


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je bent nooit te oud om te leren!  
 
 
 

Een twee jaar durende deeltijdstudie aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) met een 
wekelijkse schooldag in Nijmegen in combinatie met de studiemogelijkheden bij KinderThuisZorg 
maakte het mogelijk. 
 
De deeltijdopleiding was ingedeeld in vier modules, waarbij elke module uit ongeveer vijftien lesdagen 
bestond. De onderwerpen van deze modules waren: 

• Zorgprofessional 
• Gezondheid bevorderen 
• Verpleegkundig leiderschap 
• Zorginnovatie in de praktijk 

Iedere module bestond uit verschillende opdrachten. Schriftelijke opdrachten (Kritisch denken binnen 
het verpleegkundig proces, CAT, Deskundigheidsbevordering, Preventieve groepsinterventie) en 
mondelinge opdrachten (Shared Decision Making, Motiverende gespreksvaardigheden). 
 
Helaas werden, in verband met Corona, de lessen vanaf maart 2020 online verzorgd. De HAN had 
hiervoor een efficiënte oplossing, zodat de lessen perfect gevolgd konden worden en de studie, zonder 
vertraging, voortgang kon vinden. Toch werd de interactie tussen de medestudenten en de leraren 
gemist. Zoom is nu eenmaal iets anders dan live bij elkaar aan tafel zitten. 
 
Betoog 
De laatste module bestond uit het houden van een betoog. Ik heb deze gehouden over de rol van de 
kinderverpleegkundige bij onvrijwillige zorg problematiek. Daarnaast moest een onderzoek in de praktijk 
worden verricht. Mijn praktijkonderzoek ging over de gebruikerservaring van kinderverpleegkundigen 
met de Buzzy. Hierbij wil ik jullie nogmaals allemaal bedanken voor het invullen van de digitale enquête 
die jullie is toegestuurd!  
 
Ambities 
De ondersteuning vanuit het servicebureau heb ik als zeer prettig ervaren. Mijn vragen waren nooit te 
veel en van alle kanten (Opleiding, HR, ICT, Talent, Marketing) ben ik goed geholpen. Daarnaast ben ik 
zeer goed geholpen door mijn directe collega’s van team 10. Servicebureau, collega’s, allemaal bedankt 
voor jullie hulp! 
 
Met steun van het thuisfront (echtgenoot en kinderen) en een strakke planning is de opleiding goed te 
doen. Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven op persoonlijk vlak en zeker als kinderverpleegkundige. 
Mocht je ambities hebben, dan is deze opleiding zeker aan te raden. Je ziet het, het is te doen, zelfs in 
combinatie met een 24-urige werkweek en een gezin. 
 
Je bent nooit te oud om te leren en hoe mooi is het dat dit mogelijk wordt gemaakt door 
KinderThuisZorg!




