Verpleegkunde
Van deeltijd naar duaal
Over de opleiding
Een hbo-verpleegkundige heeft de capaciteiten om,
vooral in complexe situaties waar je niet kunt
terugvallen op routine en procedures, de zorg te
regelen die een patiënt nodig heeft. Je kijkt over de
grenzen van je eigen vak heen en kunt nieuw
onderzoek en nieuwe inzichten toepassen in de
praktijk. Wil jij dat leren in de deeltijdopleiding
Verpleegkunde? Dan doen we een beroep op je
levenservaring en zelfstandigheid. De inhoud van
de opleiding is namelijk hetzelfde als van
de voltijdopleiding, maar er zijn minder lesuren.

Inhoud
De deeltijdopleiding duurt vier jaar en in het eerste
jaar ga je een dag en een avond in de week naar
school. Er is onder andere aandacht voor
anatomie, fysiologie en pathologie en
verpleegkundige- en communicatieve
vaardigheden. Je leert van en met elkaar en krijgt
de ruimte om je persoonlijk te ontplooien.
Face-to-face onderwijs wordt afgewisseld met
digitaal onderwijs.
Stage
In het 1ste jaar loop je 8 weken stage en in het 2de
jaar 18 weken. De stageweken bestaan uit 20 uur
per week plus een avond onderwijs.

Waarom deze opleiding
Kleine lesgroepen waardoor de lessen efficiënt
en intensief zijn.
Bevlogen docenten die je helpen om het beste
uit jezelf te halen.
Ruimte om je persoonlijk te ontplooien.
Leren in de praktijk: op stage en via
praktijklessen

Voor wie is deze opleiding
De opleiding vergt een grote portie zelfstandigheid
en het is belangrijk dat je goed kunt plannen.
Eigenschappen die ook heel goed van pas komen
als verpleegkundige. Je hebt mensenkennis, werkt
graag met mensen en laat je niet vlug van je stuk
brengen. Organisatietalent en geduld zijn ook
kenmerken van een verpleegkundige. Je kunt je
focussen op een bepaald probleem terwijl je
overzicht houdt over het geheel. Daarnaast heb je
een onderzoekende houding wat goed van pas
komt in de steeds veranderende zorgomgeving.

Na het 2e leerjaar stap je over naar de
duale variant. Je combineert dan werken
en leren bij een werkgever in de
gezondheidszorg. In het tweede jaar ga
je daarvoor op zoek naar een werkgever.
Lukt dit niet, dan gaan we samen op
zoek naar een oplossing, zodat je de
opleiding altijd kunt vervolgen.
Als je vanaf het eerste jaar de opleiding
wil combineren met een baan in de zorg,
dan kun je ook voor de duale opleiding
kiezen.
www.fontys.nl/verpleegkunde-duaal



Contact

Telefoon: 08850 77022
E-mail: fhmg-stip@fontys.nl
Website: fontys.nl/verpleegkunde-deeltijd
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/fontysverpleegkunde
+31885077022

Typerend voor deze opleiding
Voor de deeltijdopleiding heb je geen ervaring nodig
in de zorg. Het combineren van een deeltijdopleiding
met een baan en/of gezin vergt motivatie en
discipline en doet een beroep op zelfstandigheid en
zelfsturing.
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Na de opleiding Verpleegkunde
Je bent als hbo-verpleegkundige breed en all round
opgeleid en kunt gaan werken in alle sectoren van
de gezondheidszorg.

Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je toelaatbaar.



Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
bijvoorbeeld boeken en een laptop.

Open dagen en zo...



Bekijk ons aanbod (online) open dagen,
meelopen en proefstuderen via
fontys.nl/agenda en meld je direct aan.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000
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Aanmelden



Voor de aanmeldingsprocedure
kijk je op
fontys.nl/verpleegkunde-deeltijd.

fontys.nl/studielink-dt

Studiekeuze



Om zeker te weten of de opleiding
goed bij je past, behoort een
studiekeuzegesprek altijd tot de
mogelijkheden.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

