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'' Op de opleiding word je breed opgeleid. 

Hierdoor krijg je een goed beeld van het 

beroep en kun je ontdekken waar je 

interesses liggen. In de eerste twee jaar 

van de opleiding doe je veel kennis op. 

Dit is best pittig zijn en het is belangrijk 

om vooral in het eerste jaar goed bij te 

blijven. Doordat je de stof in jaar 1 al 

tijdens stage in praktijk brengt snap je het 

beter en gaat het leren makkelijker.''

Als HBO-Verpleegkundige ben je professioneel en sta je stevig in 
je schoenen. Je kunt omgaan met mensen die pijn hebben, 
verward of ongeneeslijk ziek zijn. In het eerste jaar van de 
opleiding ga je aan de slag met medische, psychologische en 
verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Zo leer je hoe het 
menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. 
Deze kennis pas je toe in de praktijklessen en een stage van 5 
weken. Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van de 
opleiding: in ieder studiejaar loop je stage. In jaar 2 van de 
opleiding verdiep je je basiskennis en leer je meer over bepaalde 
doelgroepen, zoals chronisch zieken of kinderen. 

Binnen de opleiding kun je op verschillende manieren invulling 
geven aan je studie. Zo volg je in jaar 3 twee keer een minor, een 
keuzeprogramma van 10 weken waarmee je jouw kennis 
verbreedt of verdiept. Ook kun je vanaf jaar 3 een specialisatie 
volgen. Jaar 4 staat in het teken van afstuderen: je loopt het 
grootste deel van het jaar stage en werkt aan 
afstudeeropdrachten. Voor ambitieuze studenten die extra 
uitdaging willen, is er aanvullend onderwijs (honoursonderwijs).

Wil je voor mensen zorgen, vind je het fijn om in 
een team te werken en ben je niet bang 
om verantwoordelijkheid te nemen?

HBO-VERPLEEGKUNDE
BACHELOROPLEIDING VOLTIJD
2023-2024



OPLEIDING IN 
FEITEN
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Opleiding tot Verpleegkundige*

L Voor wie?
► Je staat stevig in je schoenen en bent niet bang om 

verantwoordelijkheid te nemen.
► Je bent goed in plannen en overzicht houden. 
► Je werkt graag samen met anderen in een team. 

N Beroepsmogelijkheden
Na afstuderen kun je overal in de gezondheidszorg 
werken, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, de 
ouderenzorg, de (ambulante) psychiatrie, de wijkzorg of 
het ziekenhuis. Ook kun je combinaties maken, waarbij 
je bijvoorbeeld in deeltijd in een instelling werkt en 
daarnaast thuis bij patiënten in de wijkzorg. Je kunt je 
ook specialiseren met een vervolgopleiding op 
bachelor- of masterniveau.

M Belangrijke vakken
► Klinisch redeneren
► Evidence-based practice
► Verpleegtechnische en communicatieve 

vaardigheden
► Medische kennis

B  Studielast
► 42 lesweken per jaar.
► Gemiddeld 40 uur per week.
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding is 12 tot 16. Dit zijn momenten 
waarop je contact hebt met docenten. Contacturen 
worden berekend in eenheden van 50 minuten. 
Verder besteed je ca. 24 tot 28 uren alleen of met 
medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, 
opdrachten en voorbereiding van lessen en 
tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 
verder kunt gaan met de opleiding. 

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Heb je al 
een diploma MBO-Verpleegkunde? Dan kun je ook 
kiezen voor het mbo-hbo-schakeltraject. Via dit traject 
behaal je in drie jaar je diploma HBO-Verpleegkunde.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je 
DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie 
werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de
verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies. hva.nl/skc

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen en proefstuderen: zie hva.nl/vpk voor 

meer informatie.

G Meer informatie
► hva.nl/vpk
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld

I Contact
WhatsApp: 06 285 335 46 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding 
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) FO
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