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Master 
GGZ-Verpleegkunde
Professionele master voor verpleegkundigen in de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg

https://www.hva.nl/mggz-v


• heeft diepgaande kennis van psychopathologie, (somatische)
comorbiditeit en typen medicatie.

• baseert klinische besluiten op kennis uit de basiswetenschappen,
klinische regels, systematisch brongebruik en ethiek en recht.

Master 
GGZ-Verpleegkunde
In de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg worden 
patiënten veelal thuis behandeld en begeleid door 
ambulante teams. De zorg aan deze patiënten is vaak 
complex door een combinatie van verschillende 
psychiatrische, somatische en sociale problemen. 
De master GGZ-Verpleegkunde is een waardevolle 
toevoeging in dit complexe zorglandschap.

Waarom een professionele master 
GGZ-Verpleegkunde?
Naast extra kennis over interventies in ambulante zorg en modellen voor 
ambulante ggz-zorg geeft de master verpleegkundigen vaardigheden om 
onderzoek te doen in de praktijk en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
Met het vermogen over de grenzen van het eigen vakgebied te kunnen 
denken is hij/zij een gelijkwaardige gesprekspartner in het interprofessionele 
zorgnetwerk.

Na afronding van de master werkt deze verpleegkundige binnen artikel 3  
van de wet BIG, in de directe patiëntenzorg. Het is hiermee een ander type 
master dan de master Advanced Nursing Practice (MANP), die opleidt tot het 
beroep van verpleegkundig specialist in de GGZ (VS-GGZ), en werkzaam is 
binnen BIG artikel 14.

De master GGZ-verpleegkundige in de praktijk
De verpleegkundige met een master GGZ-V:

• zet zijn/haar onderzoeksvaardigheden in voor het voortdurend
verbeteren van de eigen praktijk.



Programma
Deze deeltijd master duurt twee jaar en richt zich op Evidence Based 
Practice, het verdiepen van kennis in klinisch handelen en leiderschap en 
het initiëren van innovaties in de praktijk. Het programma is opgebouwd 
uit de volgende thema's:
• Psychopathologie
• Interventiekunde
• Professionalisering en organisatie
• Wetenschap
Het programma sluit af met een masterthesis op basis van een
praktijkonderzoek op de eigen werkplek.

Wie is toelaatbaar?
• Studenten hbo-verpleegkunde die direct na hun afstuderen verder willen

studeren.
• Hbo-verpleegkundigen die al langer werkzaam zijn in het GGZ-werkveld.
• Hbo-verpleegkundigen uit de algemene gezondheidszorg, de wijkzorg of

de ouderenzorg die willen overstappen naar de GGZ.
Voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn is er een schakelprogramma. 
Kijk voor het volledige overzicht van toelatingseisen op hva.nl/mggzv 

Praktisch
• kosten
De master GGZ-Verpleegkunde is bekostigd door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als er nog niet eerder een mastergraad 
is behaald, geldt voor deze opleiding het wettelijke collegegeld. Dit is voor 
2022 vastgesteld op: € 2.209. Kijk voor actuele informatie over collegegeld 
op hva.nl/collegegeld.

• inschrijven
Inschrijven voor deze master loopt via Studielink en kan tot en met 31 
augustus 2022 voor studiejaar 2022-2023. Kijk voor actuele informatie over 
inschrijven op hva.nl/inschrijven.

-dt.

https://www.hva.nl/inschrijven
https://www.hva.nl/collegegeld
https://www.hva.nl/mggzv-dt
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Contact
Meer weten over deze master? Of vraag je je als 
werkgever af wat deze master bijdraagt aan de 
ontwikkeling van verpleegkundigen binnen jouw 
organisatie? 
Neem contact op met Margriet van Iersel, 
programmacoördinator master GGZ-Verpleegkunde.
• mggz-v@hva.nl
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