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Samenvatting 
 
In november 2019 is de bestaande hbo- verpleegkunde opleiding van Avans Hogeschool (verder 

in dit rapport aangeduid als Avans Verpleegkunde) bezocht door een visitatiepanel van NQA. De 

beoordeelde opleiding betreft een voltijdsopleiding, met een duale variant en wordt zowel vanuit 

Den Bosch als Breda verzorgd. Het panel beoordeelt de opleiding in zijn geheel als positief.  

 

Het panel heeft Avans Verpleegkunde leren kennen als een opleiding die er uitermate goed in 

geslaagd is om in drie jaar tijd vanaf het studiejaar 2016 een nieuw curriculum te introduceren en 

een forse groei in studentenaantallen op te vangen. Daarbij heeft de opleiding een gedegen en 

warme leer- en werkomgeving weten te creëren, waarin studenten met plezier werken aan een 

toekomstbestendig beroepsprofiel. Sterk punt is de zeer gedegen kwaliteit van het curriculum. 

Andere sterke punten zijn de aandacht voor palliatieve zorg en de inzet op internationalisering en 

interprofessioneel samenwerken. Tot slot vindt het panel de warme contacten tussen studenten 

en docenten, de kleinschaligheid en de invloed van de beroepspraktijk onderscheidende sterke 

punten van deze opleiding. 

 

Het panel ziet ook kansen voor de opleiding, juist omdat de basis zo goed op orde is. Kansen om 

studenten meer ruimte te bieden om zich als zelfstandig zorgprofessional te ontwikkelen en te 

leren omgaan met de onzekerheden die zich in de praktijk voordoen. Kansen om de vooral 

summatieve toetsing waar mogelijk te vervangen door formatieve toetsing om beter bij de 

zelflerende student aan te sluiten. Het panel ziet verder kansen om het lectoraat meer met het 

onderwijs te verbinden door doorlopende onderzoekslijnen te starten rond maatschappelijke 

thema’s, waarin lectoraten, studenten, docenten en werkveld met elkaar samen werken. En tot 

slot kansen om op landelijk niveau een rol te spelen in het gesprek over het verpleegkundig vak 

in een toekomst, waarin veel meer domeinoverschrijdend wordt samengewerkt vanuit 

verschillende disciplines. Het panel daagt Avans Verpleegkunde uit om ook de komende jaren 

buiten de muren van de eigen opleiding te stappen en vanuit haar kwaliteit een bijdrage aan het 

onderwijs, nationaal en internationaal, van de zorgprofessional van de toekomst te leveren. 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Het panel stelt vast dat de opleiding Avans Verpleegkunde het vernieuwde landelijke 

beroepsprofiel BN2020 heeft geïmplementeerd. Conform dit profiel leidt Avans Verpleegkunde 

studenten op tot een cliëntgerichte professional met een lerende onderzoekende, ondernemende 

en verantwoordelijke houding, startbekwaam en toekomstbestendig (Opleidingskader 2019-

2020). De professional heeft een generalistisch beroepsprofiel en kan daarmee in verschillende 

zorgsettingen aan het werk. Binnen dit generalistische profiel heeft Avans Verpleegkunde de 

palliatieve zorg een stevige plek gegeven, mede dankzij de inbreng van het Lectoraat Zorg rond 

het Levenseinde. 

Het panel vindt dat Avans Verpleegkunde zich verder profileert met de aandacht voor 

interprofessioneel werken en internationalisering. De noodzaak op interprofessioneel werken is 

beschreven in de visie op zorgprofessionals van de toekomst. De opleiding heeft 

internationalisering als aandachtsveld geborgd door internationaal ontwikkelde competenties 

gericht op internationalisering in de eigen set competenties te integreren. 
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Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Het panel vindt dat de Avans Verpleegkunde er goed in geslaagd is om een gedegen inhoudsrijk 

curriculum op te bouwen. Bij de opbouw maakt de opleiding gebruik van leerpakketten met ieder 

een inhoudelijk thema uit de beroepspraktijk. Alle onderdelen van het BN2020 opleidingsprofiel, 

komen goed aan bod. Er is aandacht voor internationalisering en interculturele vaardigheden, 

interprofessioneel werken en Engels is een verplicht onderdeel voor alle studenten. De 

ontwikkeling van het onderzoekend vermogen zit stevig verankerd in het curriculum. Studenten 

maken al vanaf jaar 1 kennis met de beroepspraktijk, niet alleen via de casuïstiek in de 

leerpakketten maar ook in vijf stages verdeeld over het vierjarig curriculum van jaar 1 tot en met 

jaar 4. De samenwerking met het werkveld is goed, zeker daar waar sprake is van een duurzame 

samenwerkingsrelatie in de vorm van leerafdelingen. Wel zijn er verschillen in kwaliteit van 

werkplekstages, erkennen opleiding en werkveld. De opleiding is daar alert op, heeft 

accountmanagers aangesteld en neemt actie indien nodig. 

De didactische vormgeving is gebaseerd op het 4C-ID-model, maar vraagt nog verdere 

doorontwikkeling, vindt het panel. Studenten mogen meer gestimuleerd worden om zelfstandig 

keuzes te maken en eigen initiatieven te ontplooien. Niet alles hoeft getoetst te worden. Ook mag 

er meer ruimte voor eigen keuzes in het curriculum worden ingebouwd. Het panel is enthousiast 

over de instroomroute van mbo-4 studenten, die in jaar 1 een eigen programma volgen, met 

aandacht voor hbo-vaardigheden, waarna zij in het reguliere programma inschrijven. 

De kwaliteit van het docententeam, de studiebegeleiding en de voorzieningen zijn goed op orde, 

vindt het panel. De opleiding is kwaliteitsbewust, staat open voor verbetersuggesties en 

ontwikkelingen die zich in het werkveld optreden. Deze kwaliteitsbewuste houding draagt bij aan 

het duurzame en robuuste karakter van de opleiding. 

 
Standaard 3: Toetsing 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Het panel stelt vast dat de opleiding over een gedegen systeem van toetsing beschikt, die aan 

alle eisen van validiteit, transparantie en betrouwbaarheid voldoet. Alle beoogde leerresultaten 

zijn in het toetsprogramma gedekt. 

De toetsen zijn gebaseerd op de beroepsproducten en kritische situaties in de praktijk. In de 

eerste twee jaar bestaat de toetsing vooral uit kennistoetsen en performance assessments; in de 

laatste twee jaar ligt de nadruk op praktijktoetsen en integratieve toetsen. Bij kennistoetsen maakt 

de opleiding meer en meer gebruik van digitale toetsing. Bij de beoordeling van praktijktoetsen let 

de opleiding goed op de kwaliteit van de werkveldbeoordelaars, die nogal eens verschilt. De 

opleiding is onlangs een ontwikkeling gestart naar meer formatief toetsen in de eerste twee jaar, 

een ontwikkeling die het panel van harte ondersteund. Het panel vindt dat er verhoudingsgewijs 

nog veel summatief getoetst wordt, waar het meer formatief kan en ziet daar zeker ruimte voor 

doorontwikkeling. 

De examencommissie en de door haar aangestelde borgingsfunctionarissen zijn actief en goed 

betrokken bij het ontwerp van het toetssysteem en de kwaliteitsborging van toetsing. Alle 

examinatoren beschikken over minimaal de BKE certificering. Studenten zijn tevreden over de 

kwaliteit van toetsing en beoordeling. 
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Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Het panel heeft tevens kennisgenomen van de voorgenomen wijze van afstuderen. Het 

afstudeerjaar in het nieuwe curriculum bestaat uit een half jaar praktijkstage en een half jaar 

afstudeerstage op dezelfde stageplek. In de afstudeerstage leveren studenten door middel van 

(actie)onderzoek een bijdrage aan de verbetering van de beroepspraktijk. Het panel vindt deze 

afstudeerwijze goed afgestemd op wat vanuit het nieuwe landelijke opleidingsprofiel BN2020 van 

de afstudeerfase wordt verwacht. 

Het panel heeft vijftien eindwerken bestudeerd van studenten die nog conform het oude 

curriculum zijn opgeleid. Het panel kon de voldoende beoordeling van deze vijftien eindwerken 

van harte onderschrijven: de inhoud was passend voor het niveau van startbekwame 

professionals. De beoordeling was goed navolgbaar. 

Het panel heeft verder met het werkveld gesproken over de kwaliteit van de afgestudeerden en 

stagiaires van Avans Verpleegkunde. Het werkveld ziet kritische professionals die goed en 

zelfstandig hun weg weten te vinden in de beroepspraktijk. 
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Inleiding 
 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Verpleegkunde 

van Avans hogeschool (verder Avans Verpleegkunde voltijd en duaal. Het visitatiepanel van NQA 

dat de beoordeling heeft uitgevoerd is samengesteld door NQA, in opdracht van Avans 

Verpleegkunde en in overleg met de opleiding. Voorafgaand aan de visitatie heeft de NVAO het 

panel goedgekeurd. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het 

enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader 

accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (2018) en de NQA Handleiding 

Opleidingsvisitaties Hoger Onderwijs 2019 Beperkte Opleidingsbeoordeling. 

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 20 november 2019. Het visitatiepanel bestond uit: 

De heer dr. J.S. Jukema (voorzitter, domeindeskundige) 

Mevrouw dr. F. den Hertog-Voortman (domeindeskundige) 

Mevrouw drs. G.E. Holwerda (domeindeskundige) 

F. de Jong (studentlid). 

 
Mevrouw C.M.F. Bomhof MOC, auditor van NQA, trad op als auditor van het panel. 
 

De opleiding Avans Verpleegkunde is ingedeeld in de visitatiegroep Bachelor of Nursing Zuid. 

Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 

panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 

gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 

voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. 

Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 

beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant, voortschrijdend 

gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. De afstemming tussen de panels 

wordt verder geborgd door de ondersteuning van, zo veel mogelijk, dezelfde secretaris vanuit 

NQA en andere evaluatiebureaus en door de inzet van getrainde voorzitters. 

 
Werkwijze panel en procesverloop 

Voor de opleidingsbeoordeling heeft de opleiding een zelfevaluatie en bijlagen aangeboden. Voor 

de beoordeling van de gerealiseerde leerresultaten heeft het panel vijftien afstudeerdossiers van 

recent afgestudeerden bestudeerd. Deze vijftien dossiers zijn geselecteerd op basis van een 

groslijst van alumni van de afgelopen twee jaar. Bij de selectie is rekening gehouden met de 

variatie in studentwaardering, opleidingsvarianten en studieroutes, zoals opgenomen in bijlage 2.  

 

Centraal in de beoordeling stond het bezoek van het panel, bestaande uit deskundige peers. Ter 

voorbereiding op de visitatie is er een vooroverleg geweest. In dit overleg zijn de panelleden 

geïnstrueerd over de werkwijze van NQA en het NVAO-kader en zijn voorlopige bevindingen 

besproken. Zowel tijdens het vooroverleg als tijdens de visitatie zijn bevindingen voortdurend 

gedeeld. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel gesproken met diverse stakeholders van de 

opleiding, waaronder met studenten, alumni, docenten (examinatoren) en vertegenwoordigers 

van het werkveld en is het ter inzage gelegde materiaal bestudeerd (zie bijlage 2). Door 

onverwachte persoonlijke omstandigheden heeft het student-lid niet kunnen deelnemen aan het 

visitatiebezoek. Aan het einde van de bezoekdag is de door het panel verkregen informatie 
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verwerkt tot een totaalbeeld en tot een voorlopig oordeel met argumentatie. Tijdens een 

afsluitende mondelinge terugkoppeling heeft de voorzitter van het panel het eindoordeel en 

belangrijke bevindingen meegedeeld aan de opleiding. De visitatiedag sloot af met het 

ontwikkelgesprek tussen het panel en vertegenwoordigers van de opleiding. Medewerkers en 

studenten van de opleiding zijn in de gelegenheid gesteld om het panel (via mail) te benaderen 

buiten de bezoekdag om en gebruik te maken van het inloopspreekuur. Eén student heeft van 

deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

 

Na het visitatiebezoek is een conceptrapportage opgesteld, dat is voorgelegd aan het panel. Met 

de input van de panelleden is een tweede concept opgesteld, dat ter controle op feitelijke 

onjuistheden is voorgelegd bij de opleiding. De panelleden hebben kennis genomen van de 

reactie van de opleiding en waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is het rapport 

definitief vastgesteld. Met alle (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie heeft het panel tot 

een weloverwogen oordeel kunnen komen.  

 

 

Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Utrecht, februari 2020 

 

Panelvoorzitter      Auditor 

 

 

 

 

De heer dr. J.S. Jukema    mevrouw C.M.F. Bomhof MOC 
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Karakteristiek van de opleiding 
 

 
De opleiding Verpleegkunde Avans maakt samen met de opleiding Fysiotherapie en Mens en 

Techniek | Gezondheidstechnologie deel uit van de Academie voor Gezondheidszorg bij Avans 

Hogeschool. De opleiding Verpleegkunde wordt op twee locaties verzorgd: Breda en 

’s-Hertogenbosch. Op beide locaties verzorgt één docententeam hetzelfde curriculum aan een 

snelgroeiende groep studenten. In het afgelopen studiejaar stroomden 200 studenten meer in 

dan in het voorgaande studiejaar. In totaal staan 1473 studenten ingeschreven bij Avans 

Verpleegkunde. 

 

In 2016 is de opleiding begonnen met de implementatie van een nieuw curriculum. Aanleiding 

voor de vernieuwing waren de signalen uit het werkveld dat de verpleegkundige van de toekomst 

over andere competenties dient te beschikken dan de verpleegkundige die vanaf 2001 werden 

opgeleid. Landelijk gezien leidden deze signalen tot een nieuw beroepsprofiel en een nieuw 

opleidingsprofiel (BN2020) (zie verder standaard 1). Binnen de Academie voor Gezondheidszorg 

werd vanaf 2013 een grote curriculumherziening gestart met het doel om zorgprofessional 2020 

op te leiden. Avans Verpleegkunde heeft daarop een nieuw curriculum BN2020 ontwikkeld en het 

bestaande curriculum ‘Met het oog op de toekomst’ herzien en aangepast om de opleiding 

optimaal te houden voor studenten die nog volgens het oude curriculum worden opgeleid. Zo is in 

het ontwerp van de afstudeerfase van curriculum ‘Met het oog op de toekomst’ al rekening 

gehouden met nieuwe ontwikkelingen rond afstuderen vanuit BN2020. 

 

Het nieuwe curriculum BN2020 is in 2016 gestart in de propedeuse. Vervolgens is het curriculum 

per studiejaar gefaseerd ontwikkeld geïmplementeerd. In het studiejaar 2019-2020 studeren de 

eerste studenten af die het volledig curriculum hebben doorlopen. 

 

De ambitie bij de opleiding is om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen dat zich onderscheidt 

door kleinschaligheid en betrokkenheid en voldoet aan de eisen van de beroepspraktijk en dan in 

het bijzonder de student en de toekomstige zorgpartner. Bij de ontwikkeling van het nieuwe 

curriculum is het werkveld intensief betrokken geweest. 

 

Terugblik vorige visitatie 

In 2012 is Avans Verpleegkunde het laatst gevisiteerd. Het panel van toen vond het belangrijk dat 

de opleiding zich duidelijker profileerde. De (inter)nationale benchmarking kon versterkt worden, 

vond het panel van toen. Het had tevens opmerkingen over de afstudeerfase: de theoretische 

onderbouwing, het methodisch werken en de conclusies in de afstudeerwerken konden versterkt 

worden. Tot slot vond het panel dat de borging van de kwaliteit van toetsing beter kon. Het 

huidige panel constateert dat bovenstaande punten in de afgelopen zeven jaar zijn opgepakt. Het 

zal de bevindingen daarvan onder de daarbij behorende standaarden verwoorden. 
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Basisgegevens opleiding 

 

Naam opleiding in CROHO B Verpleegkunde 

Oriëntatie en niveau Hbo Bachelor 

Graad Bachelor of Science 

Aantal studiepunten  240 

Afstudeerspecialisaties  geen 

Locatie  Breda en ‘s-Hertogenbosch 

Onderwijstaal Nederlands 

Variant Voltijd en duaal, eigen instroomprogramma voor 
mbo-v studenten,  

Registratie nummer in CROHO  34560 
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Beoordeling NVAO-standaarden 
  



© NQA – BOB 014A2019.12 B Opleiding tot Verpleegkundige 13/35 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten 
 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 
afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale 
eisen. 

 
 
Conclusie 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Avans Verpleegkunde beoogt studenten op te leiden tot hbo-verpleegkundigen, die 

startbekwaam en toekomstbestendig zijn en beschikken over een lerende, onderzoekende, 

ondernemende en verantwoordelijke houding. De opleiding volgt daarbij de eindkwalificaties 

zoals die zijn omschreven het in 2015 landelijk vastgestelde BN2020 opleidingsprofiel. Deze 

eindkwalificaties voldoen aan het NLQF-6 niveau en daarmee aan de eisen die er nationaal en 

internationaal aan het hbo-bachelorniveau gesteld worden. 

Het panel herkent een eigen couleur locale door de aandacht voor palliatieve zorg, 

interprofessioneel samenwerken en internationalisering. Bij de ontwikkeling van de beoogde 

leerresultaten is het werkveld en de lectoraten intensief betrokken geweest. 

 

Onderbouwing 
 
Beroepsbeeld 
 
Avans Verpleegkunde beschrijft in haar Opleidingskader 2019-2020 haar visie op 

verpleegkundigen in de beroepspraktijk. 

Volgens deze visie ondersteunen verpleegkundigen op bachelorniveau het zelfmanagement van 

zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van 

het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte. Daarin werken zij met een 

grote mate van zelfstandigheid in complexe vaak interprofessionele beroepssituaties. 

Verpleegkundigen handelen op basis van klinisch redeneren waarbij gezamenlijke besluitvorming 

en evidence based practice belangrijke uitgangspunten zijn. De opleiding leert studenten om uit 

te gaan van een gelijkwaardige zorgrelatie en cultuursensitief te handelen met oog voor de 

kwetsbaarheden en krachten van zorgvragers. 

 

Het panel herkent in dit beroepsbeeld het generalistische beroepsprofiel dat aan de basis van het 

opleidingsprofiel van BN2020 heeft gestaan. 

Het generalistische beroepsprofiel van BN2020 is opgesteld vanuit de visie dat afgestudeerde 

verpleegkundigen startbekwaam zijn om in verschillende settingen van de gezondheidszorg aan 

het werk te gaan. Generalistisch betekent ook dat afgestudeerde verpleegkundigen zorgvragers 

benaderen vanuit de kernset patiëntproblemen (lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal) en 

deze kan signaleren, diagnosticeren en behandelen ongeacht de setting waarin de zorgvrager 

zich bevindt (ZE, 2019). 

 

De Academie voor Gezondheidszorg heeft haar visie op de zorgprofessional in 2020 ontwikkeld, 

waarbij deze gekenmerkt wordt door een lerende, onderzoekende, ondernemende en 

verantwoordelijke houding. In de visie van de Academie is de zorgprofessional mensgericht en 

handelt deze vanuit een holistisch mensbeeld. Het beroepsbeeld dat Avans Verpleegkunde heeft 
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ontwikkeld, sluit hier goed op aan, vindt het panel. Het panel vindt het beroepsprofiel passend bij 

de verpleegkundige van de toekomst.  

 
Beoogde leerresultaten 
 
De opleiding heeft haar beoogde leerresultaten afgeleid van het opleidingsprofiel BN2020, 

uitgewerkt volgens de CanMEDS-systematiek. CanMEDS is de afkoring van Canadian Medical 

Education Direction for Specialist. Hieraan ontleent het beroepsprofiel zeven beroepsrollen en 

bijbehorende competentiegebieden voor de verpleegkundige, namelijk die van (1) zorgverlener, 

(2) communicator, (3) samenwerkingspartner, (4) reflectieve professional, (5) 

gezondheidsbevorderaar, (6) organisator en (7) professional. De eerste rol vormt de kern van de 

beroepsuitoefening en geeft als zodanig richting aan de andere zes rollen. 

 
Een CanMEDSrol bestaat uit een of meerdere competenties die nodig zijn om de rol te 

beheersen. Deze competenties zijn uitgewerkt in 24 kernbegrippen die onder de zeven 

CanMEDSrollen vallen.  

 

Avans Verpleegkunde heeft de kernbegrippen in vier niveaus uitgewerkt conform het 

ZelCommodel, waarbij de gevraagde zelfstandigheid van studenten en de complexiteit van de 

werkzaamheden het niveauverschil bepalen. Op afstudeerniveau moeten studenten 

competenties aantonen in een situatie waarin hun zelfstandigheid hoog is in een midden-

complexe situatie of de zelfstandigheid midden is in een hoog complexe situatie. 

 

Via het landelijk vastgestelde competentieprofiel is de afronding van de beoogde leerresultaten 

op NLQF niveau 6 geborgd. Ook bevat het competentieprofiel een internationale benchmark van 

de eindkwalificaties (Dublin descriptoren) en de hbo-kernkwalificaties die in de opleiding behaald 

moeten worden.  

 

Het panel heeft de beoogde leerresultaten van Avans Verpleegkunde op eindniveau gezien en 

stelt vast dat deze conform het landelijk BN2020 profiel zijn beschreven. Daarmee voldoen de 

beoogde leerresultaten aan de criteria die vanuit nationaal en internationaal perspectief aan het 

hbo-bachelorniveau mogen worden gesteld. 
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Eigen profilering 
 
Avans Verpleegkunde heeft een eigen profilering ontwikkeld bij de ontwikkeling van het nieuwe 

BN2020 curriculum in 2016. Daarmee komt Avans Verpleegkunde tegemoet aan de aanbeveling 

van het visitatiepanel uit 2012 om zich als opleiding inhoudelijk nadrukkelijker te profileren. 

Avans Verpleegkunde profileert zich als opleiding inhoudelijk door binnen het generalistische 

beroepsprofiel te kiezen voor een sterke nadruk op palliatieve zorg. In het oude curriculum was 

palliatieve zorg ondergebracht in een minor; in het BN2020 curriculum is palliatieve zorg 

onderdeel van de major voorzien van een eigen set competenties, omschreven in kerntaken. Het 

‘eigen’ lectoraat ‘Zorg rond het levenseinde’ levert een inhoudelijke bijdrage aan het programma. 

Daarnaast organiseert de opleiding ieder jaar een palliatieve tweedaagse voor alle studenten in 

samenwerking met Thomas More Hogeschool in Turnhout en Karel de Grote Hogeschool in 

Antwerpen. 

 

Het panel vindt verder de aandacht voor interdisciplinariteit en internationalisering inhoudelijk 

kenmerkend voor deze opleiding. De koppeling met het inhoudelijke thema palliatieve zorg is 

daarvan een sterk voorbeeld. 

 

In de visie van Avans Verpleegkunde op het beroep van verpleegkundige is de noodzaak om 

interprofessioneel te kunnen werken expliciet opgenomen. Om die reden heeft Avans 

Verpleegkunde er voor gekozen om vanaf jaar 1 studenten te leren samenwerken met studenten 

van andere disciplines binnen herkenbaar interprofessionele programmaonderdelen (zie verder 

standaard 2).  

 

Internationalisering en diversiteit zijn vast onderdeel van het curriculum, in te toetsen 

competenties, casuïstiek en activiteiten. De opleiding streeft daarbij meer naar 

internationalisering van dan internationalisering in het curriculum en heeft dat onder meer 

geborgd door de internationaal in hogeschoolverband omschreven ICOM-competenties te 

integreren in de CanMEDs competenties.  

 

(Inter)nationale benchmarking versterkt 

 

Het panel stelt vast dat Avans Verpleegkunde ruim invulling heeft gegeven aan de aanbeveling 

van het voorgaande panel om de (inter)nationale benchmarking te versterken. Zowel nationaal 

als internationaal zijn de contacten met andere hbo-opleidingen Verpleegkunde versterkt. De 

opleiding participeert volop in nationale samenwerkingsverbanden zoals het LOOV en 

internationale samenwerkingsverbanden zoals het European Nursing Module Network. Ook 

onderhoudt Avans Verpleegkunde contacten met andere opleidingen binnen Nederland en 

daarbuiten. Binnen Nederland wisselt de opleiding afstudeerwerken uit met andere opleidingen 

om daarmee het niveau van de afstudeerwerken te bewaken. Internationaal biedt samenwerking 

met andere opleidingen mogelijkheden voor studenten en docenten om kennis uit te wisselen. 

Het panel heeft hier veel waardering voor. 

 

Werkveld betrokken 
 

Zowel bij de (eigen) invulling van de beoogde leerresultaten als in het curriculum en dan vooral bij 

de onderdelen gewijd aan Beroepspraktijkvorming (BPV) werkt de opleiding nauw samen met het 

werkveld. Het werkveld is direct betrokken via de Werkveld Advies Raad en heeft geparticipeerd 

in brainstormsessies en in klankbordgroepen bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. 
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Daarnaast onderhouden onder meer stagedocenten en accountmanagers nauw contact met het 

werkveld. De opleiding streeft in de contacten met het werkveld ook naar samenwerking met 

partners uit andere disciplines en niet alleen uit de verpleegkunde. De contacten zijn divers. De 

visie op het gezamenlijk opleiden is beschreven in een document Samen Opleiden. 

In deze visie voelen en nemen opleiding en werkveld gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het 

opleiden van studenten. Onderdeel daarbij is dat studenten tijdens de BPV opdrachten uitvoeren 

in multidisciplinaire teams en participeren in de brede verpleegkundige context. 

Avans Verpleegkunde participeert in de Zorgacademie in de regio ‘s-Hertogenbosch, waar ook de 

mbo-opleiding Verpleegkunde en werkveldpartners aan meedoen. Andere samenwerkingen zijn 

er bijvoorbeeld met de Brabant Academie, waarin diverse ggz-instellingen met elkaar 

samenwerken, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Amphia, thuiszorgorganisaties Thebe en 

Thuiszorg West-Brabant, waar zorgorganisaties en opleiding nauw samenwerken in het 

gezamenlijk opleiden van studenten. De intensiteit van samenwerking varieert. 

 

Het panel heeft een aantal werkveldpartners gesproken. Partners zijn zeer tevreden over de 

samenwerking en de betrokkenheid bij de opleiding, zowel in het opstellen van het beroepsprofiel 

en de daarvan afgeleide beoogde leerresultaten als in de uitvoering van het onderwijs.  

Werkveldvertegenwoordigers willen de samenwerking intensiveren. Zij willen graag in gesprek 

met de opleiding over het gezamenlijk doorontwikkelen van een visie op zorg. De opleiding staat 

daar zeer voor open. Het panel ziet kansen om dit debat goed met elkaar te voeren vanuit de 

verschillende rollen. 

 

Expertisecentrum en lectoraten 

 

Het Expertisecentrum Caring Society 3.0 is actief binnen het domein Zorg en Welzijn en doet 

onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving. 

De daaraan verbonden lectoraten leveren een bijdrage aan de verschillende onderwijsactiviteiten 

op de opleiding, zoals de vormgeving van de onderzoeksleerlijn, minoren, en verschillende 

vormen van onderzoek waarin docenten en studenten participeren. 

De verschillende lectoraten zoals Active Ageing, Leven lang in beweging, Zorg rond het 

levenseinde en Jeugd, Gezin en Samenleving bieden minoren aan of vullen onderdelen van het 

curriculum.  

 

Het panel vindt de onderzoeken van het Expertisecentrum en de daaraan verbonden lectoraten 

waardevol voor de opleiding Verpleegkunde. De onderwerpen zijn relevant en goed gekozen. De 

opbrengsten van deze onderzoeken zijn naar mening van het panel belangrijk om te integreren in 

het curriculum om daarmee het programma blijvend actueel en aangesloten te houden op 

relevante ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het panel juicht een nauwe betrokkenheid van 

Expertisecentrum en opleiding dan ook toe. 

  



© NQA – BOB 014A2019.12 B Opleiding tot Verpleegkundige 17/35 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 
 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het 
voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 
 
Conclusie 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Het panel vindt dat Avans Verpleegkunde er goed in geslaagd is om een gedegen inhoudsrijk 

curriculum op te bouwen. Inhoudelijk gezien komen alle onderdelen van BN2020 goed aan bod. 

Studenten doen ruim praktijkervaring op in de diverse stageperiodes. De didactische vormgeving 

is gebaseerd op het 4C-ID-model, maar vraagt nog verdere doorontwikkeling, vindt het panel, om 

daarmee de zelfsturing van studenten te vergroten. Het panel is enthousiast over de 

instroomroute van mbo-4 studenten. De kwaliteit van het docententeam, de studiebegeleiding en 

de voorzieningen zijn goed op orde, De opleiding is kwaliteitsbewust, staat open voor 

verbetersuggesties en ontwikkelingen die in het werkveld optreden. Deze kwaliteitsbewuste 

houding draagt bij aan het duurzame en robuuste karakter van de opleiding. 

 
Onderbouwing 
 
Opzet programma 

 

Avans Verpleegkunde heeft een curriculum gebouwd, bestaande uit tien leerpakketten, een minor 

en een afstudeerfase. Een leerpakket is een afgeronde onderwijseenheid van tien (in het eerste 

en tweede opleidingsjaar) of twintig weken (derde- en vierde opleidingsjaar). Het onderwijs is 

gecentreerd rond casuïstiek en praktijksituaties. Vertrekpunt van de casuïstiek zijn specifieke 

(potentiële) patiëntproblemen. In ieder leerpakket is er aandacht voor klinisch redeneren, 

ondersteunen van zelfmanagement en het reflectieve onderzoekend vermogen van studenten. 

De ondersteunende kennis, vaardigheden en houding die nodig is om met de casuïstiek te 

behandelen worden tijdens de leerpakketten zoveel mogelijk als hele taak aangeboden (zie tabel 

op volgende pagina). 

 

Het curriculum kent een opbouw in complexiteit: van eenvoudig met veel begeleiding naar 

complex met afnemende begeleiding. 

 
In de eerste twee jaar biedt de opleiding veel theorie en oefenen studenten binnenschools 

vaardigheden op gebied van gespreksvoering, verpleegtechnisch handelen, onderzoek en 

samenwerken. Ook volgen studenten twaalf dagen stage in het eerste jaar en veertig dagen 

stage in het tweede jaar. De laatste twee jaar staan voornamelijk in het teken van de stages: 

studenten werken drie dagen in de praktijk, waarop het binnenschoolse onderwijs aansluit. 

Verder volgen de studenten een minor en de afstudeerfase. 

 

Het panel vindt de opzet van het curriculum helder en goed gestructureerd. In deze opzet zijn 

studenten in staat om in vier jaar de beoogde leerresultaten aan te tonen. Ook doen de studenten 

voldoende praktijkervaring op om aan de norm van de BIG-registratie te voldoen (2.300 uur). 
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Voor studenten die een mbo verpleegkundeopleiding hebben gevolgd, zijn de eerste twee 

opleidingsjaren van de voltijd ontwikkeld tot één opleidingsjaar voor mbo-verpleegkunde 

studenten, zodat zij in staat zijn om in drie jaar de hbo-verpleegkunde opleiding te voltooien (zie 

tabel op de volgende bladzijde). 

Mbo-verpleegkunde studenten hebben op basis van hun diploma recht op vrijstelling van 35 EC 

binnen de propedeuse en 25 EC in het tweede jaar. Het programma van het eerste jaar van de 

verkorte route is daarop aangepast. Mbo-verpleegkunde studenten volgen in dit eerste jaar een 

aangepast programma van drie periodes, waarin zij onderdelen uit de eerste twee jaar van het 

reguliere curriculum volgen. Het accent ligt daarbij op vaardigheden als klinisch redeneren, 

gespreksvoering, evidence based practice en praktijkgericht onderzoek doen. Vanaf periode 4 in 

het eerste jaar stromen mbo-verpleegkunde studenten dan in het reguliere programma in.  

 

Het panel vindt dat Avans Verpleegkunde een fraai aangepast curriculum voor mbo-

verpleegkundestudenten heeft ontworpen, dat hen in staat stelt om in drie jaar tijd een hbo-

diploma te behalen. Het panel ziet dat mbo-verpleegkunde studenten in de eerste drie periodes 

goed worden bijgeschoold in hbo-vaardigheden. Mbo-instromers vinden het programma pittig. In 

het eerste jaar van het programma was de uitval onder mbo-verpleegkunde studenten hoog. 

Inmiddels is het programma wat aangepast, wat de studeerbaarheid heeft vergroot.  
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Daarnaast is er een duaal traject bij een zorginstelling mogelijk zoals het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis. De eerste twee of twee-en-half jaar volgen studenten het reguliere 

onderwijsprogramma. De laatste anderhalf of twee jaar van hun opleiding ronden de studenten 

de opleiding en werk in de zorginstelling naar keuze af. De inhoud van het programma en de 

eisen aan studenten in het duale traject zijn identiek aan het reguliere voltijdprogramma. 

Het panel is positief over de mogelijkheden die studenten hebben om hun opleiding in een duaal 

traject af te ronden. 

 

 
 

Inhoud programma 

 
Kennis 
 
Het panel heeft de leerpakketten bestudeerd en vastgesteld dat alle kennis die nodig is om de 

beoogde leerresultaten te kunnen aantonen in de leerpakketten aan bod komen.  

Daarbij richt de aangeboden kennis zich niet alleen om het herstel van deficits maar ook op 

positieve gezondheidszorg en op preventie van gezondheidsproblemen. 

In de eerste twee jaar bouwen studenten ondermeer basiskennis op over fysiologie, anatomie en 

farmacologie, die nodig is om in de praktijk stage te kunnen lopen. Het panel hoort van studenten 

dat zij tijdens de stages een tekort aan kennis op het gebied van farmacologie ervaren. Het panel 

ziet dat de opleiding farmacologie in diverse leerpakketten een plek heeft gegeven. Het geeft de 

opleiding de suggestie om samen met studenten en werkveld te bekijken welke leerresultaten op 

dit domein centraal moeten staan en welke didactiek ondersteunend is deze resultaten te 

behalen.  

 
Beroepsvaardigheden 
 
Het panel ziet dat beroepsvaardigheden ruim aan bod komen in de opleiding: in de eerste jaren 

binnenschools op basis van herkenbare casuïstiek, in jaar 3 en 4 tijdens de stageperiodes. De 
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opleiding voldoet ruim aan de eis van 2.300 uur praktijkervaring die vanuit de wetgeving aan een 

Verpleegkunde opleiding wordt gesteld. 

Bij de beroepsvaardigheden komen zowel verpleegtechnische vaardigheden als lichamelijke 

verzorging, katheteriseren en reanimatie aan bod, als communicatieve vaardigheden zoals 

(motiverende) gespreksvoering, systeem- en netwerkinterventies, interculturele 

gespreksvaardigheden en dergelijke. Ook worden studenten getraind in klinisch redeneren, 

casemanagement en andere vaardigheden. 

Studenten geven aan de volgorde waarin zij verpleegtechnische handelingen krijgen aangeleerd 

niet altijd logisch te vinden. Zo beginnen studenten in periode 1 met katheteriseren en volgt het 

aantrekken van steunkousen later, terwijl een andere volgorde met het oog op complexiteit en 

toepasbaarheid in de stage beter zou zijn. Het panel herkent de opmerkingen en adviseert de 

opleiding de mogelijkheden voor een meer flexibel aanbod van aan te leren vaardigheden te 

onderzoeken passend bij de leerbehoefte van de student.  

 

Studenten lopen elk jaar stage: in jaar 1 en 2 beperkt tot respectievelijk twaalf en veertig dagen; 

in jaar 3 en 4 meer. In deze beroepspraktijkvorming (BPV) komen studenten in verschillende 

praktijksituaties te werken: in ziekenhuizen, in thuiszorg, in wijkteams, in verpleeghuizen of bij 

ggz-instellingen. Ook de BPV heeft een specifieke opbouw door de jaren heen. In het eerste jaar 

is de stage vooral gericht op oriëntatie op de beroepspraktijk, waarin de student al enkele 

handelingen die hem zijn aangeleerd kan toepassen. De eisen aan complexiteit en de mate van 

zelfsturing lopen op in de stageopdrachten in jaar 2, 3 en 4, waarbij de stage in de(afstudeerfase 

op eindniveau wordt getoetst.  

 

De opbouw is te herleiden uit de BPV-handleidingen. De handleidingen bij de eerste stages zijn 

strak opgezet. Studenten krijgen opdrachten met duidelijke aanwijzingen voor de uitvoering 

ervan. Aan het einde van de opleiding zijn de BPV-handleidingen minder voorschrijvend en heeft 

de student meer ruimte om stageopdrachten toe te voegen, aan te passen of te veranderen, al 

naar gelang zijn leerbehoefte. 

 

Het panel heeft uitgebreid gesproken met studenten, alumni, docenten en werkveld over de 

kwaliteit van de stages als van de leeromgeving. Studenten hebben over het algemeen goede 

ervaringen met stagelopen. De opleiding zorgt voor een brede invulling van stageplaatsen en 

waar mogelijk een logische leerroute in de zorgketen: als een student stage heeft gelopen bij 

thuiszorg, komt hij daarna op stage in een ziekenhuis bijvoorbeeld. De opleiding zorgt zelf voor 

de plaatsing. Studenten zijn daar tevreden over. Wel zeggen ze dat het binnenschools onderwijs 

niet altijd goed aansluit op de stage die zij lopen. Als de stage in het tweedejaar een 

ziekenhuisstage is, dan is de aansluiting minder goed dan wanneer studenten beginnen met een 

stage in een verpleeghuis of bij de thuiszorg.  

Studenten hebben wisselende ervaringen met werkbegeleiders. Het is niet op elke werkplek 

haalbaar om door een hbo-geschoolde werkplekbegeleider ondersteund te worden. Studenten 

die een mbo-begeleider hebben gehad, voelen zich minder uitgedaagd dan bij een hbo 

geschoolde werkplekbegeleider.  

 

Docenten erkennen de verschillen in kwaliteit van stageplekken en werkbegeleiders. Er zijn 

leerafdelingen en leernetwerken, waar de opleiding en instellingen structureel met elkaar 

samenwerken om werkplekleren van studenten te optimaliseren. De contacten tussen werkveld 

en opleiding zijn daar hechter en duurzamer dan de contacten op andere stageplekken. 

Werkbegeleiders worden vanuit de opleiding getraind. Vanwege de dynamiek in de arbeidsmarkt, 

vinden er veel wisselingen plaats in het bestand werkplekbegeleiders. Er zijn accountmanagers 
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aangesteld die alle stageplekken kennen en bezoeken en zo nodig actie ondernemen als dat 

nodig is. Bij de toewijzing van stageplekken houdt de opleiding rekening met de verschillen 

tussen leerafdelingen en andere stageplekken. Verder ondersteunt de opleiding studenten met 

intervisiebijeenkomsten. Als hieruit signalen naar voren komen dat studenten moeilijk tot leren 

komen op hun stageplek, neemt de opleiding contact op. 

Het panel vindt dat de borging van kwalitatief goede stageplekken voor studenten zorgvuldig is 

vormgegeven en ziet dat de opleiding er goed in slaagt om studenten goed in, met en van de 

praktijk te leren, hoe lastig dat soms ook is. 

 

Onderzoekend vermogen 

 

De Academie van Gezondheidszorg waar Avans Verpleegkunde deel van uit maakt, heeft een 

aparte leerlijn onderzoekend handelen ontwikkeld, die een plek heeft gekregen in het curriculum 

Verpleegkunde. In alle leerpakketten krijgt deze leerlijn door de koppeling aan de CanMEDSrol 

van Reflectieve professional aandacht en wordt studenten geleerd om kritisch te denken. 

 

Het panel herkent de onderzoeksleerlijn in de aandacht voor klinisch redeneren in ieder 

leerpakket. In het eerste jaar opleiding moeten studenten daarnaast een wijkanalyse maken met 

behulp van CAT in leerpakket 3. In leerpakket 4 moeten zij een zorgprogramma maken met 

behulp van kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. Ook in de andere jaren komen studenten in 

aanraking met onderzoek en voeren zij een eigen onderzoek uit, zoals in jaar 3 als onderdeel van 

het organiseren en coördineren van de zorg in de keten. 

Het panel vindt dat de opleiding studenten goed voorbereid op hun rol als reflectieve professional 

door de zorgvuldige inbedding van de leerlijn onderzoekend handelen. Het panel hoort van 

werkveldpartners terug dat studenten die stage lopen opvallen door hun nieuwsgierige en 

kritische blik op de werkpraktijk. 

 

Interdisciplinair leren 

 

De opleiding vindt het belangrijk dat toekomstige verpleegkundigen goed zijn toegerust om 

interdisicplinair te werken. In samenwerking met andere opleidingen binnen de Academie is een 

programma ontwikkeld waarin studenten uit verschillende opleidingen ieder jaar met studenten 

en docenten van andere opleidingen samenwerken. In alle leerpakketten is er aandacht voor 

samenwerking met zorgvrager en betrokken professionals met een achtergrond in bijvoorbeeld 

Social Work, pedagogiek, mens en techniek en fysiotherapie. Het panel heeft gehoord dat 

studenten dit een waardevol onderdeel van het curriculum vinden.  

Het panel vindt dat de opleiding goed aandacht besteed aan interdisciplinair samenwerken en 

ziet dat als waardevol voor het toekomstig functioneren van studenten in de zorg. 

 

Internationalisering en diversiteit 

 

Avans Verpleegkunde besteedt op verschillende wijze aandacht aan internationalisering. 

Alle studenten moeten conform Avansbeleid Engels op niveau B-2 behalen. 

Daarnaast werkt Avans Verpleegkunde samen met een aantal opleidingen Verpleegkunde in het 

buitenland. Dat leidt onder meer tot projecten waarin alle Avans verpleegkundestudenten via 

Skype samen met studenten uit onder meer Finland, Spanje, Zwitserland, Denemarken en 

Portugal werken aan een opdracht rondom zorgorganisatie en de rol van de verpleegkundigen 

daarin.  
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Studenten zijn in staat om een minor of een stage in het buitenland te lopen en ook is er de 

mogelijkheid voor studenten vanuit andere (EU)landen een half jaar te studeren bij Avans AGZ. 

Daarnaast neemt de opleiding Verpleegkunde deel aan internationale projecten gefinancierd 

vanuit het Erasmus programma. Binnen deze projecten wordt internationale student en docent 

uitwisseling gerealiseerd 

 

De studenten die het panel gesproken heeft, zijn blij met de aandacht voor internationalisering en 

Engels. Wel vinden sommige studenten dat het Engels wel meer gericht mag zijn op 

verpleegkundige begrippen, in plaats van algemeen Engels. Studenten die naar het buitenland 

gaan, voelen zich daar goed op voorbereid en begeleid vanuit Avans.  

 

Het panel vindt dat de opleiding studenten goed de mogelijkheid biedt om een internationale 

ervaring op te doen en een internationaal perspectief op verpleegkunde te ontwikkelen. Het panel 

is enthousiast over de aandacht voor de mogelijkheid voor internationale uitwisseling via het 

Erasmusproject. 

 

Het panel is verder blij verrast met de aandacht voor culturele diversiteit die in het 

onderwijsprogramma is ingebed. In de casuïstiek (bijvoorbeeld in leerpakket 3 en 5) is aandacht 

voor diversiteit in persoonlijke eigenschappen, afkomst, culturele en levensbeschouwelijke 

achtergronden en ideologische overtuigingen. In het onderwijs over ethiek praten studenten met 

elkaar over diversiteit van zorgvragers, en hoe zij zich daarop aanpassen. Ook in leerpakket 5 

over palliatieve zorg, komen levensbeschouwelijke overtuigingen ter sprake. Vast onderdeel van 

het onderwijsprogramma is een bezoek aan een moskee, synagoge en kerk, waar studenten veel 

leren over geloofsovertuigingen. 

 

Het panel heeft van studenten waardevolle verhalen gehoord over wat hen is bijgebracht over 

diversiteit. Het panel vindt dan ook dat de opleiding studenten goed voorbereid op het werken 

met een grote diversiteit aan zorgvragers. 

 

 

Vormgeving van het programma 
 
Didactisch concept 
 
De opzet van het nieuwe curriculum is gebaseerd op enerzijds het Vier Componenten Instructie 

Ontwerp Model (4C-ID-model) en anderzijds de principes van Brein en Leren. 

 

Het 4C-ID model (Van Merrienboer & Kirschner, 2007) gaat uit van leren op basis van kritische 

beroepssituaties waarin studenten leren om theorie, vaardigheden en attitude te combineren. 

Vanuit deze overweging is ervoor gekozen om het onderwijsprogramma op te bouwen rond 

casuïstiek en praktijksituaties, waarbij de ondersteunende kennis, vaardigheden en attitudes 

gerelateerd aan de casuïstiek worden opgenomen. 

 

Brein en Leren (Leer- en Innovatiecentrum Avans Hogeschool 2016) kent een aantal principes. 

Een ervan is het in- en uitzoomen tijdens een opleiding. Dat is herkenbaar in de verschillende 

leerpakketten verschillende CanMEDSrollen centraal te stellen (inzoomen) en studenten daarbij 

duidelijk te maken hoe deze rollen deel uitmaken van het geheel van het toekomstig 

verpleegkundige beroep (uitzoomen). Tweede principe van Brein en leren is het principe van 

herhaling: de verschillende CanMEDSrollen komen in op een steeds complexer niveau terug, net 

als de patiëntproblemen. 
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Het panel herkent in de twee didactische concepten in het nieuwe curriculum. Wel ziet het panel 

ruimte voor doorontwikkeling van het 4C-ID model in het curriculum, door meer in te steken op de 

zelfsturendheid van studenten.  

Het panel vindt de opleiding vooral in de eerste twee jaar goed gestructureerd en stevig ingevuld. 

Daarmee verwerven studenten een stevige basis van het verpleegkundig vak. Ook in de jaren 

daarna is het curriculum strak georganiseerd om alle onderdelen van het BN2020profiel goed tot 

hun recht te laten komen.  

Het panel erkent de waarde ervan, maar ziet tevens dat de praktijk minder voorspelbaar en dus 

onzekerder is dan nu in veel leerpakketten aan bod komt. Het panel vindt het belangrijk dat 

studenten goed voorbereid worden op deze onzekere praktijk. Daarvoor is een beroep op eigen 

initiatief, eigen mogelijkheden tot verdieping en op eigen zelfstandigheid belangrijk, ook in de 

eerste jaren van de opleiding. Dat zal ook ondersteunend zijn voor het ontwikkelen van 

zelfgestuurd leren. 

 

De opleiding ziet zelf ook mogelijkheden om het curriculum door te ontwikkelen door studenten 

meer kennis aan te bieden via digitale kennisclips en het digitaliseren van colleges. Daardoor 

kunnen studenten kennis beter en op voor hen passende momenten verwerven als casuïstiek of 

praktijksituaties daarom vragen. 

Het panel nodigt de opleiding uit om duidelijk meer ruimte en flexibiliteit in het curriculum in te 

bouwen zodat studenten meer mogelijkheden krijgen om zelf initiatief te nemen en te leren 

omgaan met onzekerheid. Daarbij kan de voorgenomen digitalisering ondersteunend werken. 

 
Werkvormen 
 
De opleiding biedt studenten een variatie aan werkvormen aan, variërend van (digitale) colleges, 

werkgroepen, trainingen, samenwerkingsopdrachten en zelfstudie. In verschillende werkgroepen 

werken studenten zelfstandig of onder begeleiding aan opdrachten, waarbij vaak klinisch 

redeneren en/of onderzoekend handelen aan bod komt. 

In trainingen ontwikkelen studenten verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. 

In de laatste drie jaar volgen studenten in aansluiting op hun stage intervisiebijeenkomsten en 

werken zij met elkaar samen aan integratieve opdrachten die uitgaan van de praktijksituatie van 

individuele studenten. 

Studenten zijn tevreden over het onderwijs en de werkvormen die de opleiding hanteert en de 

opdrachten die zij krijgen. Het panel sluit zich in zijn oordeel daarbij aan. 

 
Begeleiding 
 
Een andere leerlijn die in het gehele curriculum terugkomt is de leerlijn gericht op 

studieloopbaanbegeleiding (SLB). Vanaf jaar 1 krijgen studenten een SLB-docent toegewezen 

voor de duur van de gehele studie. Studenten zijn daar blij mee.  

 

De SLB is er opgericht om studiesucces te vergroten en richt zich op oriëntatie op de opleiding en 

het beroep, het ontwikkelen van studievaardigheden en het ontwikkelen van 

reflectievaardigheden. Daarnaast is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 

studenten.  

Bij het begin van de opleiding is de SLB intensiever en meer sturend dan in het verloop van de 

opleiding. In de eerste twee jaar van de opleiding bestaat de SLB uit groepsbijeenkomsten en 

individuele gesprekken. In de laatste twee jaar van de opleiding zijn er twee individuele 
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gesprekken per jaar ingeroosterd. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten voor studenten, om 

studenten bijvoorbeeld voor te bereiden op stages. 

 

Het panel heeft gezien dat Avans Verpleegkunde actief studenten ondersteund bij persoonlijke 

vraagstukken. Er zijn faalangsttrainingen en ook bijeenkomsten voor studenten die een 

persoonlijk verlies hebben geleden.  

Het panel heeft veel waardering voor de persoonlijke aandacht die er vanuit de opleiding uitgaat 

naar studenten. De lijnen zijn direct waardoor Avans Verpleegkunde de sfeer van een 

kleinschalige en betrokken opleiding heeft weten vast te houden, ondanks de sterke stijging van 

het aantal studenten. 

 
Docenten 
 
Avans Verpleegkunde heeft een docententeam van 83 docenten (64 fte). Het team is geworteld 

in de verpleegkundige praktijk. Veel docenten hebben oorspronkelijk gewerkt of werken nog als 

verpleegkundige. Eens in de drie jaar kunnen docenten een docentstage volgen van 160 uur. 

Ook zijn er veel contacten met het werkveld via stagebezoeken en projecten. 

71 procent van de docenten heeft een mastergraad, zes docenten hebben een PhD en acht 

docenten werken bij het Expertise Centrum Caring Society. Docenten worden zowel in Breda als 

Den Bosch ingezet, maar hebben een vaste thuisbasis.  

 

Docenten met een aanstelling van 0,4 of meer volgen een opleiding in didactiek en toetsing 

(BDB, waarvan BKE onderdeel is); docenten die lid zijn van curriculumcommissie, 

examencommissie of toetscommissie hebben daarnaast een SKE-training gevolgd.  

 

Avans Verpleegkunde zet verder nog gastdocenten, simulatiepatiënten, ervaringsdeskundigen en 

sinds vier jaar een ervaringsdeskundig docentcoach in, om het onderwijs vorm te geven. Een 

ervaringsdeskundig docentcoach helpt docenten en studenten gedragingen of uitspraken te 

herkennen die herstel van zorgvragers bevorderen of juist onbedoeld belemmeren. 

 

Het panel heeft een goed ontwikkeld en kwaliteitsbewust docententeam leren kennen dat met 

elkaar in staat is geweest om de groei van het aantal studenten en docenten goed op te vangen. 

Het team draagt met elkaar het curriculum en is gedreven om het curriculum verder door te 

ontwikkelen. Het panel heeft er veel bewondering voor hoe de opleiding de groei heeft weten op 

te vangen. Docenten geven aan dat de onderlinge contacten goed zijn en dat er veel ruimte is 

voor coaching en afstemming. Studenten zijn zeer positief over de contacten met docenten en 

vinden hen betrokken, waardoor zij een veilig leerklimaat ervaren binnen de opleiding. 

 

 
Voorzieningen 
 
Avans Verpleegkunde beschikt over goede voorzieningen, die studenten in staat stellen om 

verpleegkundige handelingen te oefenen en samen aan opdrachten te werken. Op beide locaties 

(Breda en ’s-Hertogenbosch) beschikt de opleiding over goed geoutilleerde inloop-praktijklokalen, 

waar ook docenten vaak werken en daardoor gemakkelijk te benaderen zijn voor studenten. 

 

In Breda is een GET-lab gevestigd: een kenniscentrum en innovatieve samenwerkplaats waar 

docenten en studenten van de Academie van Gezondheidszorg en de Academie voor Sociale 

studies samenwerken op het gebied van technologie van zorg en welzijn. In het schooljaar 2019-

2020 komt er ook een GET-lab in ’s-Hertogenbosch.
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Standaard 3 Toetsing  
 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 
 
Conclusie 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 
Het panel stelt vast dat de opleiding over een gedegen systeem van toetsing beschikt, dat aan 

alle eisen van validiteit, transparantie en betrouwbaarheid voldoet. Alle beoogde leerresultaten 

zijn in het toetsprogramma gedekt. 

De toetsen zijn gebaseerd op de beroepsproducten en kritische situaties in de praktijk. De 

kwaliteit van de beoordeling is geborgd door heldere beoordelingsformulieren, kalibreersessies 

voor docenten en door werkveldbeoordelaars te trainen voor het beoordelen van praktijktoetsen. 

Studenten zijn tevreden over de kwaliteit van toetsing en beoordeling. 

De examencommissie en de door haar aangestelde borgingsfunctionarissen zijn actief en goed 

betrokken bij het ontwerp van het toetssysteem en de kwaliteitsborging van toetsing  

 
Onderbouwing 
 
Systeem van toetsing 

 

Avans Verpleegkunde heeft haar visie op toetsing beschreven in haar Toetsbeleid (2019). 

Volgens deze visie heeft toetsing twee functies: een certificerende functie (heeft een student de 

juiste beroepscompetenties ontwikkeld?) en een ontwikkelgerichte functie (hoe vordert het 

leerproces van een student?). 

Alle toetsen zijn gebaseerd op beroepsproducten en kritische situaties uit de praktijk. Van daaruit 

zijn leerdoelen en kerntaken beschreven, die met het toetsprogramma worden getoetst. 

Conform de opzet van het curriculum worden in de eerste twee jaren van de opleiding vooral 

kennis- en vaardighedencomponenten getoetst binnen de schoolomgeving. In de laatste twee 

jaar van de opleiding ligt de nadruk van toetsing vooral op het toetsen in de praktijk.  

 

Het panel ziet dan ook dat in de eerste twee jaar vooral kennistoetsen en 

performanceassessments worden ingezet, terwijl in de laatste twee jaar meer praktijktoetsen en 

integratieve toetsen worden ingezet. Het panel vindt dat een passende opbouw van toetsing. 

 

Het geheel van toetsing is beschreven in het examenprogramma en opgenomen in de OER. Het 

panel heeft het toetsprogramma bestudeerd en stelt vast dat het geheel van de beoogde 

leerresultaten op de door de opleiding onderscheiden niveaus binnen het toetsprogramma 

worden afgetoetst. 

 

Avans Verpleegkunde zet zowel summatieve als formatieve toetsing in. De meeste toetsen zijn 

summatief. Een aantal kennistoetsen is formatief, als voorbereiding voor de summatieve 

kennistoetsing. Ook de opdrachten die in het kader van de BPV worden gemaakt kennen een 

formatieve toetsing in de vorm van een tussenevaluatie. Ten slotte past de opleiding ook 

proefassessments toe, waarbij studenten feedback ontvangen en zich beter kunnen voorbereiden 

op het ‘echte’ assessment. 
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Het panel stelt vast dat het toetsprogramma uitgebreid is. Met name in de eerste twee jaar zijn er 

veel summatieve kleinere kennistoetsen. De opleiding erkent dat en schrijft in haar ZER te 

onderzoeken of die toetsdruk niet kan worden verminderd. Studenten hebben daarin een 

arbitraire mening: enerzijds vinden zij het aantal toetsen hoog; anderzijds zien zij de vele 

kennistoetsen als een stok achter de deur om colleges bij te wonen. Studenten zijn overigens wel 

positief over de formatieve toetsing en vinden de oefentoetsen en tussentijdse evaluaties 

waardevol voor hun leerproces. 

Het panel geeft de opleiding de overweging mee om het aantal formatieve kennistoetsen uit te 

breiden en daarmee het aantal summatieve toetsen te beperken. Het panel vindt dat beter 

passen bij het gekozen 4C-ID model dat de opleiding als didactisch concept hanteert. 

 

Om de toetsdruk verder te beperken maakt de opleiding meer en meer gebruik van digitale 

toetsing, om kennis te toetsen. De ervaringen daarmee zijn positief. Het panel ziet in de 

digitalisering van de kennistoetsing goede mogelijkheden om de gewenste doorontwikkeling naar 

formatief toetsen vorm te geven. 

 

Toetsconstructie  

 

In het Toetsbeleid (2019) beschrijft de opleiding op heldere wijze hoe de toetsconstructie tot 

stand komt. Bij de toetsconstructie maakt de opleiding gebruik van toetsmatrijzen, afgeleid van de 

te toetsen competenties die zijn omschreven in toetsbare leerdoelen. Op basis van de 

toetsmatrijzen ontwerpen docent/examinatoren toetsen op basis van het vierogenprincipe. 

 

Het panel stelt vast dat het toetsprogramma voldoet aan de eisen van validiteit en transparantie. 

De leerdoelen en de vorm van toetsing zijn helder omschreven in de student- en 

docenthandleidingen bij de leerpakketten. Op de digitale leeromgeving staat alle benodigde 

informatie (toetsvorm, beoordelingscriteria etc.) inzichtelijk voor studenten vermeld. De 

toetsvormen zijn afgestemd op de leerdoelen van het leerpakket. 

 

Beoordeling 

 

Het panel vindt de beoordelingen van de toetsen betrouwbaar en navolgbaar. Voor elke toets is 

een antwoordmodel of beoordelingsformulier ontworpen, direct afgeleid van de te toetsen 

leerdoelen. De opleiding past zoveel mogelijk het vierogen principe toe bij de beoordeling: in 

ieder geval (1) bij herkansingen van een aantal specifiek benoemde leerpakketten die mogelijk de 

BSA kunnen beïnvloeden, (2) bij alle toetsen die de afstudeerfase betreffen en (3) bij BPV 

opdrachten, als studenten bij de tussenevaluatie onvoldoende voortgang hebben aangetoond. 

Het panel vindt deze keuze zorgvuldig en kan zich in deze werkwijze vinden. 

 

Borging 

 

Bij de visitatie van 2012 vond het toenmalige visitatiepanel dat de borging van de kwaliteit van 

toetsing versterkt diende te worden. In de visitatie van 2019 stelt het panel vast dat de opleiding 

daar stevig op geacteerd heeft. 

Het panel van 2019 ziet een zeer gedegen toetsbeleid geformuleerd, waarbij de werkwijze rond 

de constructie van toetsing en beoordeling adequaat is beschreven. 

Docenten/examinatoren hebben allen minimaal een BKE certificering, wat de bewustwording en 

de werkwijze rond de kwaliteit van toetsing heeft versterkt. Er vinden kallibratiesessies plaats om 

de betrouwbaarheid van beoordelingen te borgen. Met effect: studenten waarderen de toetsing 
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en beoordeling in de NSE hoger dan het landelijk gemiddelde. Tijdens het gesprek met het panel 

bevestigen de studenten deze waardering voor toetsing. 

 

Een aantal docenten heeft ook een SKE certificering behaald en daarbij het volledige 

toetsprogramma en afstudeerprogramma opnieuw onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot 

een scherpere aansluiting van toetsmatrijzen op kerntaken en leerdoelen en aanpassingen in het 

afstudeerprogramma (zie verder standaard 4). 

 

Het panel stelt vast dat Avans Verpleegkunde de betrouwbaarheid van het beoordelen van het 

leren in de praktijk zoveel mogelijk probeert te borgen. Werkveldbegeleiders geven een advies 

voor de beoordeling en worden hiervoor getraind. Omdat er nogal wat wisselingen zijn bij 

werkbegeleiders, kan het voorkomen dat werkveldbegeleiders (nog) niet de training hebben 

kunnen volgen. In dat geval vindt er een-op-een ondersteuning plaats van de stagedocenten. Het 

panel constateert dat de opleiding voldoende oog heeft voor de kwaliteit van beoordelen in het 

praktijkleren en daarin adequaat optreedt. 

 

Het panel heeft kennisgemaakt met de examencommissie en de borgingsfunctionarissen die 

belast zijn met de borging van de kwaliteit van toetsing. Het panel ziet dat de examencommissie 

en borgingsfunctionarissen actief meedenken over de kwaliteit van toetsing op de opleiding en 

meedenkt over de ontwikkeling naar formatief toetsen en de digitalisering van toetsen. In 2018 is 

er een interne audit gehouden bij Avans Verpleegkunde waarbij ook de kwaliteit van de 

examencommissie is beoordeeld. Het oordeel was toen positief. Op basis van de jaarverslagen 

van de examencommissie en het gesprek dat het panel met deze commissie en de 

borgingsfunctionarissen heeft gevoerd, kan het panel dit positieve oordeel onderschrijven. 
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Standaard 4  Gerealiseerde leerresultaten  
 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.  

 
 
Conclusie 
 
De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit voor deze standaard. 
 

Het panel heeft de inrichting van het afstudeerjaar van Avans Verpleegkunde bestudeerd. Het 

afstudeerjaar stelt studenten goed in staat om hun beoogde leerresultaten op eindniveau aan te 

tonen. Het panel vindt deze afstudeerwijze goed is afgestemd op het nieuwe landelijke 

opleidingsprofiel BN2020. Het panel heeft verder een steekproef van vijftien afstudeerdossiers 

bestudeerd. Het panel heeft van deze afstudeerdossiers de voldoende beoordeling kunnen 

onderschrijven. Op basis daarvan stelt het panel vast dat de gerealiseerde leerresultaten van 

Avans Verpleegkunde voldoen aan het hbo-bachelorniveau. Het werkveld tenslotte is tevreden 

over het werk- en denkniveau van afgestudeerde studenten van de opleiding. 

 
Onderbouwing 
 
Afstuderen 

 

Aan het einde van de opleiding tonen studenten aan over de juiste beoogde leerresultaten op 

eindniveau te beschikken. Studenten studeren af op handelen (BPV afstuderen) en advies 

(advies aan de praktijk op basis van praktijkgericht onderzoek). Dat geldt zowel voor studenten 

uit het voorgaande curriculum ‘Met het oog op de toekomst’ als voor studenten van het BN2020 

curriculum. Bij de start van de ontwikkeling van het BN2020 curriculum is tevens de afstudeerfase 

van het voorgaande curriculum aangepast. De wijze van afstuderen in beide curricula vertoont 

dan ook grote gelijkenis. Het grootste verschil is dat in het BN2020 curriculum studenten hun 

afstudeeropdracht meer op de innovatie en verbetering van de kwaliteit van de zorg in de praktijk 

zullen richten dan voorheen gevraagd werd. 

 

Het BPV afstuderen bestaat uit het opstellen van een BPV-plan voor een stage van 20 weken, 

waarin studenten de aan te tonen leerdoelen aan de hand van kritische beroepssituaties 

omschrijven. De uitvoering van het plan wordt beoordeeld door een BPV docent en beoordeeld 

(met inachtneming van het vierogenprincipe) aan de hand van een criterium gericht interview. 

 

Met het tweede afstudeerproduct tonen studenten aan in staat te zijn om op het niveau van 

startende beroepsbeoefenaar een vraagstuk te kunnen oplossen, op dezelfde plek waar zij hun 

BPV afstuderen doen. In totaal brengen studenten dus het gehele vierde jaar door op een 

stageplek. Dat biedt volgens de opleiding de mogelijkheid voor meer verdieping en ook 

implementatie van het uitgebrachte advies. De opleiding stuurt daar verder op door in de 

opdrachten en begeleiding meer accent te leggen op het gebruik van actieonderzoek en 

implementatiecomponenten.  

 

Het panel onderschrijft de keuze voor het BN2020 curriculum om het gehele vierde jaar op een 

stageadres door te brengen, waardoor studenten meer mogelijkheden hebben om een waardevol 

beroepsgericht advies te ontwikkelen. Het panel vindt dat Avans Verpleegkunde met deze 

werkwijze recht doet aan wat landelijk is afgesproken over afstuderen conform het BN2020-
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profiel. Het werkveld dat het panel heeft gesproken is enthousiast over de beroepsgerichte wijze 

van afstuderen.  

 
 
Kwaliteit afstudeerwerken 
 
Het panel heeft een steekproef van vijftien afstudeerwerken bestudeerd uit de twee voorgaande 

studiejaren. Alle afstudeerwerken zijn nog conform de richtlijnen van het vorige curriculum 

uitgevoerd maar al wel doorontwikkeld naar het nieuwe opleidingsprofiel met een beroepsproduct 

handelen en een beroepsproduct advies 

Het panel vindt de afstudeerwerken kwalitatief gezien op een goed niveau geschreven. De 

onderwerpen zijn relevant. Het panel kon alle voldoende beoordelingen onderschrijven en stelt 

daarmee vast dat de afstudeerwerken het beoogde bachelorniveau voldoende aantonen. 

In de vorige visitatie vroeg het panel meer aandacht voor methodisch werken. De opleiding heeft 

daar naar mening van het huidige panel voldoende aandacht aan geschonken, door met name 

het methodisch werken als te beoordelen aspect op te nemen op het beoordelingsformulier. 

 

Het panel vraagt wel aandacht voor de praktische bruikbaarheid van vooral de adviezen. Hoewel 

de onderwerpen relevant zijn kan de implementatiewaardigheid ervan omhoog. De opleiding 

heeft daarvoor maatregelen genomen door bij het nieuwe afstuderen vanaf studiejaar 2019-2020 

meer accent te leggen op de praktische waarde van het advies. Het panel juicht deze 

ontwikkeling toe. 

 
 
Functioneren in de praktijk 
 
Het panel heeft met werkveldvertegenwoordigers gesproken over de kwaliteit van de 

afgestudeerden en de stagiaires die momenteel in de afstudeerfase zitten. Het werkveld is goed 

te spreken over de kwaliteit van deze jonge professionals en vindt hun kritische initiatiefrijke 

houding belangrijk voor de praktijk. Kennis en vaardigheden zijn passend voor een startbekwame 

professional. Het panel concludeert uit de bestudeerde eindwerken en de gesprekken met 

alumni, afstudeerders en werkveld dat Avans Verpleegkunde goed in staat is om startbekwame 

professionals op hbo-niveau op te leiden.  
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Eindoordeel over de opleiding 
 
 

 Verpleegkunde 
voltijd 

Verpleegkunde  
duaal 

Standaard 1 Beoogde leerresultaten Voldoet Voldoet 

Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Voldoet Voldoet 

Standaard 3 Toetsing  Voldoet Voldoet 

Standaard 4 Gerealiseerde 
leerresultaten 

Voldoet Voldoet 

 
 
De opleiding Verpleegkunde aan Avans Hogeschool voldoet op alle standaarden aan de 

basiskwaliteit van het beoordelingskader. De oordelen zijn gewogen volgens de beslisregels van 

de NVAO. Op basis van de positieve kwaliteit over de vier standaarden komt het panel tot een 

positief eindoordeel over de opleiding als geheel. Bijzonder positief vond het panel de gedegen 

kwaliteit van het curriculum. Het panel adviseert de opleiding om aandacht te schenken aan het 

creëren van meer flexibiliteit in het curriculum. 
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Aanbevelingen 
 

Het panel vindt dat Avans Verpleegkunde een goed gedegen curriculum heeft ontworpen, 

gebaseerd op het actuele BN2020profiel, zorgvuldig getoetst, dat studenten bewezen in staat 

stelt om de beoogde leerresultaten te realiseren. Het panel heeft daarom beperkte suggesties 

voor verdere doorontwikkeling naar de toekomst. 

 

Standaard 1 

 Neem het initiatief om de samenwerking met werkveld en lectoraat verder door te 

ontwikkelen door met elkaar een debat te voeren over de rol van verpleegkundige in de 

toekomst. 

 

Standaard 2 

 Kijk bij de doorontwikkeling van het curriculum naar de volgorde van aan te leren 

verpleegtechnische handelingen en de wijze waarop farmacologie in het curriculum 

eventueel nog beter kan worden gepositioneerd; 

 Richt je op doorontwikkeling van het 4C-IDmodel en het stimuleren van de zelfsturing in 

leren van studenten. 

 

Standaard 3 

 Zet de ontwikkeling naar meer formatief en minder summatief toetsen door. 

 
Standaard 4 

 Evalueer de nieuwe vorm van afstuderen en kijk daarbij of het beroepsproduct Advies dat 

de student uitbrengt, voldoende implementatiewaardigheid heeft. 
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Deel III 
 
Bijlagen  
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1.  Bezoekprogramma 

 
  

TIJDSTIP THEMA DEELNEMERS 

8.45-9.00 uur Welkom Projectgroep accreditatie VP & 

directie 
 

9.00-9.30 uur Presentatie door de opleiding 
waarin positionering, gemaakte 
keuzes, stand van zaken en 

openstaande wensen & voornemens 
aan de orde komen. Het panel kan 

toelichtende vragen stellen. De film 
wordt getoond.  

voorzitter curriculumcommissie.  

9.30-10.45 uur Materiaalbestudering, voorbereiding  Panel 

10.45-11.00 uur Spreekuur Panel 

11.00-11.30 uur Rondleiding student opleidingscommissie 

11.30-12.30 uur Gesprek studenten en alumni Studenten van alle leerjaren & 

alumni. 
 

12.30-13.15 uur Overleg, lunch & Inzage Panel 

13.15-14.15 uur Gesprek docenten en examinatoren Docenten vier leerjaren 

Docent afstudeerfase  
Docent BeroepsPraktijkVorming 

14.15-14.30 uur Pauze  

14.30-15.15 uur Gesprek Borging Examencommissie 

Curriculumcommissie 
Student Opleidingscommissie 

Werkveldpartners 
Docenten 

15.15-15.45 uur Gesprek opleidingsmanagement Directie 

15.45-16.00 uur Eventueel extra gesprekken Panel 

16.00-17.00 uur Beoordelingsoverleg Panel Panel 

17.00-17.15 uur Terugkoppeling bevindingen + 

afsluiting met allen 

Panel, docenten, studenten, 

alumni, werkveldpartners 

17.30-18.00 uur Ontwikkelgesprek Vier docenten, student, 

werkveldpartner (toehoorder: 
adjunct directeur) 

18.00 uur Afsluiting Panel, projectteam, directie 
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2. Bestudeerde documenten 
 
Zelfevaluatie 2019 
Zelfevaluatie door studenten 2019 
Afgestudeerden overzicht 2017-2018/2018-2019 
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