
VERVOLGOPLEIDING 

REGIE-  

WIJKVERPLEEGKUNDIGE 



De cliënt heeft steeds vaker complexe (medisch technische) zorg en 
ondersteuning nodig. Bij ExpertCare kun je je als verpleegkundige 
specialiseren tot Regie-Wijkverpleegkundige. Met de opleiding Regie-
wijkverpleegkundige kun je je als wijkverpleegkundige specialiseren. Na 
het behalen van de opleiding ben je in staat om complexe zorg te leveren 
aan verschillende cliënt categorieën. Je leert zelfstandig indiceren en 
zorgplannen maken en krijgt les in verpleegkundig leiderschap en e-health. 
Daarnaast kun jij het zelfmanagement en de zelfredzaamheid van je cliënt 
en zijn systeem versterken. Als Regie-Wijkverpleegkundige stel jij de 
behoefte aan verpleegkundige zorg vast door:

• Verpleegkundig leiderschap
• EBP
• Klinisch redeneren
• Indiceren en wet- en regelgeving
• E-health
• Beleidsmatig werken
• Innovatie en Implementatie
• Preventie en GVO

EIGENSCHAPPEN VAN  
EEN REGIE-WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Schuilt in jou een Regie-Wijkverpleegkundige? Dan herken jij je in de 
volgende eigenschappen:

•  je bent ondernemend;
•  je toont lef en creativiteit;
•  je kan je handhaven in (hoog) complexe situaties;
•  je kan je aanpassen en bewegen in de dynamische wereld van de
•  thuisverpleging;
•  je bent op de hoogte van sociale contexten en de veranderende wet- en
•  regelgeving en financiering;
•  je beschikt over commerciële vaardigheden;
•  je hebt oog voor de relatie tussen de cliënt en de organisatie.

Daarnaast ben je ook kritisch op hoe je jezelf verder ontwikkelt. Je 
reflecteert en beoordeelt jezelf en waar nodig stuur je bij. Kom je kennis en 
vaardigheden tekort? Jij weet als geen ander hoe je deze kunt achterhalen 
en eigen kunt maken. Om de verbinding tussen het beroepsprofiel en de 
opleiding te onderstrepen, is het onderwijs opgebouwd volgens de 
CanMEDS-systematiek.
 

TOELATINGSEISEN

• je bent in het bezit van een MBO of HBO diploma Verpleegkunde;
• je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als verpleegkundige in de wijk;
• je bent BIG-geregistreerd;
• je hebt een dienstverband van minimaal 24 uur per week bij een
   extramurale instelling. Indien je werkt als ZZP’er moet je aantonen 
   dat je minimaal 24 uur werkt in een extramurale setting.

HEB JE GEEN DIENSTVERBAND?
Bekijk de vacatures bij ExpertCare om toch de opleiding te kunnen volgen.



STUDIEBELASTING

De opleiding Regie-wijkverpleegkundige start 2 keer per jaar en duurt 
12 maanden. De opleiding bestaat uit een hoofdfase en afstudeerfase. 
De studiebelasting bedraagt 728 uur. In deze 12 maanden heb je 23 
lesdagen en 17 expertisedagen. Je rondt de opleiding af met verschillende 
examenonderdelen.

STAGE:

Tijdens de opleiding ga je 2 keer op stage. In de stageperiode werk je aan 
specifieke opdrachten. Je loopt 32 uur stage in een andere extramurale 
setting en je hebt een netwerkstage naar keuze van 32 uur. Je loopt dan 
bijvoorbeeld stage bij een huisartsenpraktijk, ziekenhuispoli, kliniek of 
oncologisch centrum.
 

KOSTEN & DIPLOMA

De kosten voor de vervolgopleiding Regie-wijkverpleegkundige zijn € 4.500,-
Dit is inclusief lesmateriaal toetsing. Als je de opleiding succesvol afrondt, 
ontvang je een diploma Regie-wijkverpleegkundige ingeschaald op NLQF 
niveau 6. Dit niveau staat gelijk aan het Bachelor niveau. 

WIL JIJ JE SPECIALISEREN TOT REGIE-WIJKVERPLEEGKUNDIGE?
Meld je aan via onze website op www.expertcare.nl.


