
Je hebt interesse in de opleiding hbo-Verpleegkunde. 
Bij Avans Hogeschool bestaan de volgende 4 vormen:
• Voltijd
• Mbo-v instroom
• Duaal
• Deeltijd

Om je te helpen met je keuze hebben we op een rijtje gezet wat de kenmerken van de verschillende vormen 
zijn. En wanneer je voor welke vorm kiest.
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Voor wie Je hebt een mbo-diploma niveau 4 (maar geen mbo-verpleegkunde) of een havo- of vwo-diploma.

Kenmerken
De opleiding duurt 4 jaar. In de eerste jaren van de opleiding volg je een breed programma. In de jaren daarna maak je 

ook eigen keuzes. Je kunt de opleiding volgen op onze locaties Breda of ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden Aanmelden doe je vóór 1 mei via studielink en je doet mee aan de verplichte intake.
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Voor wie Je hebt een mbo-v diploma niveau 4

Kenmerken

Mbo-v’ ers zijn toelaatbaar tot het verkorte traject: mbo-v instroom. Je volgt in periode 1 t/m 3 van het eerste jaar 

een aangepast programma in een groep met andere mbo-v’ ers. In periode 4 van het eerste jaar stap je over naar 

jaar 2 van de voltijd opleiding. Je doet dus jaar 1 en 2 in 1 jaar. Na het mbo-v instroom traject kun je ook kiezen voor 

de duale variant. De instelling bepaalt hiervoor de voorwaarden. De opleiding kun je volgen op locaties Breda en 

’s-Hertogenbosch.

Aanmelden Aanmelden doe je vóór 1 mei via studielink. Je doet mee aan de verplichte intake. Let op dat je je aanmeldt voor jaar 1.

HBO-VERPLEEGKUNDE

DE VERSCHILLENDE VORMEN
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Voor wie
Je hebt een havo, vwo of mbo-4 diploma. Je weet al precies in welke omgeving je straks wilt werken. Daar wil je 

tijdens je opleiding zoveel mogelijk je stages lopen.

Kenmerken

Nadat je jaar 1 en 2 (of 2,5, afhankelijk van de instelling) van de voltijdopleiding hebt gedaan of het mbo-v instroom 

traject hebt afgerond, kun je kiezen voor deze variant. In jaar 2 solliciteer je naar een plek bij een instelling. Al je 

stages in jaar 3 (of vanaf de helft van jaar 3, afhankelijk van de instelling) en 4 loop je bij de instelling waarmee je een 

overeenkomst hebt gesloten. Voltijd studenten lopen bij verschillende instellingen stage in jaar 3 en 4. Je lessen zijn 

hetzelfde als de lessen voor de voltijdstudenten. De duale variant kun je volgen op locaties Breda en ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden Je meldt je aan voor jaar 1 van de voltijdopleiding vóór 1 mei via studielink en doet mee aan de verplichte intake.
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Voor wie

Je kunt starten met de deeltijdopleiding als je in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 4 of een havo- of 

vwo-diploma. Bij de start van je opleiding heb je een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in 

opleiding voor tenminste 16 tot 24 uur. Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. 

Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van 

een hbo-verpleegkunde.

Kenmerken

De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Het eindniveau van de modules is gelijk. Je kunt zelf bepalen in welke 

volgorde je de modules volgt. Als je niet in bezit bent van een afgeronde verpleegkunde opleiding begin je verplicht 

met de eerste 2 modules. Je kunt meerdere modules tegelijk volgen of juist meer tijd nemen. Gemiddeld omvat een 

module 20 weken. Elke module telt voor 30 studiepunten. Over jouw ervaring en kennis leg je gedurende elke module 

een portfolio aan. Met je werkbegeleider en je docent-coach bepaal je of je het gewenste niveau hebt behaald.  

De afronding van de modules vindt plaats op basis van je portfolio en een criterium gestuurd interview. Deze opleiding 

kun je volgen op de locaties in Breda en ‘s-Hertogenbosch.

Aanmelden Aanmelden gaat via Studielink. Je kan zowel in september als februari instromen.

NOG VRAGEN?
Kijk op www.avans.nl voor meer informatie. Hier vind je ook informatie over de studiekeuzeactiviteiten zoals de 
open dagen, meeloopdagen of proefstuderen. Je kan ook altijd contact opnemen met de Student Informatie Balie 
via 088-525 75 50

avans.nl
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