— GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE
Waregem - Tielt

IK ...

• zorg graag voor mensen
• houd van verandering en innovatie
• werk graag in een dynamisch team
• wil elke dag iets nieuws beleven
• steek de handen uit de mouwen

IK WORD VERPLEEGKUNDIGE
De zorg heeft mensen nodig met professionele kennis en skills,
één met het hart op de juiste plaats, in het hart van de zorg.
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ONZE TROEVEN

op jouw maat — toekomstgericht —
praktijkgericht — creatief
Een school op jouw maat,
dichtbij en in de wereld

Studenten van VIVES Waregem-Tielt bevestigen het:
dit is een school op mensenmaat. Jouw stem verdwijnt niet in de anonimiteit. Van bij de start ben jij
de regisseur van je opleiding. Wij zijn de begeleider,
dichtbij of vanop afstand, zoals jij dat wil. Een school
op mensenmaat is geen eiland. We werken intensief
samen met de Hogeschool VIVES, en met de andere
scholen HBO5 verpleegkunde van hetzelfde samenwerkingsverband (Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare).
De samenwerking laat ons toe om accuraat in
te spelen op de vernieuwingen in onderwijs en
verpleegkunde.

Toekomstgericht
competenties uitbouwen

De graduaatsopleiding (HBO5) verpleegkunde is
een veelzijdige opleiding waarin je competenties
opbouwt die onmiddellijk en breed inzetbaar, en
toekomstgericht zijn. Je bent in staat om in te spelen op de verwachtingen van zeer diverse zorgsettings (algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuisverpleging, zorg voor
mensen met een beperking…). Doorheen je professionele ervaring groei je mee met de continu veranderende wereld van de zorg.

Met de voeten op de werkvloer

De graduaatsopleiding is bij uitstek een praktijkgerichte opleiding, met sterke verankering in het
werkveld. Van bij de start gebeurt de helft van de
opleiding op stage. Al doende leren dus. Dit blijkt
voor graduaatsstudenten de meest duurzame manier van leren te zijn.

Wat kunnen we voor jou doen?

Goede zorg vraagt openheid, respect, en vooral
veel creativiteit. Creativiteit betekent voor ons dat
we telkens weer zoeken naar wat op dit moment,
in deze situatie voor jou het meest aangewezen is:
‘wat kunnen we voor jou doen?’
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GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE
(HBO5)

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in de opleiding HBO5 verpleegkunde
• als je 18 jaar bent
• en het diploma secundair onderwijs of het getuigschrift secundair onderwijs hebt behaald.
Wie niet voldoet aan de diplomavoorwaarde, kan
na toelatingsproeven de opleiding starten.
Schakel je vanuit de bacheloropleiding over naar
de graduaatsopleiding verpleegkunde? Op basis
van je credits en competenties bepalen we in welke
module van de opleiding je instapt.

Modules

De opleiding is semestrieel georganiseerd, met 2
startdata per jaar: 1 september en 1 februari.
De opleiding verpleegkunde bestaat uit 5 modules
en duurt 6 semesters. Na het behalen van elke module krijg je een deelcertificaat.
Met het deelcertificaat van module 1 en 2 op zak,
kan je je laten registreren als zorgkundige. Na het
afronden van de vijfde module ben je gegradueerde in de verpleegkunde.
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Theoretisch en klinisch onderwijs

Een goede verpleegkundige bezit een rijk gamma
aan competenties: hij/zij speelt in op de concrete
situatie van de zorgvrager, treedt preventief op,
begeleidt zorgvragers zorgzaam en professioneel,
overlegt constructief met andere zorgverstrekkers,
voert verpleegkundige handelingen op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit, reflecteert
over het eigen functioneren en stuurt bij. Kortom,
een verpleegkundige zoekt actief hoe hij/zij goede
(verpleegkundige) zorg kan verlenen.
De graduaatsopleiding verpleegkunde is even veelzijdig als het beroep zelf, en is van bij de start sterk
praktijkgericht. Het theoretisch onderwijs is afgestemd op de praktijk, en dus meteen toepasbaar.
Klinisch onderwijs gebeurt voor het grootste deel op
de werkvloer, op stage. Les en stage wisselen elkaar
af in blokken van 4 weken.

Theoretisch onderwijs

Wat een verpleegkundige moet kennen, hebben we
in de opleiding in leerlijnen geordend. Deze leerlijnen
doorlopen de hele opleiding en worden van module
1 tot 5 steeds verder uitgebreid en verdiept.
Door de kleine klasgroepen is er sterke interactie
tussen studenten en docenten. Docenten spelen
in op jouw leerstijl, op jouw vragen. Studeren doe je
dus niet alleen. De theoretische kennis wordt permanent geëvalueerd. Na elke lesperiode van 4 weken volgt een toetsweek. De studiebelasting wordt
gelijkmatig verdeeld over het jaar. Je maakt snel
vordering en kan je de opgedane kennis meteen
toepassen in de praktijk.
De lessen vinden plaats van maandag tot vrijdag; er is geen les op woensdagnamiddag en
vrijdagnamiddag.

Klinisch onderwijs

Verpleegkundige word je pas echt op de werkvloer.
Klinisch onderwijs is daarom de essentie van de
opleiding verpleegkunde. Je wordt op de werkvloer voorbereid via klinisch onderwijs op school

(praktijklessen, simulatie-onderwijs, praktijkgerichte
oefeningen in technische en communicatieve vaardigheden…). De stages vormen het grootste deel van
het klinisch onderwijs. Je wordt voor een periode van
minstens 4 weken ondergedompeld in het échte
leven van de verpleegkundige, maar dan aangepast aan de fase van je opleidingstraject, én met
begeleiding vanuit de stageplaats en de school.
De stageplaatsen laten je veel concrete invullingen
van het verpleegkundig beroep zien: woonzorgcentra, algemene ziekenhuizen, organisaties voor
geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleging …

Ons opleidingstraject wordt
jouw persoonlijk traject

Het studieprogramma is een weerspiegeling van
het verpleegkundig beroep. De competenties die
elke student moet bezitten bij het afstuderen, hebben wij in het programma verankerd. Jij kan wel
eigen accenten leggen in je opleidingstraject:
• Via ‘Gedifferentieerde OnderwijsActiviteiten’
(GOA): deze uren vul je zelf in op basis van je
noden. Wil je extra uitleg over theorie? Wil je
feedback bij de praktijk? Wil je extra oefeningen
maken? Jij vraagt; wij bieden de begeleiding en
ondersteuning.
• Via studiebegeleiding: je krijgt (individueel en in
groep) uitleg over studiemethodiek, en ondersteuning in het uittekenen van een persoonlijke
studie- en werkplanning.
• Via de stages: naarmate de opleiding vordert, kan
je zelf meer invulling geven aan je stagetraject.

Met je diploma op zak

Alle gegradueerd verpleegkundigen vinden meteen
een job als verpleegkundige. Ze zijn tewerkgesteld
in ziekenhuizen, thuisverpleging, woonzorgcentra,
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zorg
voor mensen met een beperking… Na de graduaatsopleiding verpleegkunde kan je via een verkort
traject ‘bachelor in de verpleegkunde’ worden. De
hogeschool VIVES richt deze brugopleiding op 3
locaties in: Brugge, Kortrijk en Roeselare.
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Wat vinden oud-studenten ervan?
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Jordy Coene is in 2019 afgestudeerd als verpleegkundige en
werkt nu op de operatieafdeling
van het Sint-Andriesziekenhuis
Tielt.

Kiara Locquet en Amy Delaere
zijn in september 2018 in
Waregem met de opleiding
gestart en studeerden in 2021 af.

Elis Devolder volgde de opleiding in Tielt, en studeerde er in
2019 af. Als jonge thuisverpleegkundige blikt ze terug op haar
opleiding.

“Als ik 12 was, wou ik al verpleegkundige worden. Uiteindelijk bleek
de HBO5-opleiding voor mij het
best. Ik ben na het 6de jaar verzorging met de opleiding verpleegkunde gestart. Dankzij de
bijkomende opleiding behaalde
ik gelijktijdig met het eerste jaar
verpleegkunde ook het diploma
secundair onderwijs. Vanuit de
opleiding ben ik echt wel goed
voorbereid op mijn job, zowel
vanuit de lessen als de stages.
Zelfs de stages geestelijke gezondheidszorg bleken heel nuttig
voor wat ik nu doe. Ik leerde er
correct en rustig te reageren in
acute situaties. Ik kreeg er meer
zelfvertrouwen door. Ik heb voldoende kennis opgedaan, maar
leer nu ook nog elke dag bij.
Tijdens de opleiding dacht ik dat
werken op een operatie-afdeling
vaak hetzelfde zou zijn. Maar dat
is helemaal niet waar. Werken op
een operatie-afdeling blijkt juist
heel afwisselend te zijn. Mensen
en ingrepen zijn telkens weer
anders.”

Kiara: “De opleiding toont ons
doorheen de stages een breed
werkveld: ouderenzorg, acute
zorg, thuisverpleging, geestelijke
gezondheidszorg. Op een goede
manier het gesprek aangaan met
de zorgvrager is eigen aan goede
zorg. Ik merkte dat ik doorheen de
opleiding hierin sterk groeide. De
stage geestelijke gezondheidszorg
waren hierin ook een verruiming.”
Amy: “Tijdens de stages krijg je veel
ondersteuning. Ik stelde me vragen:
Wat is er met deze persoon aan de
hand? Hoe kan ik goede zorg geven? De stagebegeleiders helpen
je om de verpleegkundige handelingen goed uit te voeren, maar ze
stimuleren je ook om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Tijdens
de stage krijg je heel regelmatig
feedback. Zo weet je waar je staat
en waar je moet bijsturen.”
Kiara: “Dit is een kleine school, met
kleine klasgroepen. Ideaal, zowel
voor theorie als voor het aanleren
van vaardigheden. Er zijn geen
drempels om iemand aan te spreken: docenten, trajectbegeleider,
stagebegeleiders…”

“Bij het einde van de opleiding
voelde ik me klaar voor mijn job.
Ik heb me echt ondersteund
gevoeld tijdens de opleiding. Er
valt een last van je schouders
omdat je weet dat je altijd bij
iemand van de school terecht
kunt. Maar dat is natuurlijk niet
voldoende. Wat heeft mij vooruit
geholpen? Het gaat over meerdere dingen. De GOA-namiddagen
(Gedifferentieerde onderwijsactiviteiten) waren sterke momenten
om wat ik nog niet goed kende of
kon, echt aan te pakken. Verder
gaf de organisatie van de evaluatie (met 2 toetsperiodes per
semester) structuur aan mijn
leertraject. Nu als thuisverpleegkundige bouw ik voort op de
ervaringen van de verschillende
stages. Tijdens de ziekenhuisstages leerde ik vooral technische
handelingen. De stages geestelijke
gezondheidszorg toonden me hoe
ik het gesprek met de pati nt kan
meenemen in de zorg. Ik leerde er
meer doorvragen; de gesprekken
kregen meer diepgang.”

Praktische informatie
Locaties

VIVES Waregem-Tielt organiseert de opleiding op
2 locaties. Na een module kan je probleemloos
switchen.

Waregem

Vijfseweg 2, 8790 Waregem
Naast het station. Parkeergelegenheid
in de onmiddellijke omgeving van de school.

Tielt

Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt
Op loopafstand van het station. Parkeergelegenheid
in de onmiddellijke omgeving van de school.

Inschrijven

Je kan je inschrijven op één van onze infodagen,
op een schooldag, of in de grote vakantie. Je vindt
data en uren op onze website.

VDAB/project 600

Kom je niet rechtstreeks uit het secundair onderwijs,
en heb je al werkervaring opgebouwd? Dan kom je
eventueel in aanmerking voor een gesubsidieerd
traject via de VDAB of Project 600. Voor meer informatie over het VDAB-traject kan je terecht op het
secretariaat van de school of bij de VDAB Kortrijk.
Wie reeds in de gezondheidszorg werkt, kan van de
werkgever toelating krijgen voor de instap in een
gesubsidieerd opleidingsproject voor verpleegkunde (Project 600).
Contactgegevens voor deze trajecten vind je op
onze website.

Kostprijs van de opleiding

Er is geen inschrijvingsgeld aan de graduaatsopleiding verpleegkunde verbonden. Je betaalt wel voor

cursussen, boeken, broekpakken, oefenmateriaal,
studiebezoeken…
De voorwaarden voor een Vlaamse studietoelage
zijn dezelfde als voor het secundair onderwijs.

Diploma secundair onderwijs

Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je
afstudeert als gegradueerd verpleegkundige.
Wie op basis van het getuigschrift secundair onderwijs de opleiding verpleegkunde start, kan gedurende het eerste opleidingsjaar (module 1 en 2) binnen
onze school een bijkomende opleiding volgen om
het diploma secundair onderwijs te behalen. We
werken hiervoor samen met CVO Miras (Kortrijk). Via
dit traject kan je het diploma secundair onderwijs
dus ook behalen zonder de opleiding verpleegkunde af te werken.

Onze partners

• Sint-Paulusschool, Katholiek secundair onderwijs in
Waregem, Anzegem en Avelgem, www.sintpaulus.eu
• Hogeschool VIVES, www.vives.be.
• samenwerkingsverband scholen graduaat verpleegkunde: www.vives.be/graduaatverpleegkunde

Je bent welkom!

Studenten en situaties zijn altijd weer anders. Dat
geldt ook voor jou. Daarom verwelkomen we je
graag op een infodag op onze school. Dan kunnen we de informatie nog concreter afstemmen.
Je vindt info over de infodagen op onze website.
Natuurlijk ben je ook op een andere (school)dag
welkom voor meer informatie.

Nog vragen?

056 60 24 68
waregemtielt@vivesgraduaatvpk.be
www.vivesgraduaatvpk.be/waregemtielt
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