
CREATING TOMORROW

KENNIS EN WETENSCHAP 2019
NASCHOLING

Het vak verpleegkunde verandert continu 
en daagt een verpleegkundige uit tot 
het blijven ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden. De nascholing Kennis en 
Wetenschap 2019 leert verpleegkundigen 
om volgens de laatste inzichten te 
redeneren, reflecteren, informatie te 
vinden, resultaten te beoordelen op 
betrouwbaarheid en mate van toepassing. 

VERPLEEGKUNDE

Je ontwikkelt competenties gericht op cliënt-
gerichte zorg, Evidenced Based Practice (EBP) 
en professionaliteit. Het programma bestaat 
uit verschillende vakken en wordt in zes dagen 
aangeboden. De nascholing wordt afgesloten 
met een eindopdracht waarbij het geleerde 
moet worden toegepast. Deze oefening is 
afgeleid van de afstudeeropdracht die sinds 
2016 door HBO-Verpleegkunde studenten 
van de Hogeschool van Amsterdam wordt 
uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met 
verschillende startniveau’s. 
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VOOR WIE
Ben je een verpleegkundige die voor 2016 
de opleiding verpleegkunde heeft afgerond? 
Dan kan je kiezen voor de nascholing Kennis 
en Wetenschap 2019 van de Hogeschool van 
Amsterdam. 

PROGRAMMA
Bij Kennis en Wetenschap draait om actuele 
kennis over Evidence Based Practice, klinisch 
redeneren, professionele reflectie, leiderschap 
en kwaliteitszorg. In werkgroepen leer je door 
instructie, discussie, presentatie en toepassing. 

DATUM EN LOCATIE
De lessen vinden plaats bij de Hogeschool 
van Amsterdam op de locatie van de Faculteit 
Gezondheid in Amsterdam Zuidoost. Het 
programma wordt in een periode van drie 
maanden, verspreid over zes dagen aangeboden.

 ► Donderdag 4 april 2019
 ► Donderdag 11 april 2019
 ► Donderdag 25 april 2019
 ► Donderdag 9 mei 2019
 ► Donderdag 16 mei 2019
 ► Donderdag 6 juni 2019

RESULTAAT
Je ontwikkelt competenties op het huidige eind-
niveau van de opleiding HBO-Verpleegkunde van 
de Hogeschool van Amsterdam.
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CERTIFICAAT
Deelnemers aan de nascholing ontvangen na vol-
tooiing van het programma een certificaat van 
deelname.

TOELATINGSEISEN
Je bent toelaatbaar tot deze scholing als je:

 ► een verpleegkundige bent volgens Wet BIG;
 ► voor 2016 afgestudeerd bent aan een 

opleiding verpleegkunde. 
 ► een mbo-verpleegkundige bent die een 

HBO-V traject overweegt.

INSCHRIJVEN
Inschrijven is mogelijk via het e-mailadres  
posthbo-verpleegkunde@hva.nl.

KOSTEN
De kosten per persoon bedragen 495 euro bij 
24 deelnemers. Bij een ander aantal deelnemers 
worden de kosten overeenkomstig verrekend. 

MEER INFORMATIE
Kijk voor uitgebreide informatie over nascholing 
op hva.nl/nascholing-vpk 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met 
docenten Anna Hoogenkamp of Marjolein 
Snaterse via posthbo-verpleegkunde@hva.nl. 
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