
 
 
 
 
Naam van de opleiding  HARTFUNCTIELABORANT (vooropleiding)   
     

 Inleiding 
De vooropleiding voor Hartfunctielaborant leidt niet op tot een erkende kwalificatie voor het 
functioneren binnen een deelgebied van de verpleegkundige beroepsuitoefening. De 
vooropleiding volgt het curriculum van de Cardiac Care opleiding en leidt tot certificering 
Cardiac Care i.v.m. het niet doorlopen van erkende stageroutes. Het certificaat Cardiac 
Care geeft vrijstelling bij het volgen van de opleiding tot Hartfunctielaborant. 

 Doel 
De vooropleiding voor Hartfunctielaborant is gericht op het behalen van competenties om 
(hoog) gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan patiënten die opgenomen worden op 
de afdeling Hartfunctie (non-invasief – invasief). 
 
Onderwijsvorm 
Competentiegericht onderwijs / Blended Learning 
De Academie Zorgopleidingen MUMC+ biedt het onderwijs competentiegericht aan. 
Hiermee wordt beoogd de student effectiever op te leiden tot een professional die optimaal 
inzetbaar is in de zorg. De beroepssituaties waarin de student moet leren functioneren 
vormen de basis ( en het uitgangspunt) van competentie gericht onderwijs. De  
beroepssituaties bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en volgorde van de opleiding.  
Begrippen als zelfstandig leren en samenwerkend leren spelen in leereenheden en 
leertaken een belangrijke rol. Het samenwerkend leren krijgt in eerste instantie vorm binnen 
de activiteiten in school maar ook daarbuiten. Aspecten als: Evidence Based Practice, Best 
Practices en reflectie, zijn in de algehele leervormgeving belangrijk.  
Toetsing vindt o.a. plaats door middel van ‘transferopdrachten’ die zowel ‘in school’ alsook 
‘in de praktijk’ vorm krijgen, maar ook via individuele case-assessments en simulatie-
assessments. In het kader van toetsing komen ook de begrippen Portfolio, Persoonlijk 
Ontwikkel Plan (POP) en Persoonlijk ActiviteitenPlan (PAP), die samen een Student 
Volgsysteem vormen, aan de orde. 
 
Samenwerkende partners 
Hogeschool Zuyd, faculteit Gezondheid& Zorg contracting.  
Maxima Medisch Centrum, MMC academie.  
 

 
 
 
De opleiding wordt gedeeltelijk samen gevolgd met andere opleidingen uit het Cluster 
Acuut-intensieve opleidingen 
 
 
 
Duur  Minimum aantal praktijkuren: 1200 
 Minimum aantal theorie-uren: 160 
 

Instroomeisen De student staat in het BIG – register geregistreerd als 
verpleegkundige en heeft gedurende de opleiding een 
dienstverband met een ziekenhuis van minimaal 24 uur. 

Start opleiding 4 x per jaar in carrousel. Student wordt in staat gesteld zijn 
eigen leerarrangement samen te stellen i.s.m. praktijk en 
theorie. Voor data kunt u mailen met het secretariaat. 

   
Kosten € 4400,- inclusief lesmaterialen en gebruik elektronische 

leeromgeving doch exclusief verplichte literatuur. 
 
Informatie  Bea van Asselt 

T: 043-3877412 
E-mail: ec.van.asselt@mumc.nl 

 
Secretariaat 

  T: 043-3872100 keuze 4 
  e-mail: academie.zorgopleidingen@mumc.nl 
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