VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING
AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE
Tijdens de opleiding HBO-verpleegkunde leerde je om vanuit verschillende invalshoeken én met
een helikopterview te kijken. Door de combinatie van werken en leren ontwikkelde je je tot een
verpleegkundige die niet stil blijft staan bij standaarddiagnoses maar altijd zoekt naar optimale zorg
voor je patiënt. Je combineert wetenschappelijk inzicht met een klinische blik. Ook ben je nu in staat
om complexe zorgprocessen te coördineren en toch het overzicht te behouden. Je opleiding is dan
ook een sterke basis om door te stromen naar andere zorgfuncties op HBO-niveau.

Werken in de ambulancezorg
We worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig. Maar op latere leeftijd hebben we meer
zorg nodig. Daardoor stijgt ook de vraag naar acute mobiele zorg en naar gespecialiseerd personeel.
Daarom is de RAV Brabant Midden-West-Noord, in samenwerking met Ambulancezorg Groningen,
gestart met met een opleiding voor afgestudeerde studenten HBO-V. Meerdere keren per jaar kun
je beginnen met de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. We zien dit als een expeditie: een
intensieve leerroute waarin we je helpen om je competenties te ontwikkelen op weg naar je
eindbestemming. In 18 maanden tijd doorloop je een volledig verzorgde opleiding waarbij we je
klaarstomen om aan de slag te gaan als zelfstandig werkende ambulanceverpleegkundige.
Je volgt lessen, wordt begeleid bij het praktijkleren en loopt stage op de zorgambulance en de
meldkamer. Ook volg je diverse externe stages (spoedeisende hulp, IC/CCU, anesthesie, Meldkamer
Ambulancezorg, psychiatrie, et cetera), om uitgebreid kennis op te doen in de acute zorg.
Met je diploma ben je zelfstandig inzetbaar als ambulanceverpleegkundige en ben je verantwoordelijk
voor het bieden van optimale ambulancezorg. Wij noemen dat: ambulancezorg vanuit het hart.
Ben je er klaar voor om met ons op reis te gaan?

www.ravbrabantmwn.nl

Ga met ons mee op expeditie!

Opleidingsinformatie

Ga met ons mee op expeditie!

De opleiding
De opleiding bestaat uit 13 modules: een module praktijkleren en twaalf theoriemodules. Bij succesvolle
afronding ontvang je het erkende CZO-diploma. Binnen de opleiding volg je de Basis Intensieve Acute
Zorg module vanuit het Erasmus MC. Deze biedt je de mogelijkheid om binnen vijf jaar een andere
richting te kiezen dan de ambulancezorg. De theoretische opleiding wordt in onze eigen academie
gegeven; het praktijkleren vindt plaats bij een van onze ambulanceposten. Tijdens de opleiding werk
je fulltime (36 uur).

Theoriemodules
Je volgt onderstaande theoriemodules met een totale duur van 18 maanden (8 maanden theorie
en 10 maanden praktijk).
 Basis acute zorg

 Acute geriatrische zorg

 Acute cardiologische zorg

 Acute zorg voor het kind

 Neuro-acute zorg

 Acute obstetrische zorg

 Acute interne geneeskundige zorg

 Opgeschaalde zorg

 Traumazorg

 Goede ambulancezorg

 Acute psychiatrische zorg

 Evidence-based practice

Ook kennen we in de theoriemodules de leerlijnen klinisch redeneren en intervisie/moreel beraad.

Opleidingsportfolio
Bij de module praktijkleren werk je aan een opleidingsportfolio. In dit portfolio verzamel je de
noodzakelijke bewijsstukken waarmee je je ontwikkeling tot ambulanceverpleegkundige laat zien.
Tijdens het praktijkleren werken we met een praktijkleerplan, beoordelingen van kenmerkende
beroepssituaties, zorgverleningsevaluaties en reflecties. Ook stages zijn onderdeel van het praktijkleren.
Tijdens de praktijkleerperiode vinden regelmatig begeleidings- en evaluatiegesprekken plaats.

Toetsen
In de opleiding worden de toetsen zoveel mogelijk gebaseerd op competenties; kennis en vaardigheden
worden waar mogelijk in relatie met een beroepsspecifieke context getoetst. We werken met verschillende
toetsvormen zodat je inzicht krijgt in je sterke en zwakke punten. De toetsen zijn gericht op feedback
én om je leerproces te kunnen begeleiden. Ook wordt gewerkt met selfassessment en peerassessment.
Toetsing gebeurt tijdens het praktijkleren en tijdens de theoriedagen. Naast theoretische toetsen
worden in de academie ook vaardigheidstoetsen afgenomen: we maken gebruik van simulatiepatiënten
of simulatiepoppen en het klinisch redeneren wordt zoveel mogelijk geoefend.

Na de opleiding
Heb je de opleiding succesvol afgerond met de proeve van bekwaamheid, praktijkbeoordeling en
eindassessment? Dan kun je onmiddellijk aan de slag als ambulanceverpleegkundige!

Meld je aan
Aanmelden kan heel gemakkelijk. Ga via de onderstaande link naar de aanmeldpagina, vul je gegevens
in en upload je motivatiebrief en curriculum vitae (cv). Heb je vragen, dan kun je altijd telefonisch
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contact met ons opnemen via 085-044 22 00.
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