MASTER CRITICAL CARE
MASTEROPLEIDING DUAAL
DE TOENAME VAN HOOGCOMPLEXE PATIËNTEN
VRAAGT OM HOOGOPGELEIDE VERPLEEGKUNDIGEN OP
COMPLEXE ZORGAFDELINGEN VAN EEN ZIEKENHUIS.
DEZE MASTER GEEFT HBO-VERPLEEGKUNDIGEN IN DE
ACUTE EN INTENSIEVE ZORG DE MOGELIJKHEID OM
ZICH VERDER 'AAN HET BED' TE ONTWIKKELEN.

STUDENT
Monique (27)
"Bij het AMC was ik al bezig met
kwaliteit op de afdeling en wilde
graag de IC-opleiding doen. Deze
master combineert dat en leert me
kritisch naar de praktijk kijken. Op
de werkvloer loop je zelf, of je

Bij deze intensieve opleiding staan werken en leren centraal. Je kunt

collega's, tegen dingen aan om te

kiezen tussen twee uitstroomprofielen:

onderzoeken: waarom doen we dit

►

Intensive Care

zo? Uiteindelijk wil je samen de

►

Acute Cardiologie

beste zorg voor de patiënt."

Het theorieonderwijs voor de uitstroomprofielen wordt deels samen
gevolgd. Opleidingsplaatsen worden door de betreffende afdelingen
aangeboden. De master duurt achttien maanden en is opgebouwd
uit drie semesters. Het laatste half jaar staat in het teken van
afstuderen. Binnen de semesters wordt gewerkt met drie leerlijnen
die elkaar afwisselen: praktijk, wetenschap en klinisch handelen.
Het resultaat van de opleiding zijn master opgeleide
verpleegkundigen op de Intensive Care (IC), Cardiac Care Unit
(CCU) en Hartcatheterisatiekamer (HCK) die kunnen bijdragen
aan onderzoek en kwaliteitsverbeterprojecten op de werkvloer.
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OPLEIDING IN FEITEN
MASTER CRITICAL CARE

VARIANT

Duaal

► Ben je een hbo-verpleegkundige en werk je in de

NIVEAU

Master

START

September

TITEL

Master of Science

INTERESSEGEBIED

Gezondheid

acute of intensieve zorg of wil je daar gaan werken?
► Ben je ambitieus en zoek je een passende loopbaan in

de directe patiëntenzorg?
► Zie je werken en leren in de praktijk gecombineerd

met onderwijs op masterniveau als uitdaging?

A TOELATINGSEISEN

B STUDIEBELASTING
Het programma bestaat uit 48 lesdagen, verspreid over
anderhalf jaar. Periodes van vier weken praktijkleren

Je bent direct toelaatbaar als je:

worden afgewisseld met een week theorie. Gemiddeld

► een HBO-Verpleegkunde diploma hebt en geregistreerd

besteed je ongeveer 16 uur per week aan zelfstudie.

bent in het BIG-register;
en
► een leer-werkovereenkomst hebt van 30-32 uur per

week met een IC of CCU-HCK afdeling;

E DIPLOMA
Binnen het masterprogramma is de IC of CCU opleiding
geïntegreerd. Na afronding van het programma ontvang

► op een IC of CCU-HCK afdeling gaat werken;

je een Master of Science diploma en voor de IC en CCU

en

opleiding geldt een CZO-erkenning.

► je bachelordiploma HBO-V binnen 4 jaar hebt afgerond

én een honourstraject in de intensieve zorg (bijv. het

J INSCHRIJVEN

HBO-V honoursprogramma Critical Care van de HvA of

Schrijf je uiterlijk 1 juli in via hva.studielink.nl met je DigiD.

de HBO-V technische variant van het honours-

Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie

programma van Inholland) én na januari 2014 bent

werkdagen.

afgestudeerd.
of
► je bachelordiploma HBO-V binnen 4 jaar hebt afgerond

G MEER INFORMATIE
Deze master is een samenwerking tussen de Hogeschool

met een gemiddeld cijfer van 7,0 of hoger in het laatste

van Amsterdam en Amsterdam UMC Amstel Academie.

studiejaar (60 studiepunten) én na januari 2014 bent

► hva.nl/mcc

afgestudeerd.

► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld

Schakelprogramma en vrijstelling
► Hbo-verpleegkundigen die niet direct toelaatbaar zijn

kunnen een schakelprogramma volgen.
► IC of CCU-HCK verpleegkundigen met een HBO-V

diploma kunnen een verzoek voor beperkte
vrijstellingen indienen.

I CONTACT
WhatsApp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: mastercriticalcare@hva.nl
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L VOOR WIE?

Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele informatie naar hva.nl.
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