MBO-V INSTROOM
HBO-VERPLEEGKUNDE
Breda en ‘s-Hertogenbosch
Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor
een uitdagend en boeiend beroep. Als HBOVerpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt
gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

JIJ
Je werkt graag als verpleegkundige, maar bent op zoek naar
meer uitdaging en diepgang. Je houdt van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Je wilt collega’s coachen en in
samenspraak met je cliënten interventies inzetten. Daarnaast
ben je niet bang om kritisch naar jezelf te kijken. En naar je
manier van werken en leren. Je wilt het beste uit jezelf halen.

DE OPLEIDING
Je wordt opgeleid tot generalistisch verpleegkundige. Als
MBO-V’er ben je toelaatbaar tot het verkorte traject. Je start
in jaar 1 en volgt in periode 1 t/m 3 van dit jaar een
aangepast programma. In periode 4 van jaar 1 stap je over
naar jaar 2. Je volgt jaar 1 en 2 dus in 1 schooljaar. De totale
duur van de opleiding voor MBO-V’ers is 3 jaar.
In de eerste jaren van de opleiding volg je een breed
programma. In de jaren daarna komt er meer ruimte om
eigen keuzes te maken binnen de opleiding.

Tijdens de afstudeerfase laat je zowel in de praktijk als op
school zien dat je over alle competenties van een HBOVerpleegkundige beschikt.
Na je opleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

TOELATING
Je kunt starten als je voldoet aan de toelatingseisen:
Profiel: MBO4-Verpleegkunde

INSTROOM EN AANMELDDEADLINE
Maand

Deadline inschrijving

september

1 mei

STUDIEKEUZECHECK
Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een
intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

avans.nl

OPBOUW
Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In
het eerste jaar volg je een gemeenschappelijk
programma. In de eerste 3 periodes (leerpakket A,
B, C) zit je in een groep met alleen MBO-V’ers.
In periode 4 volg je leerpakket 8 in het reguliere
voltijdprogramma. De klassen worden dan verdeeld
onder de klassen van de voltijdopleiding.

KOM LANGS
Je bent van harte welkom bij de volgende Avansbrede
activiteiten:
• Online open avonden en fysieke open dagen
• Proefstuderen speciaal voor MBO-V'ers
• Meelopen met een student MBO-V instroom
Aanmelden voor deze activiteiten: avans.nl

Je vergaart kennis en kunde ten aanzien van de
verschillende rollen van de HBO-Verpleegkundige:
zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner,
reflectieve EBP-professional,
gezondheidsbevorderaar, organisator, professional en
kwaliteitsbevorderaar. Je loopt in het eerste jaar geen
stage. Je krijgt in kleine groepen (zo'n 16 studenten)
klassikaal les en leert vaardigheden die je moet hebben
als HBO-Verpleegkundige. Je werkt zowel zelfstandig als
in groepen aan verschillende opdrachten. Tijdens
simulatieonderwijs merk je wat je al kunt. En waaraan je
nog moet werken.
Het vak interprofessioneel samenwerken volg
je samen met studenten van de opleidingen
Fysiotherapie en Mens en Techniek.

INHOUD VAN HET EERSTE JAAR

AVA200267

• Studieloopbaanbegeleiding
• Engels
• Leerpakket A: Methodisch zorg verlenen en
organiseren. Klinisch redeneren binnen de
palliatieve zorgverlening. Evidence based werken.
Transmurale overplaatsing & casemanagement.
Communicatie.
• Leerpakket B: Evidence based zorg verlenen in
multidisciplinaire context. Zelfmanagement en
shared decision making. Wijkgerichte preventie
en wijkanalyse. Praktijkgericht onderzoek naar
gezondheidsverschillen en gezondheidsgedrag.
Communicatie.
• Leerpakket C: Klinisch redeneren volgens de diverse
classificatie-systemen, simulatieonderwijs en
onderzoeksvaardigheden waarbij het groepsproces en
oriëntatie op de HBO-rol op de voorgrond staan.
• Leerpakket 8 (instroom in jaar 2 voltijd): Klinisch
redeneren aan de hand van Pro-active nursing. Acute
gezondheidsproblemen in intramurale setting.

avans.nl

