  Je hebt jezelf ontwikkeld in verpleegkundig leiderschap 

en vormt je eigen leiderschapsfilosofie door vanuit een 
actuele visie op zorg en ontwikkelingen in de zorg, kansen 
en mogelijkheden voor versterken en verbeteren van de 
verpleegkundige praktijkvoering binnen werkomgeving te 
signaleren, te analyseren en te innoveren. 

+  Je kunt een passende leiderschapsstijl kiezen, afhankelijk van 
de dynamiek, context en de praktijksituatie. 

+  Je faciliteert op persoonsgericht wijze (nieuwe) collega’s en 
teams in hun ontwikkeling, bij het werken in een plezierige en 
effectieve werkcultuur en bij het werken volgens een actuele 
visie op de ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep. 

+  Je acteert proactief in het streven naar positionering en 
profilering van de beroepsgroep binnen en buiten de 
organisatie en acteert als een ambassadeur van het vak. 

+  Je zet aan tot kennisontwikkeling binnen de beroepsgroep 
door kennis te delen en te verspreiden en daarmee ook 
de verpleegkundige praktijkvoering te versterken en te 
professionaliseren.

De opleiding Verpleegkundig leiderschap en innovatie geeft je de 
mogelijkheid je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional 
die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en 
positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen. 
Na afronding van deze module kan je verpleegkundig leiderschap 
tonen op NLQF-6 niveau. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Zorgethiek en 
morele 
besluitvorming

bereik meer

Inleiding
Zorgethiek en morele besluitvorming is een wezenlijk onderdeel 
van de dagelijkse zorg. Moreel ethische vragen en dilemma’s 
komen in elke zorgsetting voor. Deze module maakt je bewust 
van de moreel-ethische kant van de zorg, waarbij vanuit het 
perspectief van de zorgvrager de zorg wordt georganiseerd en 
uitgevoerd. Op basis van zorg-ethische theorieën leer je morele 
dilemma’s te identificeren en morele vragen vast te stellen. Door 
moreel redeneren leer je de juiste afwegingen te maken, in het 
belang van de zorgvrager.

Iets voor jou?
Je bent een BIG-geregistreerde mbo-verpleegkundigen of hbo-
verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Voor dit 
opleidingstraject dien je een werkovereenkomst te hebben van 
minimaal 24 uur per week als verpleegkundige bij een eerste- of 
tweedelijns zorginstelling.
Deze module is los te volgen of als onderdeel van de Bachelor of 
Nursing bij Avans+.
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Programma
Als verpleegkundige heb je een professionele relatie met de 
zorgvrager, die wordt gekenmerkt door afhankelijkheid van 
de zorgvrager enerzijds en de autonomie van de zorgvrager 
anderzijds. De vraag wat goede zorg is, is niet alleen te 
beantwoorden vanuit het perspectief van de zorgverlener, 
zoals op grond van evidence, maar hangt nauw samen met 
de wensen, behoeften en verwachtingen van de zorgvrager. 
Zorgethiek gaat over de mens in de gehele context, waarin 
naast fysieke-, psychische-, sociale- en culturele aspecten ook 
aandacht is voor spiritualiteit en zingeving. Ziekte maakt een 
mens kwetsbaar en kan een leven ontwrichten. Om in dat proces 
zorgvragers recht te doen in autonomie en authenticiteit, vraagt 
van regieverpleegkundigen fijngevoeligheid, tact, moreel- en 
intercultureel bewustzijn en een passende bejegening. Je leert 
morele besluitvorming toe te passen in complexe zorgsituaties, 
waarin verschillende belangen een cruciale rol spelen. Je 
leert vanuit verschillende perspectieven de zorgsituatie in 
kaart te brengen en op basis van verschillende scenario’s 
beargumenteerde keuzes te maken in het belang van de 
zorgvrager. Je reflecteert op je doen en laten vanuit verschillende 
perspectieven.

Werkvorm
De module Zorgethiek en morele besluitvorming van Avans+ is 
praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst 
op de prestatie die je daar levert. Je gaat aan de slag met een 
morele casus uit jouw beroepspraktijk. De casus is gerelateerd 
aan het perspectief van de zorgvrager en diens culturele-, 
sociale- en levensbeschouwelijke context. Hiervoor werk je de 
processtappen beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming 
en reflectie en evaluatie zorgvuldig uit. Het uitgangspunt bij deze 
module is jouw professionele inbreng, ervaring en visie. 

We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) 
leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt 
kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel 
en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. 
Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, 
methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande 
zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking 
leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en 
dit alles onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je 
profiteert hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale 
zorg. Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor 
jouw organisatie.

Studiebelasting
De module Zorgethiek en morele besluitvorming duurt 10 weken. 
Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. Je 
hebt iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt 
in dit programma individueel en in leerteams aan verschillende 
leeractiviteiten.

De module bestaat uit 11 klassikale bijeenkomsten van 3 
uur, onder begeleiding van een docent of expert. In deze 

bijeenkomsten wordt geen theorie behandeld. Deze heb je 
voorafgaand bestudeerd en bediscussieerd in onze interactieve 
online omgeving. Tijdens de bijeenkomst staat het interactief 
uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Zo kom je tot 
verfrissende, waardevolle en verdiepende inzichten.

De overige 9 bijeenkomsten van 3 uur vinden plaats zonder 
begeleiding van de docent. Je werkt dan aan leeractiviteiten in je 
leerteam, online of op je eigen werk. Ons uitgangspunt is dat je de 
opleiding zo veel mogelijk dient te integreren in je beroepspraktijk. 
Je wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De 
gemiddelde studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief 
de bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het 
certificaat Zorgethiek en morele besluitvorming. 

Verdiepen of verbreden bij Avans+
In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over 
leiderschap verder ontwikkelt. Deze module is onderdeel van de 
Bachelor of Nursing. Wil je jouw verpleegkundige kennis nog verder 
uitbreiden? Kies dan eenvoudig voor een van de vele andere 
verpleegkundige modules of de volledige Bachelor of Nursing.

Resultaat
Na afloop van deze module werk je vanuit een professionele 
zorgrelatie met de zorgvrager in overeenkomstig de 
Verpleegkundige Beroepscode. Je toont je bewust van moreel-
ethische- en culturele aspecten in de zorgverlening. Je organiseert 
de zorg vanuit het perspectief van de zorgvrager. Je reageert 
begripvol op emoties van de zorgvrager en zorgt voor een 
tactvolle en passende bejegening. Je hanteert hierbij passende 
gesprekstechnieken. Je benoemt ethische vragen, dilemma’s en 
zingevingsvraagstukken en bespreekt deze met de zorgvrager en 
collega’s. Als morele of ethische afwegingen daartoe aanleiding 
geven, wijk je beargumenteerd af van richtlijnen en protocollen en 
registreert de argumenten in het patiëntendossier.  

De opleiding Zorgethiek en morele besluitvorming geeft je de 
mogelijkheid je te ontwikkelen tot een breed inzetbare professional 
die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en 
positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen. 
Na afronding van deze module kan je klinisch redeneren op NLQF-
6 niveau. 

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Bachelor
of nursing
internationaal

bereik meer

Inleiding
Mensen worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen 
tegelijk. Daarnaast is de zorgtechnologie in volle opkomst en 
aspecten als zelfregie, zelfmanagement en shared-descision 
making zijn belangrijke items geworden binnen de zorg. Het 
gevolg is dat de zorg verschuift naar de thuissituatie. Voor 
zorgprofessionals binnen de (regionale) zorginstellingen betekent 
dit dat de zorgontwikkelingen en -trajecten sneller verlopen. De 
grenzen van de verschillende werkvelden en specialismen vloeien 
steeds meer in elkaar over, waardoor ketenzorg noodzakelijk 
wordt. 
Dit zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een hbo-
verpleegkundige, die met een brede klinische blik snel tot de 
optimale oplossingen en ingrepen voor de zorgvrager en zijn/
haar omgeving kan komen. Deze opleiding Bachelor of Nursing 
biedt de verpleegkundigen de mogelijkheid zich binnen het brede 
zorgveld optimaal te professionaliseren en te positioneren.

Iets voor jou?
De opleiding Bachelor of Nursing richt zich op BIG-geregistreerde 
verpleegkundigen die hun functie verder willen verdiepen en 
verbreden, of op verpleegkundigen met andere, relevante 
werkervaring binnen het verpleegkundig domein. Je hebt een 
afgeronde opleiding mbo-verpleegkunde. Gedurende de opleiding 
dien je een werk- of stageplek te hebben voor minimaal 24 uur 
per week als verpleegkundige in de eerste of tweede lijn bij een 
zorgorganisatie- of instelling.
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Programma
Fase I: Basic professional development (20 weken) 
Modules Evidence Based Nursing & Patient Centered Care

+  Evidence-based practice 
Evidence-based practice helpt verpleegkundigen hun handelen 
te verantwoorden tegenover zorgvragers, collega’s, verwijzers 
maar ook om het beroep te blijven ontwikkelen. Het gaat erom 
dat keuzes binnen de zorg worden onderbouwd met het best 
beschikbare wetenschappelijke bewijs. Daarnaast kan het ook 
leiden tot implementatie van nieuwe relevante inzichten in de 
directe patiëntenzorg of tot de keuze om bewezen ineffectieve 
handelswijzen af te schaffen.

+  Klinisch redeneren 
De verpleegkundige stelt, in de rol als zorgverlener, op basis 
van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg 
vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied 
op basis van evidence-based practice en in samenspraak met 
de zorgvrager en/of diens naasten. Om procesmatig gegevens 
te kunnen verzamelen en analyseren, zijn de onderliggende 
basisprincipes zoals anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie 
en farmacologie een voorwaarde om vragen en problemen van de 
zorgvrager te kunnen oplossen, stabiliseren en/of vertragen.

+  Gezondheidsbevordering 
In jouw rol als gezondheidsbevorderaar draag je als 
verpleegkundige bij aan het bevorderen van gezondheid van 
mensen door het ondersteunen van hun zelfmanagement. Het 
denken in termen van zorg en ziekte verschuift naar denken in 
gedrag en gezondheid. Daarnaast initieert de verpleegkundige het 
sociaal netwerk rondom de zorgvrager. Bij het begeleiden van de 
zorgvrager zijn de factoren (leef)omgeving, sociale relaties, cultuur, 
religie en leefstijl essentieel. 

Fase II: Professional development (4 x 10 weken)

+  Module Intercollegiale consultatie 
Deze module draait om het samenwerken in het analyseren van 
een probleem uit de praktijksituatie. Als professional ga je samen 
met collega’s een probleem in de beroepspraktijk analyseren, 
toetsen, oplossen en evalueren met de betrokkenen. Gedurende 
het onderzoek ga je geregeld in overleg met betrokkenen uit de 
praktijk om de voortgang van het onderzoek te bespreken en te 
toetsen. Kortom, kwaliteitstoetsing is een cyclisch proces waarin 
je leert stapsgewijs het proces van zorg kritisch te onderzoeken, 
te evalueren en methodisch verbetering aan te brengen. 
Kwaliteitstoetsing- en verbetering biedt daarnaast inzicht in de 
geboden kwaliteit van de organisatie/instelling, of inzicht in de 
wensen en behoeften van de zorgvragers.

+  Module Multicollegiale consultatie 
In deze module breng je een zorginhoudelijk of organisatorisch 
thema in en kwaliteitsnormen worden opgesteld als spiegel 
voor het handelen. De feedback op het professioneel handelen 
(conform richtlijnen/standaarden en/of protocollen) tijdens en na 
een intercollegiaal overleg staat mede centraal in de toetsing. De 
toetsing vindt plaats aan de hand van het 7-stappenmodel van 
Terhurne, een verfijnde versie van het Plan Do Check Act (PDCA)-
cyclus en EBP-principes.

+  Module Innovatie & Organisatie 
Het invoeren van (zorg)innovaties met betrekking tot 
verandermanagement staat centraal. Hierbij ligt de nadruk op 
de menselijke factor. Tijdens de eerste fase van implementatie 
is het relevant na te gaan wat in de omgeving van invloed is 
op het implementeren. Er kunnen omstandigheden zijn die de 
implementatie tegenhouden of juist versnellen. Er wordt kritisch 
gekeken naar de sociale context en naar de relatie tussen 
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de verschillende medewerkers. Daarnaast verdiep jij je in de 
organisatie waarbinnen de vernieuwing doorgevoerd wordt. 
Hierbij spelen besluitvormingsprocessen, leiderschapsstijlen, 
economische en financiële factoren een grote rol.

+  Module Organisatie & Innovatie 
De veranderende en innovatieve rol van de verpleegkundige 
beroepsuitoefening komt in deze module aan bod. De 
verpleegkundige neemt als reflectieve EBP-professional het heft in 
handen om de beste zorg aan de zorgvrager te kunnen verlenen. 
Tijdens deze module ga je een symposium organiseren met 
betrekking tot vernieuwingen in de zorg. 

Fase III: The profession oriënted (4 x 10 weken) 
De afstudeerfase

+  Module Professionele besluitvorming 
In deze module ontwikkel je, in de samenwerking met de praktijk 
en andere betrokkenen, een onderzoeksvoorstel ter voorbereiding 
op het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. Je start in 
deze fase met het kritisch zoeken naar een probleem of vraagstuk 
uit jouw praktijk. Dit resulteert in een gedetailleerd en uitgebreid 
plan van aanpak voor de volgende modules. De volgende 
thema’s staan centraal: maatschappelijke-, culturele-, etnische-, 
internationale-, politieke- en ethische- invloeden.

+  Module Klinische besluitvorming 
Morele en ethische dilemma’s binnen de zorg, daar gaat deze 
module over. Je brengt een ethisch probleem in kaart middels een 
moreel beraad.

+  Module Multiprofessionele samenwerking 
Deze module draait om het praktijkgericht onderzoek. In 
deze module studeer je af als Bachelor of Nursing met een 
afstudeerproduct dat is gebaseerd op jouw praktijkonderzoek. Dit 
product verdedig je middels een presentatie. Tijdens de (publieke) 
verdediging verantwoord je de resultaten en de keuzes die je 
genomen heeft tijdens het onderzoek. In de afstudeerfase laat 
je zien dat je op het niveau van een ‘bachelor professional’ een 
vraagstuk kunt oplossen. De kennis en vaardigheden die je hebt 
opgedaan tijdens de opleiding en in de praktijk worden verbonden 
met praktijkgericht onderzoek.

Werkvorm
De opleiding Bachelor of Nursing is opgebouwd uit modules van 
10 weken en bestaat uit 2 leerlijnen namelijk:
+  Evidence-based practice (EBP)
+  Persoonlijk leiderschap (PL) 

Professionals vanuit verschillende werkvelden (intercollegiaal) 
worden in groepen geplaatst zodat de brede competenties 
optimaal benut kunnen worden. Hiermee profiteer je optimaal 
van voordelen gericht op ketenzorg en samenwerking in de 
praktijk, met diverse casuïstiek, beroepsproducten, interactieve 
en intercollegiale werkvormen. Om optimaal rendement uit de 

opleiding te halen, is jouw professionele inbreng en visie vanuit 
jouw organisatie zeer essentieel binnen de opleiding. 

In de bijeenkomsten werk je in subgroepen aan beroepsproducten 
en andere opdrachten. Voor elke bijeenkomst bereid je opdrachten 
thuis voor om gedurende de bijeenkomsten gerichte vragen 
te kunnen stellen en om jouw kennis te toetsen aan concrete 
casuïstiek. De zelfstudie, alle activiteiten die nodig zijn om de 
voorbereidingsopdrachten uit te kunnen voeren, is een essentieel 
onderdeel van de modules. Tijdens de trainingen wordt er 
geoefend middels werkgroepen, casuïstiek, rollenspel en andere 
didactische werkvormen. 

De opleiding Bachelor of Nursing is competentiegericht opgezet. 
Jouw eigen expertise en die van jouw deelnemers wordt zoveel 
mogelijk in het programma geïntegreerd. Met trainers uit de 
beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en 
innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in het leerproces. 

Je rondt elke module af met een beroepsproduct (toets), zodat je 
kunt aantonen dat je de gewenste competenties hebt ontwikkeld. 
De opleiding sluit je af met een praktijkgericht onderzoek.

Studiebelasting
De opleiding duurt 2,5 jaar, inclusief toetsing en afstuderen. 
Je hebt wekelijks 1 bijeenkomst met mededeelnemers. In de 
tussenliggende periode werk je aan beroepsproducten op jouw 
leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 15 uur per week, 
exclusief de bijeenkomsten.

Diploma
Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het 
getuigschrift Bachelor of Nursing. Daarnaast mag je de graad 
‘Bachelor of Nursing’ (BN) voeren. Het programma van de 
Bachelor of Nursing is geaccrediteerd door de NVAO.

Resultaat
De opleiding Bachelor of Nursing geeft je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een breed inzetbaar professional die vanuit (hoog) 
kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg 
voor een brede groep zorgvragers kan innemen.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland.  
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.
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Bereik meer 
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