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GRADUAAT

VERPLEEGKUNDE
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

Je bent zorgzaam, empathisch en sociaal? Je wil je
kwalificeren voor een job in de zorgsector, of je wil een
nieuw carrièrepad inslaan na enkele jaren werken? Je
hebt een diploma secundair onderwijs, een getuigschrift
van het tweede jaar van de 3de graad of je bent
bereid een toelatingsproef af te leggen? Welkom bij de
graduaatsopleiding Verpleegkunde!

WAT WIL JE LEREN?

In een graduaat leer je al doende. De graduaatsopleiding Verpleegkunde bestaat dus uit een
gevarieerd programma, waar theorie en praktijk in
elkaar overlopen.

BLZ. 05
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WAT WIL JE WORDEN?

	WAARVOOR KIES JE?
BLZ. 12

Verpleegkundige natuurlijk! Dat is een
knelpuntberoep, dus je kan snel aan de slag
in alle mogelijke domeinen van de zorg.
Liever verder studeren? Via een vervolgtraject aan
Arteveldehogeschool haal je een bachelordiploma
Verpleegkunde.

PARTNERS
Voor de graduaatsopleiding Verpleegkunde
werken we samen met de ervaren partnerscholen
IVV Sint-Vincentius (Gent-Eeklo-OudenaardeZottegem) en ZoWe verpleegkunde (BruggeOostende). De lessen vinden plaats op hun campussen of op je werkplaats.

EUROPEES ERKEND
Je graduaatsdiploma is Europees erkend, dus je kan
er ook in andere landen mee terecht op de arbeidsmarkt.
Graduaat verpleegkunde 2019-2020
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GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE

1150
STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

3
JAAR

5
MODULES

“Het vertrouwen en de
dankbaarheid die je als
verpleegkundige van je
patiënten krijgt, is niet te
beschrijven”
Ingeborg, student Graduaat verpleegkunde
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denk.

doe.

word.

Je verdiept je in de
theoretische kant van
de gezondheids- en
welzijnszorg, oefent
communicatievaardigheden
en bouwt kennis op over
anatomie, fysiologie,
pathologie ... Alles wat je
leert, pas je meteen toe
tijdens je begeleide stages.

Stages nemen minimaal
de helft van je studietijd
in. Want het is in het
werkveld dat je je
toekomstig beroep pas
echt onder de knie
krijgt. Verschillende
stageplaatsen laten je
toe kennis te maken met
diverse domeinen van de
gezondheidszorg.

Na twee modules heb je al
een getuigschrift waarmee
je aan de slag kan als
zorgkundige. Na vijf modules
ben je een gegradueerde
verpleegkundige met een
brede theoretische en
praktische kennis, inzetbaar
in elk domein.

“DE DOCENTEN LEGGEN
TIJDENS DE LES VAAK
DE LINK NAAR HUN
EIGEN ERVARINGEN
UIT HET WERKVELD.
DAT MAAKT HET
GEMAKKELIJKER OM
DE INFORMATIE TE
VERWERKEN EN TE
ONTHOUDEN”
Tania, student
Graduaat verpleegkunde

Graduaat verpleegkunde 2019-2020
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STUDIEPROGRAMMA
STUDIEDUUR
Volg je alle modules na elkaar,
dan duurt je opleiding drie
jaar. Je kan de opleiding na
elke module onderbreken,
of de modules spreiden over
meerdere jaren.

EERSTE JAAR

duurtijd

Module 1: initiatie verpleegkunde

20 weken

Module 2: verpleegkundige basiszorg

20 weken

TWEEDE JAAR
Module 3: oriëntatie algemene gezondheidszorg

20 weken

Module 4: oriëntatie ouderenzorg en geestelijke
gezondheidszorg

20 weken

DERDE JAAR
STARTDATUM
Je kan deze opleiding starten in
september of in februari.

Module 5: toegepaste verpleegkunde

40 weken

Tijdens deze module kies je een
toepassingsgebied:
Aan ZoWe verpleegkunde heb je de keuze uit:
Ziekenhuiszorg I Geestelijke gezondheidszorg I
Ouderenzorg I Zorg voor mensen met beperkingen
Aan IVV Sint-Vincentius kies je uit:
Algemene gezondheidszorg I
Geestelijke gezondheidszorg I Ouderenzorg

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be/graduaat/verpleegkunde.
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Elke module bestaat uit
dezelfde vier hoofdthema’s
die de rode draad vormen
doorheen de opleiding. Een
thema is een bundeling van
verschillende vakken.

VISIE OP VERPLEEGKUNDE
In ‘Visie op verpleegkunde’ leer je elke mens ’centraal’ te zien
in al zijn aspecten (holistisch). Dat standpunt schept een
referentiekader om met een verruimde blik kritisch naar de zorg
te kijken.
VERPLEEGKUNDIGE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Dit thema richt zich op de kernopdracht van de verpleegkunde:
de professionele zorgverlening. Je bouwt kennis op over het
menselijk functioneren, de anatomie, fysiologie, pathologie ...
Alles wordt gekaderd binnen het verpleegkundig handelen in
diverse zorgcontexten.
COMMUNICATIE EN PSYCHOLOGIE /
COMMUNICATIE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN
In het thema ‘Communicatie en psychologie’ ligt de focus op
het ontwikkelen van basisvaardigheden, nodig voor een goede
communicatie met de zorgvragers en het team. Je leert ook
kritisch te reflecteren over je eigen handelen.
MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEIDSZORG
In dit thema verdiep je je in de gezondheids- en welzijnszorg.
Je maakt kennis met de ethische en multiculturele aspecten
van de zorg, de wettelijke regelgeving van de verpleegkunde,
beroepsgeheim en patiëntenrechten.

Graduaat verpleegkunde 2019-2020
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LEERWEGEN
De opleiding is erg flexibel
opgebouwd. Je kan ze niet
alleen onderbreken na elke
module of spreiden over een
langere periode, je hebt ook
de keuze uit verschillende
leerwegen. Je bepaalt zelf welk
traject het beste bij je past.

VOLTIJDS DAGONDERWIJS
Lessen en stages wisselen elkaar af. Tijdens de lesweken heb
je meestal een halve dag vrijaf, tijdens de stageweken volg je
de uurregeling van je stageplaats.
ANDERS GEORGANISEERDE/LOPENDE OPLEIDING
VERPLEEGKUNDE
Je hebt slechts enkele dagen of avonden per week les of
stage, zodat je studie te combineren is met een deeltijdse job.
ZORGPORTAAL
Studenten uit kansengroepen (anderstaligen of
laagtaalvaardigen, kortgeschoolden, mensen met gemiste
onderwijskansen ...) kunnen terecht bij het Zorgportaal voor
extra begeleiding. Je opleiding wordt gespreid over 3,5 jaar.
VERKORT TRAJECT/VRIJSTELLINGEN
Als je al een bachelor- of masterdiploma uit een menswetenschappelijke richting hebt, kom je in aanmerking voor
een verkort traject van 2 jaar (ZoWe) of vrijstellingen (IVV).
WERKPLEKLEREN (ZOWE VERPLEEGKUNDE)
Combineer studeren met werken op je eigen werkplek.
TALIZ (ZOWE VERPLEEGKUNDE)
In dit traject gaat je opleiding door in het zorgnetwerk in de
regio Westkust of Oostkust. Taliz West biedt de lessen aan in
het KEI (Oostduinkerke), Taliz Oost in AZ Zeno (Knokke).
START 2 NURSE (IVV SINT-VINCENTIUS)
Bij Start 2 Nurse leer je op de werkvloer. Zo kom je van bij het
begin in contact met het werkveld en leer je dus ín en uit de
praktijk. Er is in deze leerweg een maximale integratie van
kennis, inzicht en vaardigheden. Info over de verschillende
projecten vind je op de website.
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PRAKTIJK
& STAGE
Stages zijn een heel belangrijk onderdeel van de
opleiding. Ze nemen minimaal de helft van je
studietijd in en spelen een grote rol in je evaluatie.
Uiteraard word je tijdens je stages goed begeleid.
Je loopt in elke module stage. Afhankelijk van je
gekozen traject, wordt de stage anders ingepland.
Je verdiept je steeds in één specifieke sector.
Daardoor ben je meer gericht om in dat domein
te werken, maar je blijft zeker breed inzetbaar
als verpleegkundige in alle settings van de
gezondheidszorg.
Werk je al in de zorg? Dan kan je, afhankelijk van
de gekozen leerweg, (een deel van) je stages op je
eigen werkvloer doen.

“VERPLEEGKUNDE IS MEER
DAN SPUITJES GEVEN. JE
MOET ER OOK ZIJN VOOR
DE MENSEN, ZEKER OP
MOEILIJKE MOMENTEN.
HOE JE DAT HET BESTE
AANPAKT, IS GEEN EXACTE
WETENSCHAP. JE LEERT
HET AL DOENDE, TIJDENS JE
STAGES”
Grégory, oud-student Graduaat verpleegkunde

Graduaat verpleegkunde 2019-2020
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(OUD-)STUDENTEN

VERTELLEN
Toen ik jonger was, droomde ik ervan om dokter te
worden. In plaats daarvan ben ik enkele jaren geleden van
mijn thuisland Colombia naar Europa verhuisd als au pair,
om de wereld te ontdekken en te proeven van nieuwe
landen en culturen. Toevallig was de moeder van de
kinderen voor wie ik zorgde huisarts. Het begon dus weer
te kriebelen. Na wat research kwam ik tot de conclusie
dat de job van verpleegkundige veel realistischer was en
schreef ik me in voor een graduaatsopleiding.
Andrea Del Pilar Garcia Trujillo
(Colombia) I 30 jaar I IVV SintVincentius I student

“MIJN MAN EN IK
MOETEN ONZE
AGENDA’S GOED
OP ELKAAR
AFSTEMMEN,
MAAR DAT LUKT”

EXTRA TAALONDERSTEUNING
Via het Zorgportaal kwam ik terecht in een klas met
veertien medestudenten. Het is soms druk, maar we
kunnen allemaal rekenen op individuele begeleiding van
de docenten. Ik krijg ook taalondersteuning, een grote
troef. Ook tijdens mijn stages word ik goed geholpen en
kan ik met vragen altijd terecht bij mijn collega’s.
DOORZETTINGSVERMOGEN
De opleiding vraagt een goede planning. Mijn man en ik
moeten onze agenda’s steeds op elkaar afstemmen en
we verdelen de taken in huis. Maar dat lukt, zeker omdat
ik veel steun van hem krijg. Zelf heb ik ook enorm veel
doorzettingsvermogen: ik heb een doel voor ogen en wil
absoluut verpleegkundige worden. Als je twijfelt over
waar je heen wil, zou ik deze opleiding afraden.
Andrea Del Pilar Garcia Trujillo
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Als kind ging ik naar het buitengewoon onderwijs. Daar
zorgde ik voor de kinderen met een beperking. Toen al
zei ik: later, als ik ouder ben, werk ik in de zorg. Maar
het liep anders. Ik werkte als verkoopster, poetsvrouw,
postbode, zelfstandig naaister, wasserijbediende en
nachtarbeidster. Telkens had ik het gevoel dat ik iets
tekort kwam. Toen mijn papa ernstig ziek werd en
thuisverpleging nodig had, besefte ik: dat is wat ik wil
doen. Na zijn overlijden besloot ik mijn leven om te
gooien en opnieuw te gaan studeren.
AFGESTUDEERDE VAN HET JAAR
In het derde jaar kreeg ik de verantwoordelijkheid
over de studentenraad en werkte ik mee aan de
opening van het nieuwe schoolgebouw. Omdat mijn
inzet zo werd gewaardeerd, nomineerden enkele
secretariaatsmedewerkers mij voor ‘Graduate of the
Year’. Zonder veel nadenken maakte ik mijn stemprofiel
aan. Tot ik hoorde dat ik mij moest bewijzen voor een
professionele jury ... Gelukkig doorstond ik alle tests en
gebeurde het onverwachte: tijdens het slotevent sleepte
ik de titel in de wacht.

Davina Depoorter I 34 jaar I ZoWe
verpleegkunde I verpleegkundige
Wit-Gele Kruis

“IK BEN GEGROEID
IN ALLES WAT
IK DEED, ONDER
MEER DANKZIJ DE
FANTASTISCHE
STEUN VAN MIJN
OMGEVING”

TROTS
De opleiding was niet altijd gemakkelijk, ik heb ze
volbracht met een lach en een traan. Maar ik ben trots op
mijn traject, trots dat ik een ZoWe-student was en trots
op het feit dat ik nu een goede verpleegkundige ben. Ik
zie mijn job niet als werk, maar als een passie.
Davina Depoorter

Graduaat verpleegkunde
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ONZE

TROEVEN
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TRAJECT OP MAAT

COACHING

GROEIKANSEN

Over hoeveel jaar wil je
jouw studie spreiden?
Studeer je overdag of
‘s avonds? Op je eigen
werkplek? In je eigen
stad? Jij beslist! ZoWe
verpleegkunde en IVV SintVincentius bieden een ruime
waaier aan leertrajecten
en opleidingslocaties aan.

Heb je een duwtje in de
rug nodig? Op zoek naar
de beste studiemethode?
We zorgen voor een
intensieve begeleiding.
Een persoonlijke coach
helpt je om je mogelijkheden optimaal te
ontplooien.

Er zijn geen klassieke
examenperiodes, wel
permanente evaluatie. Dat
vergroot je kansen om te
groeien: je krijgt continu
inzicht in je vorderingen en
in eventuele moeilijkheden,
waardoor je meteen kan
bijsturen.

WAAROM

GRADUAAT?
Een graduaat is een jobgerichte
opleiding, perfect ...

KLAAR VOOR MORGEN
De opleiding geeft je
een stevige theoretische
basis, maar is doorspekt
met praktijk. Je stapt dus
buiten als een startklare
professional. Je kan
vlot overweg met de
nieuwste technieken,
en de kans is groot dat
jij die straks zal aanleren
aan je collega’s.

GEWAARDEERD
DIPLOMA
Je graduaatsdiploma
is ondertekend door
je opleidingsinstelling
en door
Arteveldehogeschool.
Bovendien is het
Europees erkend, wat
maakt dat je er ook in het
buitenland mee aan de
slag kan.

–– om een sterke start te maken op de
arbeidsmarkt
–– als je al een aantal jaar werkt en
opnieuw wil studeren om je jobkansen
te verbeteren of je te heroriënteren
naar een andere sector
–– als je nadien verder wil studeren,
want na een graduaat kan je
via een vervolgtraject een
bachelordiploma behalen in een
verwant studiegebied
–– ook als je je bacheloropleiding niet
afmaakte, is een graduaatsopleiding
een goede optie: je kan mogelijk
behaalde studiepunten inzetten bij
je overstap.

Graduaat verpleegkunde 2019-2020 13

STUDEREN
IN 4 VRAGEN
01

02

03

WAT ZIJN DE
TOELATINGSVOORWAARDEN?
Je moet een diploma secundair
onderwijs, een getuigschrift
van het 2de jaar van de 3de
graad of een gelijkgesteld
diploma voorleggen. Heb
je dat niet, dan leg je een
toelatingsproef af. Heb je
een ander hoger diploma,
zoals een graduaat, bachelor
of een master? Dan kan je
in aanmerking komen voor
vrijstellingen, na goedkeuring
door de toelatingsklassenraad.

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Voor de graduaatsopleiding
Verpleegkunde betaal je
geen inschrijvingsgeld. Je
dient alleen cursussen en
andere benodigdheden aan
te kopen. Ben je werknemer,
dan kan je meestal een deel
van de kosten vergoeden met
opleidingscheques. Ben je
werkzoekend, dan heb je in
bepaalde gevallen recht op
steun van de VDAB.

HOE SCHRIJF IK ME IN?
Je kan je inschrijven op
alle campussen van onze
partnerscholen. Twijfel je nog?
Kom dan langs op een van de
infodagen om kennis te maken
met de opleiding of volg een les
mee tijdens de openlesdagen.
MEER INFO OP
- www.ivv-gent.be/studieaanbod/
hbo-verpleegkunde
- www.zowe.be
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WELKE VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN MOGELIJK?
Via een vervolgtraject van
150 studiepunten kan je
een bachelordiploma
Verpleegkunde behalen
aan Arteveldehogeschool.
In principe hebben
gegradueerden en bachelors
in de verpleegkunde dezelfde
handelingsbekwaamheid. In
de praktijk nemen bachelors
doorgaans een coachende rol op
in het zorgteam en groeien ze
vaker door naar specialisaties
en leidinggevende functies.
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GRADUATEN

IVV SINT-VINCENTIUS

ZOWE VERPLEEGKUNDE

Hoofdcampus:
Molenaarsstraat 30
9000 Gent
09 235 82 40
ivv@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be/
studieaanbod/hboverpleegkunde

Hoofdcampus:
Barrièrestraat 2d
8200 Brugge
050 97 75 55
info@zowe.be
www.zowe.be

•
•
•
•
•

• Brugge
• Oostende

Gent Molenaarsstraat
Gent Guislain
Eeklo
Oudenaarde
Zottegem

ZOWE
IVV

Arteveldehogeschool organiseert de
graduaatsopleiding Verpleegkunde in
samenwerking met IVV Sint-Vincentius en
ZoWe verpleegkunde.
Daarnaast biedt Arteveldehogeschool heel
wat eigen graduaatsopleidingen aan.

 raduaat
G
- Verpleegkunde
- Accounting Administration
- Maatschappelijk werk
- Orthopedagogie
- Sociaal-cultureel werk
- Tolk Vlaamse
Gebarentaal
- Programmeren
- Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
- Marketing- en 		
communicatiesupport
- Educatief graduaat
secundair onderwijs

v.11/18

Graduaat verpleegkunde Arteveldehogeschool,
academiejaar 2019-2020.
V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op de campus, stel al je vragen aan docenten en
studenten en blader door cursussen.
IVV SINT-VINCENTIUS

ZOWE VERPLEEGKUNDE

ZATERDAG

VRIJDAG

10-13 u.

15-17u.

19 JANUARI

01 FEBRUARI

ZATERDAG

ZATERDAG

13.30-17u.

14-17u. (campus Brugge)

27 APRIL

16 MAART

ZATERDAG

ZATERDAG

13.30-17 u.

10-13 u.

22 JUNI

27 APRIL

DONDERDAG

ZATERDAG

17-20 u.

10-13 u.

22 AUGUSTUS

29 JUNI

ZATERDAG

24 AUGUSTUS
10-13 u.

OPENLESDAGEN

IVV Sint-Vincentius
www.ivv-gent.be

ZoWe verpleegkunde
www.zowe.be

Partners van
Arteveldehogeschool
www.arteveldehogeschool.be

Ontdek hoe het voelt om met medestudenten in een
klaslokaal te zitten en een les mee te volgen. Meer
info op de websites van IVV Sint-Vincentius en ZoWe
verpleegkunde.

