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1 Inleiding 

 

Als je graag HBO- verpleegkundige wilt worden, kun je kiezen voor de voltijd 

opleiding. Dit is de schoolopleiding met stages. Er is ook een duale opleiding. Als 

je deze opleiding volgt, volg je de eerste twee jaar de voltijd opleiding en volg je 

het derde en vierde jaar de werk-leerroute. 

 

2 De opleiding in het Maasstad Ziekenhuis 

2.1  HBOV 

Binnen het Maasstad Ziekenhuis wordt de duale opleiding voor verpleegkundige 

op Hbo-niveau 6  aangeboden.  

 

Bij een normaal studieverloop duurt de opleiding 4 jaar. Deze opleiding start één 

maal per jaar rond september.  

 

Bij de HBOV-opleiding via de duale route neemt de werkgever tijdens het derde en 

het vierde jaar de kosten voor schoolgeld en de aanschaf van boeken voor zijn 

rekening. Je bent dan in dienst van het ziekenhuis en je bent dus werknemer. 

 

Leerlingen van het Maasstad Ziekenhuis volgen het theoretisch deel van de 

opleiding bij de Hoge School Rotterdam. 

 

3 Is het iets voor mij? 

De opleiding spreekt je aan en je bent benieuwd naar de dagelijkse praktijk van 

een leerling-verpleegkundige? Dan is het bekijken van het volgende filmpje de 

moeite waard. 

 

Film dag meelopen met een leerling - verpleegkundige 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4hZCYzD6uw
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4 Structuur van de opleiding 

4.1 Het eerste jaar 

 
In het 1e jaar van de opleiding ga jij je oriënteren op het werk van verpleegkunde.  
Je gaat volledig naar school. Je loopt in het 1e jaar een oriëntatie stage van een 
aantal dagen. 

4.2  Het tweede jaar 

Tijdens het tweede jaar ga je ook volledig naar school. Je loopt dan een half jaar 
stage. Deze stages vinden met name plaats in de VVT sector (verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen en thuiszorg), maar kunnen eventueel ook in een ziekenhuis plaats 
vinden. In de praktijk ga je aan de slag met diverse  ontwikkelingsgerichte 
opdrachten. 

4.3 Het derde jaar 

In het derde jaar kom je in dienst van het ziekenhuis en ga je een dag per week 
naar school. In de praktijk zul je ook enkele praktijkexamens afleggen. 

4.4 Het vierde jaar 

In het vierde jaar ga je alle examens en opdrachten afronden ter voorbereiding op 
je afstuderen. 
 

5 Het Onderwijs 

De opleiding is beroepsgericht. Dit houdt in dat de nadruk ligt op het leren in de 

praktijk. Ook zul je overstijgende opdrachten krijgen, zoals kwaliteitsverbetering. 

Als leerling zal je zelf initiatief moeten nemen voor je leerproces en zal je zelf 

moeten bepalen wat je wilt leren en op welke manier je dat wilt doen. Natuurlijk 

gelden hier wel richtlijnen voor. 

 

6 Begeleiding 

Gedurende de opleiding krijg je begeleiding van werkbegeleiders en 

praktijkopleiders. De laatstgenoemden houden zo nodig ook tijdens de 

schoolperiode contact met de theoriedocenten.  Vanuit de onderwijsinstellingen 

zijn er instellingsdocenten aangewezen die het contact onderhouden met de 

praktijkopleiders van het Maasstad Ziekenhuis. 
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7 Minimum dienstverband 
 

Voor de opleiding geldt een dienstverband van 32 uur per week. 

 

8 Het diploma en dan … 

Wie de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt het diploma HBO-

verpleegkunde en kan als verpleegkundige op het zesde deskundigheidsniveau, 

gaan werken in alle zorgsectoren, zoals  een algemeen of psychiatrisch 

ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg enz. 

 

Je kunt ook verder gaan leren bijvoorbeeld door het volgen van een specialistische 

verpleegkundige vervolgopleiding. Ook kun je verder gaan studeren als 

Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant. 


