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Modules HBO-deeltijdopleiding Verpleegkunde 
 
Hieronder vind je een overzicht van wat je kunt verwachten van de verschillende modules binnen de  
HBO-V deeltijdopleiding. Twee aspecten van het verpleegkundig beroep lopen daarbij als een rode 
draad door de hele opleiding heen. Communicatie is het eerste aspect: Als verpleegkundige moet je 
effectieve gesprekken kunnen voeren en bijbehorende gesprekstechnieken op de juiste momenten 
kunnen inzetten bij verschillende zorgvragers en hun context. Jouw persoonlijke ontwikkeling als 
beroepsbeoefenaar is een ander belangrijk aspect dat je terugvindt in alle modules van de opleiding. 
De constante koppeling tussen theorie en praktijk is hierbij steeds het uitgangspunt.  
 
Module 1 - De uitvoerende verpleegkundige  
Als verpleegkundige verleen je zorg aan en organiseer je zorg voor zorgvrager(s) (cliënten, bewoners, 
patiënten) en zijn of haar familie en naasten. Je werkt bijvoorbeeld in het ziekenhuis, psychiatrische instelling 
of komt bij mensen thuis. Je geeft zorg en begeleiding aan mensen met allerlei gezondheidsproblemen die 
lichamelijk, psychisch, sociaal of functioneel van aard zijn, of een combinatie hiervan.  
Dat alles tegen de achtergrond van wetgeving en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rondom 
ziekte en gezondheid. Je verleent zorg op een verantwoorde, methodische en doordachte wijze. Je leert 
indiceren, verpleegkundige diagnoses stellen en daarbij passende interventies toepassen. Ook leer je 
verpleegtechnische en voorbehouden handelingen uit te voeren zoals beschreven in de wet BIG. Je 
stimuleert zelfmanagement, begeleidt bij gezondheidsbevorderend gedrag en past verschillende vormen van 
preventie toe bij een zorgvrager (of een groep zorgvragers). Daarbij houd je rekening met de persoonlijke 
omstandigheden van de zorgvrager zoals de sociaal economische status (SES).  
Je voert effectieve gesprekken in verschillende situaties en kunt adequaat reageren op de emoties van 
zorgvragers en naasten. Je staat stil (reflectie) bij je eigen handelen, zoekt en deelt kennis om zo je eigen en 
andermans deskundigheid te bevorderen. Je leert communiceren in relatie tot de waarden en normen van 
het beroep.  
 
Module 2 - De organiserende verpleegkundige  
In deze module leer je op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast te stellen 
op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied. Je werkt hierbij volgens de stappen van het 
verpleegkundig proces en maakt gebruik van evidence based practice. Je richt je op gezamenlijke 
besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en houdt rekening met de diversiteit in persoonlijke 
eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen. 
Het doel is om (zo veel mogelijk) het zelfmanagement van mensen in hun sociale context te versterken: 
empowerment. Naast kennis van onder andere anatomie, epidemiologie, relevante wetgeving, 
veiligheidsaspecten en actuele ontwikkelingen is oog hebben voor de persoonlijke beleving van de 
zorgvrager hiervoor een voorwaarde. Er wordt daarom aandacht besteed aan de verschillende manieren van 
het beïnvloeden van gedrag. Om de zorg zo te coördineren dat de belangen van de zorgvrager centraal 
blijven staan, ga je in overleg met allerlei functionarissen binnen en buiten de organisatie. Er kunnen lastige 
situaties ontstaan als het individuele belang botst met het organisatiebelang op bijvoorbeeld financieel of 
economisch gebied. Het is belangrijk de grenzen van de eigen deskundigheid te kennen in de 
onderhandelingen. Om de verpleegkundigen in het team op één lijn te houden en nieuwe mensen goed in te 
werken, gebruik je coachingstechnieken. In deze module krijg je de benodigde kennis en vaardigheden 
hiervoor aangereikt. 
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Module 3 - De zorgprofessional  
Kwaliteitszorg en kwaliteit van zorg zijn in deze module de centrale begrippen. Voor je het weet is je kennis 
weer verouderd. Het is daarom belangrijk dat je weet waar en hoe je kunt zoeken naar relevante én actuele 
kennis. Je maakt als verpleegkundige veel gebruik van richtlijnen en protocollen die continu kritisch bekeken 
moeten worden op actualiteit. En als er nieuwe of aangepaste richtlijnen zijn, zullen die op een afdeling of 
binnen een team geïmplementeerd en geborgd moeten worden. De overheid wil controle op de kwaliteit en 
legt dit vast in regels en wetten. Je leert welke wetten er zijn, hoe instellingen daarmee omgaan en wat jouw 
bijdrage als verpleegkundige daaraan zou kunnen zijn. Je leert welke aspecten bepalend zijn voor goede 
kwaliteit van zorg. Je maakt kwaliteit steeds opnieuw bespreekbaar op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten; het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
In deze module wordt aandacht besteed aan de onderzoekscyclus en het lezen van onderzoeksartikelen.  
Communicatie en informatie-uitwisseling vindt steeds vaker digitaal plaats. Bij de gesprekvaardigheden 
besteden we daarom veel aandacht aan de nieuwste toepassingen van ICT om de communicatie met 
zorgvragers te verbeteren en te ondersteunen. In de praktijk wordt zorgtechnologie steeds meer ingezet. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorg op afstand, eHealth programma’s en domotica. 
  
Module 4 - Klinisch redeneren  
In deze module leer je diagnosticeren en indiceren op basis van evidence based practice (EBP). Hierbij 
gebruik je verpleegkundige classificaties, - theorieën en onderliggende basisprincipes (uit onder andere de 
psychologie, sociologie, verpleegkunde, pathologie en farmacologie). Samen met de zorgvrager en/of diens 
naasten/familie kom je, op basis van gezamenlijke besluitvorming, tot een zorgplan met daarin de behoefte 
aan verpleegkundige zorg en de keuze van de interventies. Je rapporteert op professionele wijze en met 
behulp van evidence based richtlijnen.  
De persoonlijke problematiek van de zorgvrager en hoe deze beleefd wordt staan centraal. Je verleent zorg 
in complexe situaties en kunt risico’s (case complexity) inschatten om problemen vroeg te signaleren. Zo 
bepaal je aan wie je de zorgvraag kunt toewijzen. Tijdens het verlenen van zorg zijn er maatschappelijke 
thema’s zoals kwetsbare ouderen, het stimuleren van zelfmanagement en begeleiden van mantelzorgers die 
een onderdeel kunnen zijn van het zorgproces. Je begeleidt zorgvragers naar een gezondere leefstijl zodat 
zij (mogelijk) minder klachten ondervinden van gezondheidsproblemen die van invloed zijn op kwaliteit van 
leven.  
In deze module gaan we ook in op het bevorderen van je eigen deskundigheid en die van collega’s, 
leerlingen, stagiaires en je beroepsgroep door kennis te delen en te coachen. Je reflecteert methodisch op je 
eigen handelen en ontwikkelt morele sensitiviteit waardoor je rekening houdt met ethische, 
levensbeschouwelijke en religieuze aspecten. Daarbij ben je je bewust van je eigen gedrag en de invloed 
hiervan op het emotioneel welbevinden van de zorgvrager (en anderen). 
 
Module 5 - Samenwerken binnen zorgorganisaties  
Je maakt in deze module kennis met verschillende organisatievormen en -culturen in organisaties. Je wordt 
je bewust van de betekenis van beleid op afdelings- en organisatieniveau voor de individuele zorgvrager. 
Daarnaast wordt de zorg voor zorgvragers geplaatst in de context van wet- en regelgeving, de maatschappij 
en zorgverzekeraars. Veiligheid is een ander belangrijk thema binnen deze module. Dit betreft zowel 
veiligheid voor de individuele zorgvrager, waarbij je gebruik maakt van diverse meet- en 
screeningsinstrumenten als veiligheid op afdelings/teamniveau voor zorgvragers en medewerkers (ARBO). 
Naast de samenwerking met de individuele zorgvrager (shared decision making) en zijn omgeving werk je 
zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen met andere beroepsbeoefenaren of instanties in 
zorgketens waarin je als autonome professional je bijdrage levert aan het organiseren van zorg. Dat 
betekent intensief met anderen samenwerken en de rol van organisator op je nemen om een goede 
afstemming te realiseren. De rol van casemanager is hier een voorbeeld van. Je neemt initiatief in het  
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voeren van regie over het eigen vakgebied vanuit een ondernemende, coachende en resultaatgerichte 
houding. Om de zorg te kunnen verantwoorden, wordt verdieping aangebracht in evidence based practice 
(EBP). Je leert de eerste methodische stappen van EBP; het opstellen van een vraag volgens de PICO-
methode, het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur in (para)medische databases en het 
delen van kennis met collega`s. 
 
Module 6 - Gezondheid bevorderen  
Als verpleegkundige versterk je samen met de zorgvrager(s) en (diens naasten en/of familie) het 
zelfmanagement en de maatschappelijke participatie, met als doel een zo groot mogelijke autonomie in het 
dagelijks functioneren. Bij het verlenen van zorg ben je invoelend en respectvol en houd je rekening met 
persoonlijke eigenschappen en verschillende achtergronden (ethische, culturele, levensbeschouwelijke).  
Je stimuleert de zorgvrager(s) zo mogelijk tot een gezondere leefstijl en past verschillende vormen van 
preventie toe. Je past principes van zelfmanagement, coping stijlen en systeembenaderingen toe, met 
respect voor de keuzes van de zorgvrager.  
Je werkt samen (multidisciplinair) en fungeert als aanspreekpunt, adviseur en vraagbaak voor de zorgvrager 
en het sociaal netwerk. Je gaat moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige 
interactiepatronen aan en bent je bewust van je eigen verbale en non-verbale uitingen. Waar nodig gebruik 
je informatie- en communicatietechnologie (ICT) en eHealth in je professionele en persoonlijke 
communicatie.  
Vanuit epidemiologisch oogpunt verzamel en beoordeel je gegevens over relevante gezondheidsproblemen 
gericht op vroegsignalering en risicobeoordeling. Groepen bij wie leefstijl een risico vormt voor de 
gezondheid en maatschappelijke participatie spoor je op. Je stimuleert gezond gedrag en gebruikt 
onderbouwde leefstijlinterventies voor het versterken van gezondheid. Je geeft voorlichting binnen een wijk 
of community (bemoeizorg). In zorgwekkende situaties werk je outreachend en probeert kwetsbare 
zorgvragers te adviseren of te overtuigen om zorg te accepteren. 
 
Module 7 - Kwaliteitszorg  
In deze module staat het participeren in en bevorderen van kwaliteitszorg centraal. Je draagt bij aan 
kwaliteitszorg door het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek en gaat daarbij op zoek naar een aspect 
van zorg op de afdeling of in de organisatie dat om verandering vraagt. Ook kun je meewerken aan een 
(lopend) onderzoek van een van de lectoraten. Je stelt je op de hoogte van relevante wetgeving, kaders en 
de wijze waarop je de verschillende methoden en modellen van kwaliteitszorg kunt hanteren. Je hebt 
hiervoor zicht nodig op de achtergronden en ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep en actualiteit 
van de gezondheidszorg. Je ontwikkelt je visie en levert een actieve en positieve bijdrage aan het uitdragen 
van de beroepswaarden en professioneel gedrag. 
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