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17 hogescholen en het werkveld presenteren gezamenlijk 

het nieuwe opleidingspro� el voor de hbo verpleegkundige
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Programma 28 januari 2015
09.00 Ontvangst deelnemers

10.00  Opening dagvoorzitter
 Maarten Bouwhuis, presentator BNR en RTL-Z  

10.15 Interview over de aanleiding en het traject 
 Bachelor Nursing 2020 
 Peter Koopman, voorzitter stuurgroep, Bachelor 
 Nursing 2020
 Johan Lambregts, projectleider, Bachelor Nursing 2020

10.25 Veranderende rol van de verpleegkundige
 • De impact van de veranderende rol 
 • Belang van opleiding voor verpleegkundigen in de 
  praktijk
 Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap,  
 Universitair Medisch Centrum Utrecht en Chief Nursing 
 O�  cer (CNO)

10.50 De veranderende rol van het hoger 
 gezondheidszorg onderwijs 

11.05 Ko�  e- en theepauze

11.35 Aanbieding van het eindrapport Bachelor 
 Nursing 2020 door Peter Koopman aan:
 Katja Mur, directeur Macro Economische Vraagstukken en 
 Arbeidsmarkt, Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport
 Caroline van Mierlo-Renia, voorzitter, Landelijk Overleg 
 Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) en directeur 
 instituut verpleegkundige studies, Hogeschool Arnhem 
 Nijmegen 
 Henk Bakker, voorzitter, Verpleegkundigen & Verzorgenden 
 Nederland (V&VN) 
 Thom de Graaf, voorzitter, Vereniging van Hogescholen
 Herma van der Wal, lid Raad van Bestuur, Dimence 
 
 Gevolgd door een korte reactie van Katja Mur, 
 Caroline van Mierlo-Renia, Henk Bakker, Thom de Graaf en
 Herma van der Wal

12.00 Bachelor Nursing 2020 in de praktijk 
 Korte pitches met persoonlijke toekomstvisies op de 
 aansluiting van het onderwijs en het werkveld. Een speciaal
 geselecteerde klankbordgroep reageert op iedere pitch. 

 

Met pitches van: 
 • Marianne Lensink, directeur zorg, 
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Hans Meij, lid directiecomité, Amphia ziekenhuis, 
  universitair hoofddocent ouderengeneeskunde, 
  Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en 
  lid taskforce verpleegkundige beroepsontwikkeling,
  NVZ vereniging van ziekenhuizen 
 • Robertha Langenberg-Klok, directeur Academie Health 
  Care, Viaa Gereformeerde Hogeschool Zwolle en 
  lid dagelijks bestuur, LOOV
 • Tineke Holwerda, verpleegkundige/verplegings-
  wetenschapper en hoofd zorginnovatie, 
  Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Robert Meijburg, verpleegkundig opleider, 
  Parnassia Academie 
 • Angela Tuijp, docent verpleegkunde, 
  De Haagse Hogeschool

 Klankbordgroep: 
 • Anna-Marie Valkema, wijkverpleegkundige, 
  Cordaan Thuiszorg 
 • Cees Smit, patiënt expert
 • Jenny Schemkes, senior teamleider en projectleider HBO-V, 
  Laurens
 • Joke van der Meer, docent verpleegkunde, 
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

12.30 Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en 
 aanbevelingen uit de themagroepen? 
 Interviews met: 
 • Annemiek Nijst, docent verpleegkunde, 
  Avans Hogeschool en voorzitter themagroep  ‘robuust 
  curriculum’, Bachelor Nursing 2020
 • Ria den Hertog, docent/onderzoeker, 
  Christelijke Hogeschool Ede en voorzitter themagroep  
  ‘focus en di� erentiatie’, Bachelor Nursing 2020
 • Carolien Sino, directeur, Instituut Verpleegkundige 
  Studies, Hogeschool Utrecht en voorzitter, themagroep 
  ‘‘borging opleidingspro� el in de praktijk”, Bachelor 
  Nursing 2020

12.45 Lunch
 Tijdens de lunch zijn er vrije presentaties van projecten, 
 ideeen en producten

14.00 Aan de slag met Bachelor Nursing 2020
 U heeft de keuze uit verschillende inspirerende 
 parallelsessies. 
    
Het complete overzicht treft u in de volgende kolommen aan >>
16.30 Einde congres en aanvang borrel
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Opleidingspro� el Bachelor Nursing 2020
• Nieuwe competenties
• Speerpunten in de zorg
• CanMedsgebieden en kritische situaties
• Kenmerken van de Bachelor Nursing
Annemiek Nijst, docent verpleegkunde, Avans Hogeschool en voorzitter 
themagroep  ‘robuust curriculum’, Bachelor Nursing 2020
Margreet van der Cingel, Hoofddocent en onderzoeker, 
Hogeschool Windesheim

14.30 > Wisseling van parallelsessie

Curriculum bouwen
Rondetafelgesprek
• Uitwisseling van ideeën en ervaringen met het maken nieuw curriculum
• Inrichten propedeuse
• Inrichten afstudeerfase

Maximaal 2 deelnemers per Hogeschool

Discussie onder leiding van Jeannette Dikkers, senior docent, 
Instituut Zorg & Welzijn, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

15.10 > Wisseling van parallelsessie

Zelfmanagement 
• Wat houdt ondersteunen van 
 zelfmanagement bij mensen 
 met chronische aandoeningen 
 in voor de verpleegkundige? 
• De rol en verantwoordelijkheid 
 van de verpleegkundige en de 
 patiënt: wat heeft de 
 patiënt nodig en wat kan de 
 verpleegkundige bieden?
• Competenties verpleegkundige 
 voor zelfmanagement 
 ondersteuning: eerste 
 resultaten van een studie 
 binnen NURSE-CC 
AnneLoes van Staa, lector, 
Hogeschool Rotterdam

15.50 > Wisseling van parallelsessie

Keuzeonderwijs van de toekomst
• Van di� erentiaties naar keuzeonderwijs
• AGZ, GGZ, MGZ? 
• Intra/extramuraal? 
Rianne Sell-Sintmaartensdijk, stafadviseur initieel onderwijs,
Zorgacademie Erasmus MC 
Jeroen Boonstra, docent verpleegkunde/onderzoeker, 
Saxion Academie gezondheidszorg 

Aansluiting MBO en vervolgonderwijs
• Hoe krijgt de aansluiting van MBO naar HBO zo goed 
 mogelijk gestalte? 
• Hoe sluit het nieuwe opleidingspro� el aan op het 
 vervolgonderwijs?
Ria Havekes, hoofddocent HBO-V, minor coördinator en 
projectleider nieuw curriculum, Hogeschool Leiden 
Mieke Hollander, directeur Gezondheidszorg college, 
ROC Midden Nederland

Docent van de toekomst
• Actuele kennis
• Ervaring uit beroepspraktijk
• Samenwerking werkveld
• Facilitering door hogescholen
Roos Nieweg, hogeschooldocent, Academie voor Verpleegkunde, 
Hanzehogeschool Groningen en bestuurslid, V&VN
Frits Benjamins, directeur faculteit Gezondheidszorg,
Zuyd Hogeschool en lid, SAC-HGZO

Klinisch redeneren
• hoe leer je klinisch redeneren? 
• hoe toets je klinisch redeneren? 
• waarom is een expert nodig voor beide? 
Lia van Straalen, coördinator praktijkleren en docent verpleegkunde, 
Hogeschool Utrecht 

Stageplaats van de toekomst
• Hoe kunnen ziekenhuizen en hbo beter met elkaar 
 samenwerken? 
• Aan welke voorwaarden moet een goede stageplek voldoen?
• Hoe versterken we de school in de praktijk en de praktijk 
 in de school?
• Praktijkvoorbeelden
Wilma Jackson, hoofd leerhuis, 
TweeSteden Ziekenhuis Tilburg 

Preventie en de 
verpleegkundige 
beroepsuitoefening 
• Wat vragen nieuwe ontwikkelingen 
 van verpleegkundigen op het vlak 
 van preventie? 
• Hoe wordt preventie een meer 
 vanzelfsprekend onderdeel van de 
 beroepsuitoefening?
• Preventie en zelfmanagement-
 ondersteuning, wanneer is dit een 
 succesvol duo?
Anne Marie Vaalburg,
adviseur innovatie, V&VN
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Praktijkgericht onderzoek
Visie op onderzoekend vermogen in de bachelor nursing t.a.v
• Verantwoording en re� ectie aanpak en resultaten
• Kritische houding en toepassen van theorieën en onderzoeksresultaten 
 van anderen 
• Zelf kunnen uitvoeren van een onderzoekscyclus 
• Rol van lectoraten
Marjan de Rijke, docent, Hogeschool Zeeland en  
Berno van Meijel, lector GGZ-verpleegkunde, Inholland
Afvaardiging Hogeschool van Amsterdam

Het normenkader voor 
indiceren en organiseren 
van verpleging in de 
eigen omgeving
• Wat is het (en wat is het niet)? 
• Waarom een normenkader 
 indiceren en organiseren van 
 zorg?
• Wat betekent dit voor 
 verpleegkundigen in de 
 eerstelijn (en het onderwijs)? 
Mariska de Bont, 
beleidsadviseur, V&VN, 
afdeling Eerstelijn

Leven lang leren
• Blijven leren als verpleegkundige
• Leren van de praktijk
Marjolein Schouten, Manager Jeroen Bosch Academie 
Meralda Slager, opleidingsmanager verpleegkunde, 
De Haagse Hogeschool 

14.30 > Wisseling van parallelsessie

15.10 > Wisseling van parallelsessie

15.50 > Wisseling van parallelsessie

De wijkverpleegkundige in 2015
• De veranderende rol in de praktijk
• Onderwijs, gezondheidszorg-organisaties en wijkverpleegkundigen 
 samen aan de slag 
Ineke Voordouw, programmasecretaris ‘Zichtbare schakel’ ZonMw  
Laura Vriendjes, coördinerend wijkverpleegkundige, Omring 

Beginnend beroepsbeoefenaar
• De uitdagingen van het inzetten van een breed opgeleide 
 professional
• Starter: verlengde opleiding of leven lang leren?
• Zelfstandig inzetten van een beginnend beroepsbeoefenaar
Margriet Snellen, beleidsadviseur opleidingen, ActiZ
Roos Nieweg, hogeschooldocent, Academie voor Verpleegkunde, 
Hanzehogeschool Groningen en bestuurslid, V&VN

Bachelor Nursing 2020 en 
Maatschappij en Gezondheid 
• Expertisegebieden
• Verbinding werkveld Maatschappij & Gezondheid en opleidingen 
Gia Wallinga, rayonmanager, Icare Flevoland, lid Raad van Toezicht, Dimence, 
voorzitter, V&VN eerstelijns verpleegkundigen

Bij- en nascholing 
van huidige 
wijkverpleegkundigen 
• Een leven lang leren: hoe doe je dat?
• Je focus helder hebben en staan 
 voor je vak!
• Samenwerking hogescholen en
 werkveld
• Beleid korte en middellange termijn
Margriet Torny,
Zusters&Co

Minoren wijkverpleging 
• Wijk-/buurtgericht werken – 
 kwetsbare ouderen
• Zelfmanagement en 
 technologie
• Kwaliteit en professionaliteit – 
 Palliatieve zorg 
Corry Hoogendoorn-Stuiver, 
docent verpleegkunde, coördinator 
minors en  inhoudsdeskundige 
minor MGZ, Fontys 
Hogeschool Verpleegkunde

Curriculum bouwen
Curriculum bouwen
Rondetafelgesprek
• Uitwisseling van ideeën en ervaringen met het maken nieuw curriculum
• Inrichten propedeuse
• Inrichten afstudeerfase 

Maximaal 2 deelnemers per Hogeschool

Discussie onder leiding van Jeannette Dikkers, senior docent, 
Instituut Zorg & Welzijn, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

Stroming 3 Stroming 4

15 16Imago en 
beeldvorming 
over wijkverpleegkundige  
• Van “steunkous aantrekken” naar 
 preventie en complexe zorg.
• De bijdrage van het hbo onderwijs 
 aan imagoverbetering voor werken 
 als wijkverpleegkundige en eerste 
 en 0-de lijn
Johan Lambregts, projectleider, 
Bachelor Nursing 2020
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Instituut voor
Gezondheidszorg

Instituut voor
Commercieel
Management

Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) is opdrachtgever van het project 
Bachelor Nursing 2020 bestaat uit de onderstaande hogescholen:

Partner worden van dit event? 
Speelt uw instelling /organisatie een rol in het gemeenschappelijk 
opleidingspro� el Bachelor Nursing 2020?
Maak dit dan kenbaar tijdens het congres en kom zo in contact met 
uw (toekomstige) relaties.
Neem voor een verkennend gesprek contact op met
Mark de Leeuw, Business Development
040 - 2 972 724 / m.de.leeuw@sbo.nl

• Directeuren, managers en docenten verpleegkunde van 
 HBO- en MBO-opleidingen
• Bestuurders, directeuren, managers, HRM/HRD managers, 
 praktijkbegeleiders, opleiders, verpleegkundig specialisten en 
 verpleegkundigen werkzaam bij zorginstellingen en eerste lijns 
 gezondheidszorg 
• Onderzoekers van universiteiten
• Lectoraten van Hogescholen
• Koepels en brancheorganisaties
• Zorgverzekeraars
• Ministerie van VWS en OCW en kennisinstituten 

Speciaal ontwikkeld voor: 

Twitter mee 
#BN2020

“ Het opleidingspro� el Bachelor Nursing 2020 levert 

alle hogescholen op de eerste plaats een nationaal kader 

voor de lokale onderwijscurricula. Studenten kunnen 

daarmee adequaat  toegerust worden voor de moderne 

verpleegkundige zorgverlening straks.  Ook ná de 

huidige zorghervorming kunnen zij overal beginnen als 

verpleegkundige,  bijvoorbeeld in de wijkverpleging en 

in de verpleegkundige zorg voor geestelijke gezondheid, 

maar ook op de chirurgische verpleegafdeling van een 

academisch ziekenhuis of in de zorg voor ouderen.  

Op de tweede plaats de� nieert Bachelor Nursing de 

samenwerking met de beroepsgroep en  zorginstellingen 

opnieuw, als een innovatief en dynamisch partnerschap. 

Want beroeps-, opleidings- en functiepro� elen vormen 

nationaal, maar vooral lokaal een gezamenlijk drieluik. 

Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar 

kan niet zonder de anderen, om het gezamenlijke doel te 

bereiken: optimale patiëntenzorg. .”
Peter Koopman, 

voorzitter stuurgroep

“ Bachelor Nursing 2020 heeft binnen de zeventien 
participerende hogescholen veel beweging, veel 
positieve energie opgeleverd. De CanMEDS-rollen 
uit het beroepspro� el verpleegkundige zijn vertaald 
in competenties die we de studenten bijbrengen. 
Niet abstract, maar heel praktisch, aan de hand van 
patiëntproblemen en kritische beroepssituaties die 
verpleegkundigen direct herkennen. Het hele traject 
heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is 
gezamenlijk te opereren, ook in de richting van en 
samen met werkveld en de branchepartijen. Bachelor 
Nursing 2020 smaakt wat dat betreft duidelijk naar 
meer. .”
Caroline van Mierlo-Renia, 
voorzitter LOOV

www.bachelornursing.nl



Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Werkzaam in het onderwijs of gezondheidszorg € 199,-

Werkzaam als leverancier, adviseur of consultant 
voor het onderwijs of gezondheidszorg

€ 899,-

Genoemde bedragen zijn excl. btw en inclusief ko�  e- en thee, lunch, 

borrel en digitaal naslagwerk.

Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) is opdrachtgever van het project 
Bachelor Nursing 2020 bestaat uit de onderstaande hogescholen:

Wilt u met meerdere 
collega’s aanmelden?

Neem dan contact op met Sandra Donkers
voor interessante collega kortingen,
tel. 040 - 2 972770, s. donkers@sbo.nl

Voortrekkers in verandering > 
17 hogescholen en het werkveld presenteren gezamenlijk 

het nieuwe opleidingspro� el voor de hbo verpleegkundige

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe 
opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens 
kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u 
niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en 
opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands 
Instituut voor de Bouw (NIB), Euroforum en Secretary Management Institute (SMI) maakt SBO deel uit 
van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer 
informatie op: www.sbo.nl

www.bachelornursing.nl

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Datum en locatie
28 januari 2015
NBC Nieuwegein
Voor routebeschrijving zie:
www.bachelornursing.nl

Persoonlijk congresadvies
Voor vragen belt u met:

Sandra Donkers
040 - 2 972 770
s.donkers@sbo.nl

68848

Eenvoudig aanmelden via internet:
www.bachelornursing.nl
U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 974 888
of stuur een email naar: inschrijving@sbo.nl.
Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe.
ls uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging
van uw deelname binnen een werkdag via e-mail.
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