
 
Opleiding  KINDERVERPLEEGKUNDIGE 
     
Inleiding 
De opleiding Kinder Verpleegkunde  leidt op in het ontwikkelen van  
beroepscompetenties in het specifieke deelgebied van de 
verpleegkundige beroepsuitoefening. De kinderverpleegkundige verleent 
specifieke zorg aan kinderen vanaf 28 dagen post a terme leeftijd tot aan 
de leeftijd van 18 jaar in alle ontwikkelingsfasen en- niveaus. De zorg is 
afgestemd op ontwikkeling van het kind (en gezin).  Er is een 
verscheidenheid aan zorgvragen en verpleegproblemen, op zowel 
somatisch als psychosociaal vlak. De patiëntengroep op wie de 
gespecialiseerd kinder verpleegkundige zich richt zijn te verdelen in 
categorieën:   
kinderen met  acute levensbedreigende aandoeningen en kinderen met 
een chronische zorgvraag, die langdurig in zorg zijn en bij wie vaak sprake 
is van co morbiditeit. 

Doel van de opleiding 
De opleiding tot kinderverpleegkundige is gericht op het behalen van 
competenties om (hoog) gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan 
kinderen met gezondheidsproblemen van verschillende specialismen in 
alle verpleegsituaties van alle niveaus, van low-care tot en met 
verpleegsituaties waarbij vitale functies worden bedreigd.  

Het College Ziekenhuis Opleidingen(CZO) is verantwoordelijk voor 
landelijke accreditatie en diplomaregistratie.  
Voor verdere info hieromtrent zie:  www.CZO.nl/opleidingen   

Onderwijsvorm 
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 ontwikkelen in bekwaamheid 

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: Klinisch Redeneren, Evidence Based Practice, 
Best Practices, verpleegkundig leiderschap en reflectie, zijn in de algehele 
leervormgeving belangrijk.  
 
Werkplekleren 
Uit voorgaande wordt duidelijk dat de MUMC+ Academie de werkplek 
beschouwt als de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer plaats 
vinden tussen theorie en praktijk; daarom moet er veel aandacht zijn voor 
de werkomgeving als leeromgeving. Het is belangrijk dat er op de 
werkplek een heldere begeleidingsstructuur is. 
 
Toetsing  
Competentiegericht onderwijs richt zich niet op het opdoen van losse 
kennis en vaardigheden maar op het laten zien en toepassen van kennis, 
vaardigheden en houdingen in beroepsrelevante situaties. Toetsing vindt 
plaats door middel van transferopdrachten welke zowel  in school alsook 
in de praktijk vorm krijgen alsook via individuele case-based-assessments 
en bedside assessments. 
 
Studentenrol 
Tijdens de onderwijsbijeenkomsten werk je als student samen met 
medestudenten van verschillende Verpleegkundige Vervolg Opleidingen 
(VVO). 
De inrichting van het onderwijs vereist dat je als student tijdens de 
onderwijsbijeenkomsten actief participeert, samenwerkt en initiatieven 

http://www.czo.nl/opleidingen


 
ontplooit. Daarnaast vereisen de voorbereidingen op de 
onderwijsbijeenkomsten dat je in staat bent zelfstandig te studeren.  
 
Duur     
Minimum aantal praktijkuren: 1200  
Minimum aantal theorie-uren: 205 
Aantal studie belastinguren per week: 12 
 
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 met een CZO erkende zorginstelling waar de specifieke 
zorg voor het kind geboden wordt. 
 
Kosten 
€ 5.400,- inclusief lesmaterialen, inclusief PEP en gebruik elektronische 
leeromgeving. Exclusief verplichte literatuur. 
 
Start opleiding 
Voor data en startmoment kunt u contact opnemen met de 
opleidingscoördinatoren Dimphy Huveners,  
Gianda Vaessens-Heusschen en/of secretariaat  
 
Informatie 
Gianda Vaessens-Heusschen 
T: 043-3871114 
E-Mail:gianda.heusschen@mumc.nl 
 
Secretariaat  
T: 043-3872121 
E-mail: academie.zorgopleidingen@mumc.nl 
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