
AMBITIE ALS VERPLEEGKUNDIGE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID?
MAAK DE VOLGENDE STAP IN JE CARRIÈRE
WWW.NSPOH.NL

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID

WE TEACH...



MEER IMPACT?
Ben je ambitieus en toe aan een volgende stap om je impact te 
vergroten? Kies dan voor de hbo+ opleiding Jeugdverpleegkundige 
Maatschappij & Gezondheid.

WAT JE LEERT
In deze opleiding verbreed en verdiep je je kennis van het vak. 
Je krijgt zicht op de belangen en wensen van organisaties en 
mensen uit je netwerk. Je leert hoe je met hen samenwerkt om de 
gezondheid van kinderen nog verder te verbeteren. Met evidence  
is je advies beter onderbouwd. En door het zelfvertrouwen dat de 
opleiding je geeft, draag je positief bij aan de versterking van de rol 
van jeugdverpleegkundigen.

IN DEELTIJD EN DE WERKSITUATIE ALS BASIS
Je bereidt contactdagen voor door het bestuderen van literatuur, 
het volgen van e-modules en het formuleren van vragen voor de 
docenten. Voor bijna elke module maak je een moduleopdracht. 
Daarbij staat je eigen werkpraktijk centraal. Telkens beantwoord je 
een vraag die in je eigen werk speelt. Je maakt praktijkopdrachten 
in je eigen werk, bijvoorbeeld door het geven van een presentatie 
of het leiden van een discussie. Zo verdiept je kennis, verbeter je 
je vaardigheden en versterk je je competenties als verpleegkundige 
Maatschappij & Gezondheid.
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Met hart en ziel werk je als verpleegkundige JGZ bij een 
thuiszorgorganisatie, GGD of andere organisatie in de 
publieke gezondheidszorg. Doorgaans met veel plezier, maar 
soms is het pittig. Jeugdverpleegkundigen staan voor grote 
uitdagingen. Denk hierbij aan de Covid-19 pandemie, de te 
verwachte tekorten aan professionals, de transities en 
taakherschikking, ontwikkelingen in de jeugdzorg, 
hardnekkige (sociaaleconomische) gezondheidsproblemen, 
zoals overgewicht bij kinderen, kindermishandeling, 
depressies onder jongeren en zorgen over de betaalbaarheid 
van zorg. De maatschappij verandert: burgers en dus ook 
ouders zijn assertiever en gaan op zoek naar informatie. 
Dat betekent dat zij kritisch zijn over het advies van de 
overheid of kennisinstituten als het RIVM als het gaat om 
bijvoorbeeld de vaccinaties.

In het kort 

VERPLEEGKUNDIGE M&G – PROFIEL JGZ

Bekijk het interview met 
een deelnemer op: 
www.youtube.com/nspoh

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
MAATSCHAPPIJ & 
GEZONDHEID
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De opleiding volgt de zeven competentiegebieden gebaseerd 
op de systematiek van de CanMeds.

Opbouw

VERPLEEGKUNDIGE M&G – PROFIEL JGZ

MODULES
De modules hieronder volg je samen met de deelnemers aan de 
opleiding Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, profiel AGZ.  
In alle modules besteden we aandacht aan je professionele 
ontwikkeling, reflectie op je handelen en discussiëren we over de wijze 
waarop de publieke gezondheidszorg is georganiseerd. Professionele 
ontwikkeling komt expliciet aan de orde in één lintmodule.

• Startbijeenkomst opleiding Verpleegkundige M&G
 Je maakt kennis met andere deelnemers en bespreekt de opbouw van 

de opleiding. Ook start je met de module Persoonlijke Effectiviteit.

• Cliënt, casus en context
 Deze interdisciplinaire module gaat over de belangrijkste 

volksgezondheidsproblemen bij kinderen en volwassenen. Je leert 
hoe de (publieke) gezondheidszorg momenteel is georganiseerd 
en wordt gefinancierd. Preventiewetgeving en ethische dilemma’s 
komen aan bod. Natuurlijk blik je ook naar de toekomst.

• Evidence based practice
 Hoe pas je evidence toe in je werk? Op basis van een vraag uit je 

eigen organisatie vertaal je een praktijkvraag in een te onderzoeken 
vraag. Hoe en waar zoek je naar (wetenschappelijke) literatuur? 
Je leert hoe je de gevonden artikelen gebruikt en beoordeelt om een 
antwoord te formuleren. Naast het gebruik van richtlijnen komt ook 
het belang van klinisch redeneren voor de jeugdgezondheid aan bod.
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Toekomstgericht

“ Als verpleegkundige Maatschappij & 
Gezondheid beweeg je als zelfstandig 
en autonoom professional mee met 
veranderingen in de samenleving. 
Je werkt multidisciplinair en vaak 
in een netwerkstructuur. De post-
hbo-opleiding verpleegkundige 
Maatschappij & Gezondheid van 
de NSPOH bereidt je voor op je 
rol als sociaal verpleegkundige 
en jeugdverpleegkundige in de 
verschillende expertisegebieden. 
Volg de hele opleiding of kies voor 
losse modules en ontmoet collega’s 
en deelnemers uit andere disciplines 
en van andere organisaties.”  
 
–   Betty Bakker-Camu, MSc RN, 

Hogeschool Utrecht en Adviezorg
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• Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ
 Wat is de visie van je organisatie - en jouw visie - op de rol 

van de jeugdverpleegkundige? Aan de hand van een casus 
uit je eigen werksituatie maak je een ‘web’. Hierin plaats je 
alle organisaties en personen (actoren) die te maken hebben 
met die casus. Je onderzoekt welke actoren het belangrijkste 
zijn en gaat na hoe je optimaal met hen samenwerkt aan 
een gemeenschappelijk doel. De aangereikte theorieën over 
samenwerking pas je toe.

• Persoonlijke effectiviteit
 Hoe behaal je je doelstellingen? Je krijgt meer inzicht in 

persoonlijke kwaliteiten als professional, je houding en 
vaardigheden. Je leert hoe je je kwaliteiten verder ontwikkelt 
en integreert in je rol als professional.

 
• Doel(groep) gerichte adviezen schrijven
 Je leert overtuigende teksten schrijven voor de diverse 

doelgroepen die je als jeugdverpleegkundige tegenkomt en hoe 
je argumentatie goed onderbouwt. Vooral in het contact naar 
gemeenten en scholen kun je die vaardigheid goed gebruiken.

• Beïnvloeden van gezondheidsgedrag
 Je leert actuele modellen en concepten van gedrag en 

gedragsbeïnvloeding gebruiken in de wijk of de spreekkamer. 
Ook de principes van social marketing komen aan bod. Hoe sluit 
je nog beter aan bij de beleving van de cliënt en stimuleer je hem 
of haar gezond te leven?

De volgende modules volg je alleen met de jeugdverpleegkundigen. 
Ook andere deelnemers kunnen deze modules volgen in het kader 
van bij- en nascholing.

• Psychosociale ontwikkeling van kinderen
 Je verdiept je kennis over de ontwikkeling van kinderen en 

pubers en afwijkingen in de normale ontwikkeling. We besteden 
aandacht aan de recente ontwikkelingen in de jeugdgezondheid, 
de ontwikkelingsfasen van kinderen en pubers, hechting en 
passend onderwijs. En we bespreken de top 10 van kleine 
kwalen in de spreekkamer. Kernwoorden zijn adviseren, 
profileren, netwerken, de transformatie en samenwerken in 
wijkteams. De module beoogt je in je werk te versterken, zodat je 
een betere intermediair bent voor ouders en kinderen. Je loopt 
stages in andere JGZ-terreinen en leert van verschillen en 
overeenkomsten. 

• Opvoedingsondersteuning 
 Je leert over verschillende theorieën, functies en stappen van 

opvoedingsondersteuning en pedagogisch adviseren. Je oefent 
met verschillende gesprekstechnieken. Ook het opvoeden in 
andere culturen komt aan bod.

• De eindopdracht
 Gedurende de opleiding werk je aan een eindopdracht. Hierbij 

diep je in een groepje van 4-6 deelnemers een actueel, complex 
probleem uit (wicked problem). De groep bestaat uit deelnemers 
van verschillende organisaties (bv GGD’en) en bij voorkeur uit 
verschillende disciplines (AGZ/JGZ).

• Praktijkopdrachten
 In overleg met je praktijkbegeleidster maak je drie 

praktijkopdrachten.

Steviger in mijn schoenen

“ Bij onze GGD volgde ik met 14 collega 
jeugdverpleegkundigen uit de regio 
de opleiding jeugdverpleegkundige 
maatschappij en gezondheid. Daarin 
was ruim aandacht voor het werk in 
het complexe veld van de publieke 
gezondheids zorg. Ik kan me in 
de praktijk met meer expertise 
profileren als ik met ouders en met 
de partners in het sociaal domein 
spreek. Ik ga bewuster om met 
mijn rol als jeugdverpleegkundige. 
De eindopdracht waarin ik al mijn 
vaardigheden kon laten zien, was een 
mooie afsluiting van deze leerzame 
periode!” 
 
–  Linda van der Jagt, 

jeugdverpleegkundige, GGD Zeeland
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Zelfverzekerder

“Sinds ik de opleiding heb gevolgd 
voel ik mij veel zelfverzekerder 
in mijn werk. De opleiding geeft 
mij meer verdieping in mijn vak. 
De modules en de lessen zijn gericht 
op je werk als jeugdverpleegkundige 
in de praktijk. Ik kijk nu anders 
naar verschillende situaties zoals 
bijvoorbeeld de omgang met de 
verschillende ketenpartners.

 Ik durf nu meer mijn positie in te 
nemen als jeugdverpleegkundig. En ik 
treed nu meer op de voorgrond waar 
ik eerder afwachtend was.

 Doordat je de opleiding met collega’s 
van andere GGD’en uit het land volgt, 
krijg je meer informatie over de 
verschillende manieren van werken. 
Ik heb daar veel van geleerd, ook om 
kritischer te kijken naar hoe ik het 
zelf gewend ben. Ik heb met heel veel 
plezier de opleiding bij de NSPOH 
gevolgd.”

– Marissa Schlick, jeugdverpleegkundige, 
GGD Amsterdam jeugdgezondheidszorg

Uitstekende resultaten
Met de opleiding Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid 
scoor je concrete resultaten. Na afronding: 

- Kun je gezondheidgerelateerde problemen bij de doelgroep 
signaleren en interpreteren;

- Kun je communiceren op inhouds-, procedure- en  
procesniveau en soepel schakelen tussen deze niveaus en 
hiervoor gesprekstechnieken toepassen;

- Kun je effectief samenwerken met andere partijen, netwerken 
opzetten en onderhouden, ketenregie voeren en invloed  
hebben op beleid;

- Heb je je kennis over je taak in de jeugdgezondheidszorg  
verdiept en verbreed;

- Kun je een actieve rol spelen in de vernieuwing en  
onderbouwing van het beroep;

- Kun je mensen motiveren de eigen regie op hun gezondheid  
te nemen;

- Kun je effectieve interventies op individueel, wijk- en  
regioniveau vaststellen en initiëren, (zorg)processen  
coördineren en het proces evalueren;

- Kun je evidence gebruiken om verbeteringen in je werk 
door te voeren.
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OMVANG EN LOCATIE
De opleiding Jeugdverpleegkundige Maatschappij 
& Gezondheid is een deeltijdopleiding van in 
totaal anderhalf jaar met een jaarlijkse start in 
september. De contactdagen zijn meestal gepland 
op maandagen tussen september en juni  
(met uitzondering van vakantieperioden) van  
9.30 – 16.30 uur, in Utrecht, via blended learning 
en/of afstandsonderwijs. 

Je werkt aan opdrachten, leest literatuur en 
maakt ter afronding van de opleiding een 
eindopdracht. De gemiddelde studiebelasting 
is 10 uur per week. De totale studiebelasting 
is 560 uur. Bij succesvolle afronding ontvang 
je het diploma verpleegkundige Maatschappij 
en Gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg 
(geaccrediteerd door V&VN en APHEA). 

Bij voldoende deelnemers kan de NSPOH de 
opleiding ook incompany in jouw regio aanbieden.

VOOR WIE?
Hbo+-afgestudeerde verpleegkundigen die 
(willen) werken in de jeugdgezondheidszorg.

DOCENTEN EN (PRAKTIJK-)BEGELEIDING
De opleiding is inhoudelijk samengesteld door 
docenten die hun sporen ruimschoots hebben 
verdiend in de publieke gezondheid en de 
jeugdgezondheid. 

Je wordt begeleid door vakinhoudelijke experts 
van de NSPOH en een praktijkbegeleider 
uit je eigen werkveld. Je werkt aan 
moduleopdrachten. In de eindopdracht breng 
je samen wat je tijdens de opleiding in theorie 
en praktijk hebt geleerd. De praktijkopdrachten 
maak je in overleg met je praktijkbegeleider. 

KOSTEN
De opleiding kost € 7350. Tarieven voor losse 
modules vind je op www.nspoh.nl 

GEACCREDITEERDE NASCHOLING
De opleiding en de losse modules zijn 
geaccrediteerd door het Accreditatie 
Kwaliteitsregister V&V. 

Praktische informatie
INSCHRIJVING EN INTAKEGESPREK
Aanmelden kan via www.nspoh.nl. Aan het 
begin van de opleiding nodigen we je uit voor 
een intakegesprek met een opleider en ga 
je na welke competenties je al beheerst en 
welke je wilt ontwikkelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op deze opleiding zijn de Algemene 
Voorwaarden van toepassing. Voor de 
Algemene Voorwaarden (o.a. met de 
annuleringsvoorwaarden) en het onderwijs- 
en examenreglement (OER) verwijzen we je 
naar www.nspoh.nl

 

MEER INFORMATIE?
Op de website www.nspoh.nl vind je meer 
informatie. Wil je persoonlijk overleggen, 
neem dan contact op met de opleiders van 
het team: 
•  Martine van der Kruk 

telefoon 06-3960 33 87 
e-mail m.vanderkruk@nspoh.nl

•  Manon Penris 
telefoon 030-810 05 21 
e-mail m.penris@nspoh.nl

•  Elleke Bilderbeek 
telefoon 06-8270 42 76 
e-mail e.bilderbeek@nspoh.nl



Waarom kies je voor de opleiding Jeugdverpleegkundige 
Maatschappij & Gezondheid?
3  Gastvrij en persoonlijk met aandacht voor professionele groei
3  Praktijkgericht en up-to-date: vanaf het begin ervaar je zichtbaar resultaat
3  Samen leren, samen werken: onderwijs met andere AGZ- en JGZ-verpleegkundigen 

NETHERLANDS SCHOOL OF  
PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH  
(NSPOH)
Churchilllaan 11 (10e etage), 3527 GV Utrecht
Postbus 20022, 3502 LA Utrecht
030-810 05 00
info@nspoh.nl
www.nspoh.nl
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 De NSPOH wil als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, 
de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland. Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en 
vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Wij ontwikkelen en 
organiseren opleidingen, bij- en nascholing, incompany programma’s en symposia op academisch en post-hbo niveau.

Bekijk het interview met 
twee deelnemers op: 
www.youtube.com/nspoh


