
OPLEIDING 
KINDER-
VERPLEEGKUNDIGE

Kinderen en jeugdige cliënten die 

thuis verpleegd kunnen worden, 

hebben steeds vaker complexe 

(medisch technische) zorg en 

ondersteuning nodig. Ben jij klaar 

voor de toekomstgerichte zorg? Volg 

dan de vervolgopleiding 

Kinderverpleegkundige bij 

ExpertCare Academy. Je behaalt een 

CZO-erkend diploma op NLQF-

niveau 6.

KINDZORG  
BIEDEN BUITEN 
HET 
ZIEKENHUIS

Pak de regie in de zorg met 
onze toekomstgerichte opleidingen



ExpertCare

Perkinsbaan 14

3439 ND Nieuwegein

Kinderen en jeugdige cliënten die thuis verpleegd kunnen worden, 

hebben steeds vaker complexe (medisch technische) zorg en 

ondersteuning nodig. Bij ExpertCare Academy kun je je als 

verpleegkundige specialiseren tot kinderverpleegkundige. Na het 

behalen van je diploma kun jij complexe zorg leveren aan cliënten in 

de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar met als specifiek aandachtsgebied 

de extramurale zorgsetting. Je bent in staat om het herstel, de 

gezondheid, groei en ontwikkeling van baby’s, kinderen en  

jeugdigen te bevorderen of verergering te voorkomen. Je weet  

welke preventieve maatregelen je kunt inzetten om de zelfredzaam-

heid van kinderen en jeugdige cliënten en hun ouders te versterken. 

Stages
Tijdens de opleiding ga je 3 keer op stage. In de stageperiode werk 

je aan specifieke opdrachten. Tijdens de hoofdfase loop je 32 uur 

stage in een extramurale setting, eventueel binnen ExpertCare. En je 

hebt een intramurale stage van 320 uur en een netwerkstage naar 

keuze van 16 uur. Je loopt dan bijvoorbeeld stage bij een huisartsen-

praktijk, ziekenhuis poli, consultatiebureau of medisch  

kinderdagverblijf.

Start in maart of september
De opleiding Kinderverpleegkundige start in maart en september 

en duurt 16 maanden. De opleiding bestaat uit een hoofdfase en 

een uitstroomfase, totaal 964 uur. De hoofdfase duurt 12 maan-

den, dit zijn 23 lesdagen en 17 expertisedagen. De afstudeerfase 

duurt 4 maanden, 8 lesdagen en 8 expertisedagen. De opleiding is 

ingeschaald op NLQF-6 niveau, daarom is een werkbegeleider op 

hbo-niveau verplicht. De V&VN heeft de opleiding geaccrediteerd 

met 248 punten. De kosten voor de opleiding Kinderverpleegkundige 

zijn € 6.000,-. Dit is inclusief lesmateriaal en toetsing. Specialiseer je 

als Kinder verpleegkundige en schrijf je in via www.expertcare.nl.

030 - 600 87 22

info@expertcare.nl

www.expertcare.nl


