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Zorgverlening aan psychiatrische patiënten is uitdagend, maar 
ook complex. Of ze nu thuis wonen of in een kliniek of instelling 
verblijven. Het brede scala aan gezondheidsvraagstukken waar 
verpleegkundigen mee te maken hebben vraagt om diepgaande 
kennis en een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. De 
master GGZ-Verpleegkunde is daarom een waardevolle 
toevoeging in dit uitdagende zorglandschap.

Als afgestudeerde verpleegkundige met een master 
GGZ-Verpleegkunde werk je binnen BIG artikel 3 in de directe 
patiëntenzorg. In tegenstelling tot de Verpleegkundig Specialist 
GGZ (BIG artikel 14) werk je niet als regiebehandelaar.

Tijdens deze tweejarige master verdiep je je kennis 
over zorgverlening en over kwaliteit van zorg. Je 
past onderzoeksvaardigheden toe in de dagelijkse 
praktijk en bent een verbindende schakel in de 
interprofessionele zorgketen. Er zijn twee 
afstudeerrichtingen: ambulante zorg en klinische 
zorg.
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L Voor wie?
► Heb je (bijna) je diploma HBO-verpleegkunde en ga  

je in de ggz werken of werk je er al langer als 
verpleegkundige?

► Ben je ambitieus en zie je werken en leren in de 
praktijk gecombineerd met onderwijs op 
masterniveau als een uitdaging?

M Belangrijke thema's
► Psychopathologie
► Interventiekunde
► Professionalisering en Organisatie
► Wetenschap

B Studiebelasting
► 40 lesweken per jaar
► Het aantal lesuren per week is gemiddeld 6 uur.
► Een lesuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

Verder besteed je ca. 15 uren alleen of met 
medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, 
peergroups en voorbereiding). 

► De totale studie omvat 60 studiepunten. Een 
studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

A Toelatingseisen
► Je bent direct toelaatbaar als je een bachelor diploma 

Verpleegkunde en BIG-registratie hebt. Daarbij 
gelden de volgende eisen:

► Je hebt de hbo-v opleiding na 1 januari 2018 
afgerond met een gemiddeld cijfer van 7,0 of hoger 
in het laatste studiejaar (60 studiepunten). Voldoe je 
hier niet aan? Dan is het volgen van het 
schakelprogramma een vereiste.

► Je bent minimaal voor 16 uur per week werkzaam op 
een voor de afstudeerrichting relevante werkplek. 
Toestemming van de werkgever is een vereiste.

J Inschrijven
Schrijf je uiterlijk 15 augustus in via hva.studielink.nl 
met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 
minimaal drie werkdagen.
 

G Meer informatie
► hva.nl/mggzv-dt
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/inschrijven  
► hva.nl/collegegeld

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: mggz-v@hva.nl

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