Startmoment(en)

Verpleegkunde

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort
Wij bieden een volwaardige hbo-opleiding
Verpleegkunde waarbij je naast algemene
verpleegkundige kennis ook de mogelijkheid krijgt
je te verdiepen in de specifieke context waarin jij
werkzaam bent. De opleiding stemt leren en
werken goed op elkaar af, waardoor je echt aan de
slag kunt als hbo-verpleegkundige.
Mbo-verpleegkundigen volgen een verkort traject.

Waarom de opleiding
Verpleegkunde duaal?
Combinatie van leren en werken vanaf leerjaar
3
Kleine face-to-face lesgroepen én digitaal
onderwijs
Bevlogen docenten die je helpen om het beste
uit jezelf te halen
Ruimte om je persoonlijk te ontplooien
Je leert de best mogelijke zorg te geven aan iedere
patiënt. Je verdiept je in hoe je de zorgvraag
achterhaalt en tot een zorgplan komt. Dit doe je
door nauwkeurig te observeren, grondig te
onderzoeken en kritisch te zijn. Je leert
samenwerken, communiceren en organiseren.
Bovendien oefen je veelvuldig verpleegkundige
vaardigheden zoals injecteren en wondverzorging.

Inhoud

Studievorm

Tijdens de lessen krijg je voortdurend te maken
met praktijkechte situaties en zijn er veel
mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met
andere studenten.

Duaal

Werken in projecten
Anatomie, fysiologie en pathologie
Kernmodule; je onderzoekt zelfstandig een
probleem, bespreekt dit met medestudenten en
komen samen tot de beste oplossing
Verpleegkundige vaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Leven lang leren, waarmee je je richt op jouw
persoonlijke en professionele ontwikkeling
Praktijkleren

Vervolg
Na de minor van een half jaar start je met
het afstudeerproject. De opdracht hiervoor komt
vanuit jouw eigen zorginstelling.

Lesplaats(en)

Eindhoven, Tilburg

Duur van de opleiding
De duale opleiding duurt 4 jaar. Als je
instroomt als mbo-verpleegkundige duurt
de opleiding 2,5 jaar.



Contact

Website: fontys.nl/verpleegkunde-duaal






FontysFHMG
/Verpleegkunde.fontys
/fontysverpleegkunde
+31885077022

Begeleiding en tijdsinvestering
Voor de opleiding zijn een goede planning en balans
tussen werk, studie en privé nodig. Het combineren
van een duale opleiding met een baan en/of gezin
vergt zelfstandigheid, motivatie en discipline. Daar
zijn wij ons van bewust en daarom proberen wij
rekening te houden met elke persoonlijke situatie. We
verwachten van jou een zelfstandige leerhouding en
zelfsturing, waarbij je de opgedane kennis op de
werkvloer kunt aantonen.

Instroomprogramma duaal voor
mbo-verpleegkundigen
Omdat je al een opleiding mbo-Verpleegkunde
achter de rug hebt, duurt het programma 2,5 jaar. Je
gaat 1 dag per week naar school. Je werkt in een
zorginstelling en verricht daar relevant werk
waarbinnen je aan de hbo-competenties voor
verpleegkundige kunt werken. Je werkt minimaal 20
> 24 uur per week. Er is een 3-partijen
overeenkomst tussen werkgever, student en Fontys.
In het 2de jaar start je met een minor, een
keuzeprogramma van een half jaar. Er zijn diverse
opleidingsminoren maar het staat je vrij om een
minor elders bij Fontys of bij een andere
onderwijsinstelling te kiezen (vaak in overleg met je
werkgever).
Na de minor start je met het afstudeerproject. De
opdracht hiervoor komt vanuit jouw eigen
zorginstelling. Je krijgt begeleiding van een docent
en van iemand vanuit je werk.

Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar met een diploma havo/vwo (alle profielen) of mbo-niveau 4. Voor
de het duale traject vanaf leerjaar 3 is een contract nodig tussen werkgever, Fontys
en de duale student, waarin alle afspraken rondom leren, rechten en plichten
vastgelegd worden.



Studiekosten
Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
onder andere 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

Mbo-verpleegkundigen kunnen ook een voltijd
instroomprogramma volgen. Meer informatie
hierover vind je op
www.fontys.nl/verpleegkunde-voltijd

19-01-2022 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden



Aanmelden vóór 1 mei. Voor de
aanmeldingsprocedure kijk je op
fontys.nl/verpleegkunde-duaal.

Er vindt altijd een gesprek plaats
over jouw motivatie en de
mogelijkheden om het duale
traject te volgen bij jouw
werkgever. Om aan de duale
opleiding deel te nemen is er een
leer-/arbeidsovereenkomst
afgesloten tussen opleiding,
beroepsorganisatie en jou als
student.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science

