
 

 

Onderzoek naar 
leiderschapsontwikkelingen bij 
verpleegkundig specialisten

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar 

verpleegkundig specialisten die gewerkt hebben 
als gespecialiseerd verpleegkundige vóór het 

starten van de MANP-opleiding

 

 
Vragen?
Als u meer wilt weten 
kunt u vrijblijvend 
contact opnemen met 
Julia van Kraaij, student 
MSc, via 
julia.vankraaij@wur.nl

Doet u mee?
U kunt zich opgeven 
door een e-mail te 
sturen naar 
julia.vankraaij@wur.nl

Wij hopen op uw 
medewerking aan dit 
onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Julia van Kraaij
Dr. Catharina van Oostveen
Prof. dr. Hester Vermeulen
Dr. Jeroen Peters

 

Doel van het onderzoek
Inzicht krijgen in de 
leiderschapselementen van 
verpleegkundig specialisten 
(VS) om zo: 1) binnen het 
onderwijs nog beter aan te 
kunnen sluiten bij de 
kwaliteiten die internationaal 
aan VS-en gesteld worden 
en 2) nationaal de VS beter 
te kunnen positioneren. 

Methode
Kwalitatief onderzoek. 
Gegevens worden verzameld 
via open diepte-interviews.

Wat vragen wij van u?
Graag nemen wij één 
interview af dat maximaal 60 
minuten duurt. U hoeft geen 
voorbereidingen te treffen en 
het kan op uw gewenste 
locatie om de tijdsinvestering 
zo minimaal mogelijk te 
houden. Interviews vinden in 
april 2018 plaats.

Deelname aan het onderzoek 
is vrijwillig, u mag te allen 
tijde stoppen met deelname 
aan het onderzoek en u blijft 
anoniem. Alle gegevens 
worden vertrouwelijk 
verwerkt.

Komt u in aanmerking?
Bent u verpleegkundig 
specialist en werkzaam in 
een algemeen ziekenhuis? 
En heeft u:
- Minimaal 3 jaar 
werkervaring als 
gespecialiseerd 
verpleegkundige vóór het 
starten van de MANP-
opleiding;
- Momenteel hetzelfde 
expertisegebied als 
gespecialiseerd 
verpleegkundige;
- 2 tot 4 jaar ervaring als 
verpleegkundig specialist;
- De MANP-opleidng 
afgerond op één van de 
negen hogescholen in 
Nederland?

Wilt u een steentje bijdragen aan verdere doorgroei en 
positionering van de beroepsgroep? Meld u dan nu aan 
voor een interview over de verschillen in 
leiderschapselementen van verpleegkundig specialisten en 
gespecialiseerd verpleegkundigen.

Uitnodiging

 


