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 “ Het AVL geeft je de ruimte om te leren, te groeien en jezelf te ontwikkelen. 
Dit heb ik als trainee en als oncologieverpleegkundige i.o. ervaren. Doordat 
er altijd een werkbegeleider voor je is, sta je er nooit alleen voor. Daarbij 
leer je ontzettend veel. Bijvoorbeeld over alle mogelijke kankersoorten met 
bijbehorende behandelingen. Deze kennis zorgt er voor dat je de patiënt veel 
beter kunt informeren. Het toepassen van theorie in de praktijk loopt ook als 
een rode draad door de opleiding. Terugkijkend vind ik de intervisie momenten 
het meest waardevol. Doordat je hierbij ervaringen uitwisselt, kun je heftige 
casussen voor jezelf een plek geven.”

ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGE NINA:  
Lees het hele interview met Nina en haar collega’s via Lerenbijavl.nl 

“ We leiden mensen op, zodat hun eigen deskundigheid steeds verder 
vergroot en verdiept en we daarmee voor de patiënt nog meer kunnen 
betekenen. Dat opleiden doen we met verpleegkundigen, dokters en 
andere zorgprofessionals. Ook daar zet ik me graag voor in.”

JACQUELINE STOUTHARD
 Internist-Oncoloog en Medisch Directeur

https://lerenbijavl.nl/ervaringen-opleidingen/
https://lerenbijavl.nl/ervaringen-opleidingen/


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Wil jij jezelf als verpleegkundige specialiseren 
in hoog complexe oncologische zorg? In deze 
vervolgopleiding komen alle aspecten van de on-
cologie aan bod en ga je echt de diepte in. Door 
de combinatie van theorie en praktijk pas je alles 
direct toe op de werkvloer. Je leert echt door te 
doen. Zo werk en leer je als oncologieverpleeg-
kundige i.o. een periode mee op een chirurgische 
afdeling. Ook werk je op een interne afdeling 
of dagbehandeling. Daarbij is er alle aandacht 
en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Alles om van jou een ervaren oncologieverpleeg-
kundige te maken, die vol kennis en zelfvertrou-
wen aan de slag kan.

GRENSVERLEGGEND ONDERZOEK
Het Antoni Van Leeuwenhoek (AVL) staat be-
kend om de combinatie van oncologische zorg 
met grensverleggend klinisch onderzoek. Tijdens 
de opleiding wordt dan ook aandacht besteed 
aan de meest actuele ontwikkelingen op het 
gebied van kanker. In totaal leer je in 16 lesda-
gen alles over 14 inhoudelijke thema’s als hoog 
complexe chirurgie, oncologische systeemthe-
rapieën, ethisch dilemma en palliatieve zorg. Je 
volgt de lessen een keer per maand. Vervolgens 
ga je samen met jouw werkbegeleider met de 
bijpassende praktijkopdrachten aan de slag. 

DE BESTE ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGE
Het AVL maakt deel uit van Cancer Core Europe: 
de zeven vooraanstaande Europese instituten die 
kennis met elkaar delen. Dankzij deze opleiding 
krijg je dan ook de kans om opgeleid te worden 
tot een van de beste oncologieverpleegkundigen 
van Europa.  

Het geeft je de kennis en praktijkervaring om de 
patiënt tijdens het volledige traject goed te be-
geleiden en ondersteunen. Met daarbij ook veel 
aandacht voor psychosociale zorg. Als oncologie-
verpleegkundige ben jij er op de momenten dat 
de patiënt het heel zwaar heeft, en jouw hulp 
juist goed kan gebruiken. In de opleiding komt 
dit proces goed naar voren. En dat terwijl je con-
tinu wordt begeleid: je staat er nooit alleen voor. 
Na afronding van de opleiding ben je niet alleen 
een erkende oncologieverpleegkundige met een 
landelijk CZO-erkend diploma, maar ook ge-
groeid als zorgprofessional én mens. 

JE LEERT ECHT  
DOOR TE DOEN



CHIRURGIE MEDICINAAL VERDIEPENDE WORKSHOPS

Vooraf aan de opleiding volg je eerst de Basiscursus Oncolo-
gie waarin je meer leert over het ontstaan van kanker en de 
mogelijke behandelingen. Vervolgens ga je aan de hand van 
14 blokken de diepte in. Deze blokken zijn verdeeld over drie 
onderdelen: leerlijnen Chirurgie en Medicinaal, en daarnaast 
komen er ook verdiepende thema’s aan bod. 

ONCOLOGISCHE SYSTEEMTHERAPIE: 
CHEMOTHERAPIE, IMMUNO-  
EN TARGETED THERAPIE,  
HORMOONTHERAPIE

COMBINATIETHERAPIE, 
WAARONDER INWENDIGE EN  
UITWENDIGE RADIOTHERAPIE  
EN RADIONUCLIDE THERAPIE

MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG

 HOOGCOMPLEXE CHIRURGISCH- 
ONCOLOGISCHE BEHANDELING

PALLIATIEVE FASE:  
SYMPTOOMBESTRIJDING  
EN SUPPORTIVE CARE

TERMINALE FASE

 KETENZORG IN DE ONCOLOGISCHE 
KETEN

PSYCHOSOCIALE ZORG

EVIDENCE BASED PRACTICE

KLINISCH WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

  VITAAL BEDREIGDE ONCOLOGISCHE 
PATIËNT

 HANDELEN BIJ COMPLICATIES VAN 
ONCOLOGISCHE BEHANDELINGEN

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

ETHISCH DILEMMA

PRAKTIJK
De praktijk gaat gelijk op met de leerlijnen.  
Zo doe je tijdens de chirurgische leerlijn de prak-
tijk op een chirurgische afdeling. Elk blok wordt 
afgerond met een proeve van bekwaamheid, en 
bij een aantal onderdelen wordt lesstof getoetst 
door middel van een kennistoets. Halverwege de 
opleiding switch je van leerlijn en praktijkplek: 
van chirurgie naar medicinaal of vice versa als je 
eerst met de medicinale leerlijn bent gestart. 

LEERLIJNEN



START:

April en oktober

Vacatures zijn te vinden via: 
werkenbijavl.nl

DE OPLEIDING DUURT:

12 maanden  bij dienstverband van 
32 uur of meer

14 maanden  bij dienstverband van  
28 uur

Totaal:  16 lesdagen

CERTIFICERING:

CZO-erkend diploma 
Oncologieverpleeg kunde 

ACCREDITATIE:
Kwaliteitsregister V&V

LOCATIE:

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam 
(Het is mogelijk om het praktijkdeel in 
een andere CZO-erkende zorginstelling 
te volgen)

KOSTEN:

De werkgever betaalt de kosten voor 
de opleiding, deze zijn te vinden via: 
lerenbijavl.nl

Kosten:
• Te vinden via: 
lerenbijAVL.nl

DE OPLEIDING IS GESCHIKT VOOR: 
Verpleegkundigen met relevante  
werkervaring, die hun kennis van hoog 
complexe oncologische zorg willen verbreden. 

BENODIGDE DIPLOMA’S:

Diploma verpleegkunde, zoals 
verpleeg kundige A, MBO-V (niveau 4) 
of HBO-V (niveau 5)

BIG-registratie 

Of volg eerst: Trainees hip of 
Basiscursus Oncologie

https://lerenbijavl.nl/
https://www.werkenbijavl.nl/


NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Een compleet overzicht van onze CZO-opleidingen, 
workshops, masterclasses en stages vind je via: 

BASISCURSUS ONCOLOGIE 
Tijdens deze 4-daagse cursus leer je alles over het 
ontstaan van kanker, het onderscheid maken tussen 
feiten en fabels over kanker en maak je kennis met de 
verschillende behandelingen. 

TRAINEESHIP  
Dankzij waardevolle praktijkervaring leer je in 14 
maanden de zorg die daarbij komt kijken. Een fijne 
manier om als beginnend verpleegkundige meer verdie-
ping te krijgen.

VERVOLGOPLEIDING IC-VERPLEEGKUNDE
Jij ontwikkelt jezelf tijdens deze CZO-gecertificeerde 
opleiding tot spil in de zorg voor ernstig zieke patiënten. 
In de inspirerende leeromgeving word je door de combi-
natie van zorg en praktijk meegenomen in de nieuwste 
ontwikkelingen op oncologisch vakgebied. 

VERVOLGOPLEIDING WONDVERPLEEGKUNDE:
Om de wonden van oncologie patiënten te verzorgen is 
specialistische zorg vereist. Tijdens de vervolgopleiding 
leer jij hier alles over. 

VERVOLGOPLEIDING ENDOSCOPIEVERPLEEGKUNDE
Wil je jezelf verdiepen in de behandeling van 
maag-darm-leverpatiënten? Tijdens deze opleiding leer 
je alles over de werking van de maag, darmen en lever. 
Ook doe je ervaring op met het assisteren van de arts bij 
onderzoeken en behandelingen.

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
Deze opleiding is geschikt voor verpleegkundigen die 
zich op masterniveau willen ontwikkelen en verdiepen in 
een verdere specialisatie binnen de oncologie. In twee 
jaar leer je hoe je zelfstandig medische handelingen 
kunt verrichten, zodat je regelmatig taken van artsen 
kunt overnemen. Na deze opleiding behoor jij tot de 
toplaag van de verpleegkundige zorg in het AVL. 

lerenbijavl.nl

AVL ACADEMIE Als oncologisch onderwijsinstituut voor zorgprofessionals bieden  
wij innovatief en inspirerend onderwijs op het gebied van 
oncologische vakkennis en vaardigheden. Dankzij diverse 
opleidingen, cursussen en masterclasses kunnen we optimaal 
inspelen op jouw ontwikkelbehoefte. Allemaal zodat jij het verschil 
kan maken voor onze patiënten. 

AVL ACADEMIE 
VERDER LEREN?

Naast de Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde bieden we ook het volgende aan:

https://lerenbijavl.nl/



