
HBO Verpleegkunde



Welkom!

Beste student

Droom je ervan verpleegkundige te worden? 
Wil je mensen verzorgen in een algemeen ziekenhuis 
of l igt je interesse eerder in geestelijke 
gezondheidszorg? Misschien spreekt de ouderenzorg 
je meer aan of zie je jezelf  in de thuiszorg werken? 
Bied je graag een luisterend oor en wil je anderen 
helpen?

Dan ben je op onze school aan het juiste adres voor 
de opleiding HBO Verpleegkunde!

We bieden je een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte 
opleiding op de campus van jouw keuze: Gent 
Molenaarsstraat, Gent Guislain, Eeklo, Oudenaarde of 
Zottegem.
 

In deze folder vind je alle info over de opleiding. 
Kom zeker ook een kijkje nemen op één van onze 
info- en opendeurmomenten. Alle data vind je terug 
op www.ivv-gent.be.



Waarom kiezen voor 
HBO Verpleegkunde?  

HBO5 is het praktijkgerichte onderwijsniveau tussen 
het secundair onderwijs en een bacheloropleiding.

Na de 3-jarige opleiding kan je onmiddellijk aan de 
slag op de arbeidsmarkt met je Europees erkend 
diploma van ?gegradueerde in de verpleegkunde?. 

De opleiding is geknipt voor wie graag vanuit de 
praktijk leert.

Ook als je je jobkansen wil verbeteren of vanuit een 
andere sector wil overstappen naar de zorg, kan je 
bij ons terecht.

Wil je na HBO Verpleegkunde nog verder studeren?  
Dat kan! Via een aangepast, verkort traject kan je een 
bachelordiploma in de verpleegkunde halen aan de 
Arteveldehogeschool.

De opleiding is door de VDAB erkend voor 
werkzoekenden en deeltijds werkenden. 

Meer info over studeren via de VDAB vind je op 
www.vdab.be/opleidingen.

Waarom kiezen voor 
HBO Verpleegkunde?

http://www.vdab.be/opleidingen
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Kwal iteit
We bieden je een kwal iteitsvol le opleiding, 

gedragen door een dynamisch team van 

docenten en medewerkers.

Veel prakt i jk en een grondige theoretische 

onderbouw. De lessen worden gegeven in 

kleine groepen.

We werken voortdurend aan vernieuwende 

vormen van onderwijs, o.m. met projecten 

zoals "start 2 work".

    

 Flexibi l i teit

HBO Verpleegkunde heeft een f lexibele en 
modulaire opleidingsstructuur.

We bieden drie leerwegen aan: voltijds 
dagonderwijs, ALOV (anders lopende opleiding 
verpleegkunde) en zorgportaal.

Je kan onze opleiding op maar liefst 5 
verschil lende plaatsten volgen:
Gent Molenaarsstraat, Gent Guislain, Eeklo, 

Oudenaarde en Zottegem. 

Waarom IVV?



Onze school wil haar studenten alle kansen 
geven. 

We begeleiden je doorheen je opleiding op 
verschillende manieren. Je wordt betrokken bij 
je eigen leerproces zodat je je mogelijkheden 
optimaal kan ontplooien. In elke module zijn er 
vaste coachingsmomenten vastgelegd: een 
moment waarop jij met je coach de stand van 
zaken kan opmaken. Wat loopt er goed, waar 
ondervind je problemen, waarvoor heb je extra 
ondersteuning nodig? 

Binnen elk thema en op elke stage mag je ook 
begeleiding verwachten van de betrokken 
docent. 

Je kan, indien gewenst, ook beroep doen op 
individuele studiebegeleiding of taalcoaching.

 

Intensieve coaching: je 
staat er niet alleen voor



Door een klimaat te 
creëren waarin innovat ie 
en creat iviteit  mogelijk 
zijn, kan iedereen vanuit 

zijn eigen talenten 
bijdragen tot een 
kwal iteitsvol  en 

progressief  onderwijs.

Onze school rekent op 
studenten die 

verantwoordel i jk en 
betrokken zijn zodat we 

echt samen school 
kunnen maken.



Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

Om te kunnen starten aan de opleiding HBO Verpleegkunde moet je één van volgende 
studiebewijzen kunnen voorleggen:

* een diploma van secundair onderwijs 

* een studiegetuigschrif t van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO 

* een certif icaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van 
minimaal 900 lestijden 

* een certif icaat van een opleiding van het secundair 
volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

* een gelijkwaardig buitenlands diploma

* een diploma van bachelor of master

Vrijstel l ingen?

Heb je al één of meerdere jaren van de 
bachelor verpleegkunde gevolgd? 
Dan kan je misschien -na positief advies van 
de toelatingsklassenraad- een vrijstell ing 
krijgen voor één of meerdere modules. Als je 
denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem 
dan contact op met de opleidingscoördinator. 

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande 
documenten en minimum 18 jaar, maar wil je toch starten 
met de opleiding? Dan is er nog de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de toelatingsproef. 



Hoe ziet je opleiding eruit?

Een modulair t raject

De opleiding HBO Verpleegkunde duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules. Voor elke module die je 
succesvol beëindigt, krijg je een deelcertif icaat. Aan het einde van de opleiding krijg je het diploma 
van ?gegradueerde in de verpleegkunde?. Met dit diploma ben je breed inzetbaar binnen alle 
settings van de gezondheidszorg. 



Voltijds dagonderwijs

In het dagonderwijs volg je elke dag 
les of stage. 
Theoretisch en klinisch onderwijs 
wisselen elkaar af: er zijn dus 
?lesblokken? en ?stageblokken?. Het 
voltijds dagonderwijs wordt op de  
vijf  campussen georganiseerd.

Drie leerwegen



ALOV: de Anders Lopende Opleiding 
Verpleegkunde 
(enkel campus Gent Molenaarsstraat)

Deze leerweg richt zich op studenten die 
deeltijds werken (al dan niet in de zorg).

De lesmomenten gaan door op maandag- 
en dinsdagavond en op donderdag een 
volledige dag. Je gaat gemiddeld 2 à 3 
dagen per week op stage. Deze stage plan 
je zelf  in, naargelang de dagen waarop je 
werkt.

Zorgportaal 
(enkel campus Gent Molenaarsstraat)

Zorgportaal is een project in samenwerking 
met de VDAB dat ontstaan is uit de wens om 
kansengroepen zoals anderstaligen en 
laaggeschoolden te bereiken. 

De methodiek draait rond drie pijlers:

* Tijd geven: de eerste module (Init iatie 
verpleegkunde) wordt gespreid over een 
volledig schooljaar i.p.v. over 20 weken.

* Coaching: intensieve begeleiding van de 
VDAB en een docent als coach.

* Intensieve pedagogische steun: extra 
ondersteuning voor taal, rekenvaardigheden, 
ICT, enz.
 



Met respect voor ieders 
eigenheid stimuleren we 

eenheid en 
verbondenheid.

Onze school hecht veel 
belang aan eerl i jke en 
open communicat ie, 
waarbij wederzijdse 
ondersteuning en 

onderlinge samenwerking 
centraal staan.



Wat mag je van de opleiding verwachten?

Theoret isch onderwijs

* lessen (thema-uren)
* gedif ferentieerde onderwijsactiviteiten 
* opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten 

Kl inisch onderwijs

* stage  
* klassikaal klinisch onderwijs

Je kan de opleiding HBO Verpleegkunde opdelen in twee componenten: theoretisch onderwijs en 
klinisch onderwijs. Beide onderdelen beslaan elk de helf t van de totale opleiding.

De evaluatie gebeurt vanuit verschillende 
invalshoeken én door meerdere personen op 
basis van volgende gegevens:

* stage-evaluat ie

* permanente evaluat ie: papers, kennis- en 
casustoetsen, ?  die doorheen de module 
worden gemaakt. Voor sommige thema?s volgt 
ook een afsluitende toetsing.

We bekijken het resultaat van het geheel, dus 
niet alleen de resultaten van onderdelen op 
zich.

Evaluatie



Elke module bestaat uit dezelfde vier hoofdthema?s die de rode draad vormen doorheen de 
opleiding. Zo?n thema is eigenlijk een bundeling van verschillende vakken.

De lessen

Thema ?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,... Dit alles wordt gekaderd binnen het 
verpleegkundig handelen in diverse 
zorgcontexten.
 
Thema ?Communicatie en psychologie?

Thema ?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, wettelijke regeling van de 
verpleegkunde, beroepsgeheim en 
patiëntenrechten.

Thema ?Visie op verpleegkunde?

Hier leer je elke mens ?centraal? te zien in al zijn 
aspecten (holistisch). Dat standpunt schept een 
referentiekader om met een verruimde blik 
krit isch naar de zorg te kijken. 

In het thema "Communicatie en psychologie" l igt de 
focus op het ontwikkelen van basisvaardigheden, 
nodig voor een goede communicatie met de 
zorgvragers en het team. Je leert ook krit isch te 
ref lecteren over je eigen handelen. 



In het werkveld leer je je toekomstig beroep pas 
echt kennen! 

Daarom is de stage een heel belangrijk onderdeel, 
goed voor de helf t van de tijd van de opleiding.

In de eerste vier modules zijn er twee 
stageperiodes, in de laatste module (toegepaste 
verpleegkunde) loop je 20 weken stage, gespreid 
over verschillende periodes.

Onze school organiseert ook al enkele jaren "Start 
2 Work": een project waarbij studenten uit de 
laatste module gedurende acht weken een 
afdeling overnemen. Zo kunnen ze proeven van 
alle facetten van het werk en mee nadenken over 
de organisatie.

Naast de stage zetten we ook in op innovatieve 
vormen van klinisch onderwijs waarbij we in 
groep kennis maken met gekende en nieuwe 
domeinen van de praktijk.
 

Stage
Gedifferentieerde 

onderwijsactiviteiten (GOA) 

Tijdens de GOA krijg je de mogelijkheid 
om je vaardigheden bij te werken en te 

verdiepen. Je wordt hierbij intensief 
begeleid door de docenten. Zij volgen je 
leerproces op en sturen bij indien nodig. 

Opleidingsgebonden 
persoonlijke activiteiten (OPA)

De opleidingsgebonden persoonlijke 
activiteiten zijn de zaken die je 

zelfstandig doet i.f .v. de opleiding, 
zonder begeleiding van de docenten. 
Voorbeelden daarvan zijn: zelfstandig 
technieken oefenen, thuis een toetsing 

voorbereiden, enz.





IVV Sint-Vincentius: partner in het Arteveldeleernetwerk

In het kader van de versterking van het HBO5 werkt onze school samen met de Arteveldehogeschool.

Samen met het CVO Kisp, VSPW Gent en ZOWE Verpleegkunde Brugge vormen we het 
Arteveldeleernetwerk.

Wij werken onder meer samen rond kwaliteitszorg, opleidingsprogrammatie, curriculumontwikkeling en 
innovatief onderwijs, ...

Dankzij de samenwerking kunnen afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs de onderwijsladder 
verder opklimmen. Met je HBO5-diploma krijg je vrijstell ingen en kan je via een verkort traject een 
bachelordiploma behalen. Omgekeerd kunnen ook bachelorstudenten die hun studie niet afmaken hun 
reeds behaalde studiepunten inzetten en overstappen naar een HBO5-opleiding.

Meer info vind je op www.arteveldeleernetwerk.be

 



Met dit  graduaatsdiploma kan je onmiddel l i jk als verpleegkundige aan 
de slag in verschil lende zorgset t ings. je kan ook verder studeren aan 
de Arteveldehogeschool  om via een verkort  t raject  (of  met 
vri jstel l ingen) een bachelordiploma te behalen.
 

http://www.arteveldeleernetwerk.be/www.arteveldehogeschool.be


Molenaarsstraat 30

(ingang via Molenaarsstraat 28)

9000 Gent

?  09/235 82 40

?   campus.hbomolenaarsstraat@ivv-gent.be

Campus Molenaarsstraat Gent

Campus Zottegem

Campus Eeklo

Zuidmoerstraat 125

9900 Eeklo

(ingang via Burggravenstraat)

?  09 341 82 29

?  campus.eeklo@ivv-gent.be 

Campus Guislain Gent

Jozef Guislainstraat 43

9000 Gent

?  09 216 35 50

?  campus.guislain@ivv-gent.be 

De Colfmackerstraat 11

9620 Zottegem

?  0476/78 08 04

?  campus.zottegem@ivv-gent.be

Eén school , vi j f  campussen

Sint-Walburgastraat 9

9700 Oudenaarde

?  055 31 13 94

?  campus.oudenaarde@ivv-gent.be

Campus Oudenaarde



Onze school streeft een 
positief leefklimaat na 
waarbij iedereen zorg 
draagt voor zichzelf  én 

voor de ander.

Onze school heeft extra 
aandacht voor kwetsbare 

mensen. Interne 
sol idariteit  vertaalt zich 
door de noden van elke 
student te herkennen en 

er adequaat op in te 
spelen.



Info en inschri jven

We willen je zo goed mogelijk informeren.

Kom daarom naar één van onze infomomenten.

De data vind je terug op www.ivv-gent.be.

IVV Sint-Vincentius vzw

Molenaarsstraat 30 - 9000 Gent - 09 235 82 40 

ivv@ivv-gent.be  - www.ivv-gent.be
v.u. Frances Martens - Infobrochure HBO Verpleegkunde - juni 2016


