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Verpleegkunde opleiding 
 

Welkom  

Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met 

het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. 

Dit is een opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg 

(BBL) op niveau 4. 

 

Heb je interesse voor het vak van verpleegkundige? In deze 

brochure vind je achtergrondinformatie over het ziekenhuis en 

deze opleiding.  

 

Werken in het 

St. Antonius Ziekenhuis 
Het St. Antonius Ziekenhuis is een  

toonaangevend ziekenhuis met een rijke, 

gastvrije traditie. Het fungeert als regionaal 

ziekenhuis en als landelijk topklinisch en 

opleidingsziekenhuis. Dit biedt een 

werkomgeving met ruimte voor initiatief, 

innovatie en professionele ontwikkeling. 

Landelijk is het ziekenhuis bekend 

vanwege de behandeling van patiënten met 

hart-, vaat- en longziekten.  

 

Het St. Antonius Ziekenhuis (ongeveer 

5.000 medewerkers, 250 specialisten, 

880 bedden) werkt nauw samen met 

diverse zorgaanbieders in de regio 

Utrecht. Het ziekenhuis is gevestigd op 

twee locaties; in Nieuwegein en in Utrecht

Verplegen, wat is dat 

eigenlijk? 
• Verpleegkundigen vervullen een 

belangrijke rol in de zorg voor patiënten.  

• Verpleegkundigen ondersteunen 

mensen die ziek zijn bij de dagelijkse 

levensbehoeften, zoals eten en drinken, 

naar het toilet gaan en lichamelijke 

verzorging. Ook begeleiden zij patiënten 

bij spanning en verwarring door ziekte, 

bij vergeetachtigheid en verdriet en bij 

de eventuele acceptatie van hun ziekte 

en hun afhankelijkheid van anderen.  

• Verpleegkundigen stellen vast, in 

overleg met patiënten en andere 

hulpverleners, welke zorg een patiënt 

nodig heeft. Zij overleggen met andere 

disciplines zoals de arts, fysiotherapeut, 

maatschappelijk werker, pastor of 

diëtist. 



 
 

 
 
 
 
 

‘Het leuke van verpleegkunde 

is dat je zowel praktisch als 

theoretisch bezig bent. Je bent 

als het ware de tussenpersoon 

tussen de patiënt en de andere 

zorgverleners. Je werkt in een 

team aan een gezamenlijk doel: 

de optimale verpleging van een 

patiënt. Ik vind het een 

geweldig beroep.’ 

Student verpleegkunde 

 

• Verpleegkundigen begeleiden de patiënt 

en zijn familie bij onderzoeken en 

operaties. 

• Verpleegkundigen voeren taken uit in 

opdracht van anderen, zoals het toedie-

nen van medicatie, het bewaken van een 

infuus en het verzorgen van wonden. 

Hierbij werken zij intensief samen met 

collega’s en andere hulpverleners. 

• Verpleegkundigen houden zich niet 

alleen met zieke mensen bezig. Ze 

zetten zich ook in om ziekte te 

voorkomen en helpen mensen om 

gezond(er) te leven. Zo geven 

verpleegkundigen voorlichting na 

bijvoorbeeld een operatie, en 

voorlichting over wat een patiënt wel en 

niet mag doen tijdens zijn herstel. 

 

 

 
Kortom, verplegen vraagt om een grote 

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

stressbestendigheid. Eigenschappen waar 

niet iedereen over beschikt. Tijdens de 

opleiding tot verpleegkundige wordt hier 

gericht aandacht aan besteed.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie over de 

opleiding 
Er zijn verschillende manieren om 

verpleegkundige te worden. In deze 

brochure lees je alleen informatie over de 

BBL-opleiding tot verpleegkundige, niveau 

4. Dit is een leren-werken variant, de 

zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg 

afgekort tot BBL. 

 
St. Antonius Academie 

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als 

topklinisch opleidingsziekenhuis een eigen 

Academie. 

 
In samenwerking met het MBO Utrecht is 

een versneld opleidingstraject tot 

verpleegkundige op niveau 4 ontwikkeld. 

Deze MBO- opleiding is volledig erkend. 



 
 

 
 
 
 
 

‘In de eerste periode van de 

opleiding ben ik heel direct 

betrokken bij de studenten 

en laat ik ze stapsgewijs 

kennis maken met de praktijk. 

Naarmate de opleiding vordert, 

volg ik mijn studenten op wat 

grotere afstand. Dat kunnen ze 

dan ook aan. Ik blijf voor hen 

natuurlijk wel altijd het eerste 

aanspreekpunt.’ 

Werkbegeleider 

 

Uniek aan deze opleiding is onder meer het 

volgende: 

• De opleiding duurt 2,5 jaar in plaats van 

de reguliere vierjarige opleiding. 

• Onze eigen specialisten en        

gespecialiseerde verpleegkundigen 

verzorgen een deel van de opleiding. Op 

deze wijze sluiten theorie en praktijk 

optimaal op elkaar aan. 

 
Je krijgt een intensieve studiebegeleiding 

met aandacht voor individuele 

studievaardigheden en persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

Opbouw van de opleiding 

De opleiding bestaat uit een theoretisch en 

een praktisch deel. De theorie volg je in de 

Antonius Academie te Utrecht. Het praktijk 

gedeelte van je opleiding vindt plaats in het 

ziekenhuis. De opleiding begint met een 

theorieperiode van vijf weken waarvoor je 

een leerovereenkomst aangaat met het St. 

Antonius Ziekenhuis. Na deze 5 weken gaat 

de leerovereenkomst over naar een 

leerarbeidsovereenkomst voor de duur van 

je opleiding. 

Na deze vijf weken vervolg je de opleiding 

op een verpleegafdeling en wisselen 

theorie en praktijk elkaar regelmatig af. Je 

gaat stagelopen op vier verschillende    

afdelingen op beide locaties van het 

ziekenhuis. 

 
 

Studiebegeleiding 

Het volgen van de versnelde opleiding tot 

verpleegkundige vereist naast inzet en 

motivatie ook de vaardigheden om te 

kunnen leren. Om je hierbij te 

ondersteunen heeft elke afdeling een 

praktijkopleider en krijg je een vaste 

werkbegeleider. Zij hebben regelmatig 

contact met je over jouw voortgang tijdens 

je stage. Met hen kun je eventuele 

leerproblemen bespreken en zoek je 

samen naar oplossingen. 

Vanuit de academie krijg je gedurende je 

opleiding een vaste mentor toegewezen. 



 
 

 
 
 
 
 

‘Het is belangrijk dat je je als 

student kritisch en leergierig 

opstelt. Dat betekent onder 

andere dat je goed de theorie 

bijhoudt en deze ook toetst aan 

de praktijk. Bovendien moet je 

initiatief tonen en je kwetsbaar 

durven opstellen. Naast een 

beroepsinhoudelijke ontwikkeling 

maak je ook een persoonlijke 

ontwikkeling door tijdens deze 

opleiding.’ Opleider 

Voor wie is de opleiding 

bestemd? 

Een versnelde opleiding stelt hoge eisen 

aan je inzet en motivatie. Tijdens de 

selectieprocedure wordt hier dan ook 

uitvoerig op ingegaan. Wil je graag 

verpleegkundige worden of ben je toe aan 

een nieuwe uitdaging met een gedegen 

opleiding? Dan is dit je kans! Voldoe je aan 

de vooropleidings- eisen én beschik je 

over de juiste attitude, dan word je van 

harte uitgenodigd te solliciteren. 

    

 Carrièreperspectieven 

Toelatingseisen 
Om in aanmerking te komen voor deze 
opleiding heb je de volgende vooropleiding 
nodig: 

• Een verzorgende-IG (VIG) diploma: je 
hebt de BBL-opleiding gevolgd, met als 
vooropleiding minimaal vmbo 
Theoretische Leerweg 

• Een Mbo-diploma op niveau 4 met als 
vooropleiding vmbo-diploma 
Theoretische Leerweg óf een 
mavodiploma op D-niveau 

• Afgeronde eerste 2 jaar van de BOL-
opleiding Verpleegkunde niveau 4 
(aangevuld met een overgangsbewijs 
van leerjaar 2 naar leerjaar 3, een 
aanbevelingsbrief van je 
studieloopbaanbegeleider en een 
aanbevelingsbrief van je 
stagebegeleider van je laatste stage): je 
hebt als vooropleiding minimaal VMBO 
Theoretische leerweg  

• Een Mbo-diploma op niveau 4 met als 
vooropleiding een overgangsbewijs van 
3 naar 4 HAVO of een overgangsbewijs 
van 4 naar 5 VWO 

• HAVO-diploma 
• VWO-diploma 

Een goede beheersing van het Nederlands 

binnen deze opleiding is van groot belang. Van 

buitenlandse sollicitanten wordt dan ook 

verwacht dat zij in het bezit zijn van het 

staatdiploma NT 2 (Nederlands als tweede taal), 

programma 2. 

Ben je eenmaal gediplomeerd 

verpleegkundige niveau 4, dan kun je je op 

verschillende manieren verder ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld door het volgen van de opleiding 

tot HBO- verpleegkundige, je specialiseert je 

als Intensive Care verpleegkundige of kinder- 

verpleegkundige. Met deze opleiding kun 

je overal werken in de algemene 

gezondheidszorg. 



 
 

De arbeidsvoorwaarden 
De kosten van de opleiding worden volledig 

vergoed. Tijdens de eerste vijf lesweken 

krijg je zakgeld en daarna een salaris, 

conform het CAO ziekenhuiswezen. Je 

krijgt een contract van 32-36 uur per week 

voor de duur van de opleiding.  

 

Meer weten? 
Voor inhoudelijke vragen over de opleiding 

kun je contact opnemen met de St. 

Antonius Academie, telefoon 088-

3208700. Voor vragen over de 

sollicitatieprocedure kan je contact 

opnemen met Antonius@Work via het 

telefoonnummer 088-3208640. 

 

Informatie is ook te vinden op de website: 

https://werkenbijantonius.nl/opleidingen  

©  St. Antonius Academie 

Niets uit deze uitgave mag worden 

vermenigvuldigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op 

enige wijze (hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen 

of op enig andere manier) zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de St. Antonius Academie. 
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