Advanced Nursing Practice (Master)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Master
Over de opleiding

Waarom deze opleiding

Verpleegkundig specialisten staan met één been in
het verpleegkundig en met het andere been in het
medische zorgdomein.
Je wordt opgeleid tot een kritisch en veerkrachtig
verpleegkundig specialist met een onderzoekende
houding die als verpleegkundig leider in de zorg
kan excelleren. Deze duale masteropleiding,
waarin je leren en werken combineert, duurt 2 jaar.

We bieden een brede kennisbasis en een
diversiteit aan didactische werkvormen. Docenten
zijn minimaal master opgeleid en hebben ervaring
in het zorg- en wetenschappelijk domein.
Praktijkleren is een belangrijke onderdeel waarin je
begeleid wordt door praktijk-opleider(s). Om de
organisatie en voortgang van het praktijkleren te
bewaken, krijg je een studiecoach toegewezen.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

Het programma kent 4 leerlijnen:
Klinisch handelen: gericht op diagnostiek en
behandeling van medische en verpleegkundige
problematiek. Klinisch redeneren en juiste
gegevens-verzameling zijn belangrijk..
Farmacotherapie komt uitgebreid aan bod.
Kennisontwikkeling en onderzoek: opdoen en
toepassen van wetenschappelijk kennis waaronder
het ontwerpen en implementeren van een eigen
onderzoek.
Vakinhoudelijk leiderschap: Je ontwikkelt
professionele effectiviteit en klinisch leiderschap als
verpleegkundig specialist.
Praktijkleren: het diagnostisch en therapeutisch
handelen, persoonsgericht en onderbouwd, komt in
het praktijkleren tot bloei. Er is voldoende tijd om
mee te kijken, vaardigheden te oefenen en
feedback te krijgen.

Je bent gemotiveerd om hoogwaardige medische
én verpleegkundige zorg te leveren waarin
patiëntencontact belangrijk is. De patiëntenzorg
combineer je met kwaliteitsbevordering en borging.
Je werkt minimaal 2 jaar als verpleegkundige en wil
een nieuwe uitdaging aangaan, inspelend op de
taakverschuivingen binnen de zorg.

Studievorm

Duaal
Lesplaats(en)

Tilburg



Contact

Telefoon: 08850 77022
E-mail: fhmg-stip@fontys.nl
Website: fontys.nl/anp

Begeleiding en tijdsinvestering
Je werkt minimaal 32 uur per week als
verpleegkundig specialist in opleiding. Hierin vallen
ook de contacturen voor het onderwijs. Iedere 2 à 3
weken ga je 2 dagen (dinsdag en woensdag) naar
school. In totaal zijn er in 2 jaar 30 blokken met
onderwijs. Voor zelfstudie moet je circa 15 uur per
week rekenen.
Vanuit de praktijk word je begeleid door een
praktijkopleider. Vanuit school krijg je een
studiecoach toegewezen. In de
coaching-bijeenkomsten is ruimte voor intervisie en
het bespreken van casuïstiek.

5 specialismen
Preventieve somatische zorg, in centra voor
jeugd en gezin, thuiszorg, huisartsenzorg en
GGD’s.
Acute somatische zorg, bijvoorbeeld op een
intensive care of een ambulance.
Intensieve somatische zorg, met name in
ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
Chronische somatische zorg, voornamelijk in
verpleeghuizen.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waarbij de
volgende aandachtsgebieden aan bod kunnen
komen: kinderen en jeugdigen, volwassenen,
ouderen, forensische psychiatrie en
verslavingszorg.

Toelatingseisen
Bachelor verpleegkunde en BIG-geregistreerd.
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige.
Werkverband van minimaal 32 uur per week voor de duur van de opleiding met
een instelling voor individuele gezondheidszorg;
Beheersing Nederlandse taal.
Je beschikt of kunt beschikken over een passende praktijkleerplaats
(expertisegebied geschikt voor verpleegkundig specialist, fysieke ruimte en
vereiste begeleiding aanwezig).
Wenselijk is dat je de Engelse taal zodanig beheerst dat je verpleegkundige- en
relevante medisch wetenschappelijke vakliteratuur kunt lezen en begrijpen en dat je
kunt beschikken over zowel een verpleegkundig specialist als een arts als
praktijkopleider.
Met een vooropleiding als inservice-verpleegkundige, kun je een
instroomassessment doen.
Met elke student wordt een individuele tripartite leerarbeidsovereenkomst afgesloten.

Studiekosten



De hoogte van het collegegeld is
afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je
kunt het bedrag eenvoudig berekenen met
onze collegegeldmeter.



Aanmelden doe je bij Studielink via
de website fontys.nl/studielink.

Naast de kosten voor collegegeld, moet je
ook rekening houden met andere kosten
zoals voor introductie, boeken en
excursies.



Verpleegkundig specialist in de
huisartsenpraktijk
De opleiding kent een instroomvariant gericht op
verpleegkundigen die werken in een
huisartsenpraktijk. Voor deze groep zijn specifieke
onderwijsonderdelen ontwikkeld binnen de leerlijn
‘klinisch handelen’. Het programma is afgestemd op
gezondheids-problemen die verpleegkundig
specialisten zelfstandig kunnen diagnosticeren en
behandelen. Het onderwijs is ook gericht op
behandeling en zorg voor kwetsbare ouderen.

Aanmelden

Open dagen en zo...
Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Deze opleiding leidt op
tot de graad Master of
Science

