
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Advanced 
Nursing Practice 

 
Master/duaal Enschede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

saxion.nl/anp 



 

 

‘Een expert op talloze 

terreinen in de praktijk 

van de gezondheidszorg’ 

Master Advanced Nursing 
 
 
 

De Master Advanced Nursing Practice 

(MANP) is een officieel erkende opleiding tot 

verpleegkundig specialist. De 

verpleegkundig specialist is een professional 

die in nauwe samenwerking met de arts 

zelfstandig en structureel een aantal 

verpleegkundige en medische taken 

uitvoert. De verpleegkundig specialist ont- 

wikkelt zich gedurende de opleiding als een 

expert in patiëntenzorg binnen het eigen 

deskundigheidsgebied, houdt spreekuren, 

verricht nazorg en is in staat om zorg- en be- 

handelprogramma’s voor specifieke patiënt- 

/cliëntcategorieën te ontwikkelen op basis 

van Evidence Based  Practice.  Daarnaast  

kan de verpleegkundig specialist zorgpaden 

ontwikkelen, onderzoek voorbereiden en 

uitvoeren en kan zij veranderingsprocessen 

organiseren en begeleiden. 

De verpleegkundig  specialist  richt  zich  zowel  

op de gevolgen van  ziekte  en  op  de  ziekte  

zelf. Als verpleegkundig specialist heb je een 

zelfstandige behandelrelatie  met  patiënten,  ben 

je verantwoordelijk voor de werkzaamheden die   

je daarbinnen verricht en werk je multidisciplinair. 

Omdat het ‘evidence based’ werken in de functie 

van wezenlijk belang is, zijn methodologie, 

onderzoekstechnieken en het ontwikkelen  van  

een onderzoekende houding in het programma 

opgenomen. Je maakt een keuze voor één van de 

volgende vijf specialismen: 

 

• preventieve zorg 

• acute zorg 

• chronische zorg 

• intensieve zorg 

• geestelijke gezondheidszorg 

 

De opleiding duurt twee jaar, de voertaal is 

Nederlands en na je afstuderen heb je een Master 

of Science (MSc) Graad. Als afgestudeerde kun jij je 

als verpleegkundig specialist laten registreren. 

Registratie geeft juridische borging en erkenning 

als autonome professional. 

 

De opleiding 

Opbouw 

Het curriculum omvat 120 studiepunten: 40 punten 

voor het binnenschoolse programma/het 

basiscurriculum en 80 punten voor het 

buitenschoolse programma dat gericht is op het 

gekozen specialisme. Er wordt gewerkt met 

s e m e s t e r s  van 20 weken. In elke leerlijn  

wordt  aandacht  besteed aan de generieke  en  

beroepsspecifieke competenties  die  in 

afzonderlijke modulen worden aangeboden. 

Werken en studeren beslaan een volledige 

werkweek. 

 

Opleidingsconcept 

De Master Advanced Nursing Practice is een duale 

opleiding. Hierdoor is er een voortdurende 

uitwisseling tussen theorie en praktijk. In je 

aanstelling van 32 – 36 uur in een praktijkinstelling, 

besteed je gemiddeld 1 dag per week aan lessen op 

Saxion. 

 
 

 



 

‘Als verpleegkundig 

specialist heb je een 

zelfstandige behandelrelatie 

met patiënten’ 

Practice 
 

Naast de beroepsinhoudelijke verbreding dien je 

in staat te zijn nieuwe oplossingsstrategieën en 

producten te ontwikkelen en toe te passen en de 

effectiviteit hiervan te beoordelen voor de eigen 

beroepspraktijk. Je doet ervaring op en leert hierop 

te reflecteren. De opleiding ondersteunt dit proces 

en biedt mogelijkheden: reflectie en feedback, 

aanbieden van concepten en het aanleveren van 

vaardigheden (plannen, managen en communiceren). 

 

Programma 

De opleiding bestaat uit 3 leerlijnen; Onderzoek & 

Innovatie, Klinisch Expert en Rolontwikkeling & 

Praktijkleren. Een specifiek onderdeel van 

Onderzoek & Innovatie is ‘Evidence Based 

Practice’. Hierin maak  je kennis met verschillende 

soorten onderzoek, epidemiologie en statistiek, 

methoden van data verzamelen en het uitdenken en 

opschrijven  van een onderzoeksplan. In het laatste 

onderdeel van  Evidence Based Practice 2 voer je 

je eigen onderzoek uit. Verder maak je binnen de 

leerlijn Onderzoek & Innovatie kennis met het 

werken aan een innovatie om de kwaliteit van de 

zorg in jouw eigen organisatie te verbeteren. 

 

In de drie modulen klinisch expert staan kennis, 

inzicht en vaardigheden voor het behandelen van 

patiënten  centraal.  Je  leert  klinisch   redeneren, 

 

 

 

 

lichamelijk/psychiatrisch  onderzoek   doen   en 

een anamnese afnemen. Tevens is er een 4
e

  

module Farmacotherapie in het kader van de 

voorschrijfbevoegdheid van de verpleegkundig 

specialist (artikel 14 wet BIG). Daarnaast staan de 

volgende vaardigheden van de verpleegkundig 

specialist centraal: Health Promotion, E-health, 

(medische) communicatie in multidisciplinair 

samenwerkingsverband en consultvaardigheden. 

 

In de module Rolontwikkeling & Praktijkleren ben 

je actief in coachgroepen waarin de ontwikkeling 

en positionering van jouw rol als verpleegkundig 

specialist centraal staat. 

 

Bijzonderheden 

Start opleiding 

Er zijn gemiddeld 40 contactdagen per studiejaar. De 

opleiding wordt gegeven bij Saxion, locatie Enschede. 

Het jaarrooster wordt voorafgaand aan de start van  

 het studiejaar verstrekt. Er zijn wekelijkse 

contactdagen. Voor het cohort 2019 - 2021 is de 

lesdag donderdag. 

 

Kosten 

Voor de Master Advanced Nursing Practice bestaat 

er een subsidieregeling vanuit de overheid. Het 

collegegeld voor het studiejaar 2019 - 2021 is 

vastgesteld op € 2.083,-. 

 

  

 

  

Studiejaar Klinisch Expert Onderzoek & Innovatie Rolontwikkeling & Praktijkleren 

1 Klinisch expert hart & longen 

 

Klinisch expert neurologie & 

psychiatrie2 

Evidence Based Practice EBP 1 

Evidence Based Practice 2 (deel 1) 

Veranderen & Innoveren 

Rolontwikkeling 

en praktijkleren I 

2 Klinisch expert buik – huid-orthopedie –

palliatieve zorg - geriatrie – 

gerontologie  

 

Klinisch Expert Farmacotherapie 

Evidence Based Practice 2 (deel 2) 

Meesterproef 

Rolontwikkeling en Praktijkleren II 



 

 

Toelating 

Je hebt een opleidingsplaats in een zorginstelling, 

zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecen- 

trum, thuiszorgorganisatie, GGD, gezondheidscen- 

trum, GGZ instelling of bij een huisarts. Hier is voor 

de duur van je opleiding een verpleegkundig en/ 

of medisch specialist aangewezen als praktijkoplei- 

der. Daarnaast beschik je over een arbeidsovereen- 

komst voor tenminste 32 uur per week. 

 

Om geregistreerd te kunnen worden als Verpleeg- 

kundig Specialist in opleiding (vios), dienen zowel 

de praktijkinstelling als de praktijkopleider erkend 

te zijn door de Registratiecommissie Specialismen 

Verpleegkunde (RSV). 

 

Voor tarieven: vsregister.venvn.nl 

 

 

Meer informatie 

Het landelijk aantal opleidingsplaatsen wordt jaar- 

lijks door het ministerie van VWS bepaald. 

 

Voor meer inhoudelijke informatie over de op- 

leiding kun je contact opnemen met dr. Sandra 

van Hogen-Koster, s.koster.01@saxion.nl, 

course director van de Master ANP. 

 

Voor algemene informatie kun je contact opnemen 

met de backoffice van de Academie Gezondheids- 

zorg via backoffice.agz@saxion.nl of 088 - 019 1568. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enschede 

M.H. Tromplaan 28 

7513 AB Enschede 

Postbus 70000 

7500 KB Enschede 

Tel. (088) 019 8888 

 

 

Deventer 

Handelskade 75 

7417 DH Deventer 

Postbus 70000 

7500 KB Enschede 

Tel. (088) 019 8888 

 

 

Apeldoorn 

Spoorstraat 29 

7311 PE Apeldoorn 

Postbus 70000 

7500 KB Enschede 

Tel. (088) 019 8888 
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