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HBO Verpleegkunde

Droom je ervan om verpleegkundige te worden?

Kwaliteitsvolle en
praktijkgerichte opleiding

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

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.

Waarom HBO Verpleegkunde?
HBO5 (hoger beroepsonderwijs) is het praktijkgerichte onderwijsniveau 
tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. De opleiding 
is geknipt voor wie houdt van een persoonlijke aanpak, een grote 
variatie aan werkvormen en veel praktijk!
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Kan jij je daarin vinden? Lees dan zeker verder!

In elke opleiding hechten we op IVV Sint-Vincentius belang aan deze 
waarden:



3jaar studeren
De opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules. Voor elke module die je succesvol 
beëindigt, krijg je een deelcertificaat. Aan het einde van de opleiding krijg je het 
diploma van “gegradueerde in de verpleegkunde”. Met dit diploma ben je breed 
inzetbaar in verschillende settings binnen de gezondheidszorg.

Modulair traject : 5 modules gespreid over 3 jaar

Initiatie
verpleegkunde

(20 weken)

Verpleegkunde
basiszorg

(20 weken)

Oriëntatie algemene
gezondheidszorg

(20 weken)

Oriëntatie ouderenzorg 
en geestelijke

gezondheidszorg

(20 weken)Statuut van zorgkundige

Theorie en stage
De opleiding HBO Verpleegkunde staat voor veel praktijk en een grondige theoretische onderbouw. 
Stage vormt dan ook een heel belangrijk onderdeel, goed voor de helft van je studietijd. 

Kwaliteit
We bieden je een kwaliteitsvolle opleiding, gedragen door een dynamisch team van docenten 
en medewerkers. De lessen worden gegeven in kleine groepen. We werken voortdurend aan 
vernieuwende vormen van onderwijs, onder meer met blended learning en projecten als 
Start2Work (een klasgroep runt zelfstandig een afdeling in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis 
of een woonzorgcentrum) en Start2Care (individueel of in groep maak je kennis met diverse domeinen 
van het werkveld).

Je kan starten met de opleiding op 1 september of 1 februari
Theorie: de lessen
Elke module bestaat uit dezelfde vier hoofdthema’s die de rode draad vormen doorheen de opleiding.

• Maatschappij en gezondheidszorg 
Je maakt kennis met de ethische en multiculturele aspecten van de zorg, de wettelijke regelgeving van 
de verpleegkunde, beroepsgeheim en patiëntenrechten.

• Communicatie en psychologie 
Hier ligt de focus op de ontwikkeling van basisvaardigheden die nodig zijn voor een goede communicatie 
met de zorgvragers en het team. Je leert ook kritisch te reflecteren over je eigen handelen. 

• Visie op verpleegkunde 
In ‘visie op verpleegkunde’ leer je elke mens centraal te zien in al zijn aspecten. Je leert met een 
wetenschappelijke en kritische kijk nadenken over de zorgplanning.

• 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... en je leert de 
nodige verpleegtechnische vaardigheden.



Toegepaste
verpleegkunde

Zorgcategorie:

Algemene gezondheidszorg
Ouderenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

(40 weken)

Diploma van gegradueerde
in de verpleegkunde

Leuk om te weten
De opleiding is door de VDAB erkend voor werkzoekenden en deeltijds werkenden.
Als je al werkt, in of buiten de zorg, kom je misschien in aanmerking voor een opleidingsproject met 
behoud van loon (bv. Project 600, ‘Ik kies voor de zorg’, ‘Integrazorg’ ...)

Praktijk en stage
In het werkveld leer je je toekomstig beroep pas echt kennen! Stages nemen de helft van de 
studietijd in en zijn gelijkmatig verspreid over de hele opleiding. Je wordt op stage intensief begeleid 
door je stagebegeleider vanuit de school en je mentor op de stageplaats. 

Start2Work: een bijzondere stage
Onze school organiseert ook al enkele jaren Start2Work: een project waarbij een groep 
studenten van de laatste module gedurende een aantal weken een afdeling van een ziekenhuis 
of woonzorgcentrum overneemt. Zo kan je proeven van alle facetten van het werk van een 
verpleegkundige en mee nadenken over de organisatie.

Intensieve coaching - Je staat er niet alleen voor 
Op IVV willen we de studenten alle kansen geven. We begeleiden je doorheen je opleiding op 
verschillende manieren. Zo krijg je een persoonlijke coach bij wie je gedurende je hele opleiding 
terecht kan om een stand van zaken op te maken. Wat loopt er goed, wanneer ondervind je 
problemen, waarvoor heb je extra ondersteuning nodig? 
Je kan indien gewenst ook beroep doen op individuele studiebegeleiding of taalcoaching.

We halen het beste in jou naar boven: samen sterk in zorg, daar geloven we in!

scan de qr-code
om deze video te bekijken

We nemen met onze klas een he
le 

afdeling over. Hierb
ij mogen we ook 

activiteiten organis
eren voor de 

bewoners en dat vinden
 ze helemaal 

geweldig!
Jana, 3de jaar studente



school1
Voor de opleiding HBO Verpleegkunde kan je op IVV kiezen tussen maar liefst 5 campussen! 
Je vindt ons in Gent, Oudenaarde, Eeklo en Zottegem. Zowat overal in Oost-Vlaanderen is er wel 
een campus die voor jou vlot bereikbaar is!

GENT Molenaarsstraat GENT Guislain

OOST-
VLAANDEREN

De hoofdcampus in het 
centrum van de geliefde 
studentenstad Gent!

Dagonderwijs 
Studeren & werken 

Zorgportaal

Onze campus met een 
hart voor de geestelijke 

gezondheidszorg.

Campus Gent Molenaarsstraat
Molenaarsstraat 30
(ingang via Brandweerstraat 4)
9000 Gent
09 235 82 40
campus.hbomolenaarsstraat@ivv-gent.be

leerwegen

Contact
Campus Gent Guislain
Jozef Guislainstraat 45
9000 Gent
09 216 35 50
campus.guislain@ivv-gent.be

Campus Eeklo
Zuidmoerstraat 125
(ingang via Burggravenstraat)
9900 Eeklo
09 341 82 29
campus.eeklo@ivv-gent.be

Campus Oudenaarde
Hoogstraat 20
9700 Oudenaarde
055 31 13 94
campus.oudenaarde@ivv-gent.be

Campus Zottegem
De Colfmackerstraat 11
9620 Zottegem
09 391 92 20
campus.zottegem@ivv-gent.be

Dagonderwijs



5 campussen

EEKLO oudenaarde zottegem

De IVV-campus van het 
Meetjesland!

Dagonderwijs

Onze gezellige campus in de 
Vlaamse Ardennen!

Dagonderwijs

Onze tweede campus in de 
Vlaamse Ardennen!

Dagonderwijs 
Studeren & werken

scan de qr-code
om deze video te bekijken

Ik voel me echt veilig bij de docenten. Ze staan altijd voor je 
klaar bij al je vragen en bekommernissen.
Siebe, student HBO Verpleegkunde

Elke student heeft een persoonlijke coach gedurende de hele opleiding!



leerwegen3
Dankzij de modulaire structuur, is de opleiding erg flexibel opgebouwd. Bovendien heb je ook 
keuze uit verschillende leerwegen. Je bepaalt zelf welk traject het beste bij je past.

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’. 
Tijdens de lesweken heb je geen les op woensdagnamiddag, tijdens de stageweken volg je de 
uurregeling van je stageplaats. 
Deze leerweg kan je op onze 5 campussen volgen.

Zorgportaal
Zorgportaal is een project waarbij de school extra tijd, begeleiding en ondersteuning geeft 
aan studenten die hier nood aan hebben. De eerste module (‘Initiatie verpleegkunde’) wordt 
hierbij gespreid over een volledig schooljaar i.p.v. een semester. We geloven dat meer tijd bij de 
start van de opleiding de slaagkans vergroot. Wil je weten of je in aanmerking komt? Contacteer 
ons en dan bekijken we jouw situatie.
Deze leerweg kan je volgen op de campus Gent Molenaarsstraat.

Studeren & werken
Deze leerweg is bedoeld voor studenten die (halftijds) werken en studeren willen 
combineren. De voltijdse opleiding wordt in dit systeem anders georganiseerd, zodat 
de combinatie met werk mogelijk wordt. Je komt 3 keer per week naar school op vaste 
lesmomenten. Daarnaast werk je en loop je stage. 

De lesmomenten zijn: 
maandagavond: van 17.00 tot 20.30 uur 
dinsdagavond: van 17.00 tot 20.30 uur 
donderdag een volledige dag: van 8.15 tot 18.10 uur.  

Per module ga je 2 keer op stage. Het aantal uren dat je op stage moet presteren, hangt af van 
je job (al of niet binnen de zorgsector). Je stage-uren plan je zelf in op momenten dat je niet 
moet werken en niet op school verwacht wordt. 
Deze leerweg kan je volgen op de campussen Gent Molenaarsstraat en Zottegem. 



leerwegen
wist je dat?

... er ook 22 Indiase verpleegkundigen les volgen op IVV?
Ze hebben al een diploma verpleegkunde in India en komen hier verder studeren. 
Ondertussen werken ze ook in verschillende woonzorgcentra!

... ook jouw leeromgeving innovatief is? Multimediaal uitgeruste leslokalen en een 
uitdagende leeromgeving wachten op jou binnen het project ‘blended leren’.

... we het belangrijk vinden om permanent te evalueren? Zo heb je continu zicht op je 
vorderingen en eventuele moeilijkheden, waardoor je meteen kan bijsturen.

... je na drie jaar op IVV buiten stapt als startklare professional en vlot overweg kan 
met de nieuwste kennis en vaardigheden?

... je diploma van “gegradueerde in de verpleegkunde” niet alleen ondertekend wordt 
door de directeur van IVV, maar ook door Arteveldehogeschool? Bovendien is het 
Europees erkend, wat maakt dat je er ook in het buitenland mee aan de slag kan.

... IVV een samenwerkingsverband heeft met Arteveldehogeschool en 
Benedictuspoort?

... je vrijstellingen kan aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties? 
Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator.

scan de qr-code
om deze video te bekijken

Redactie: 
 Directie IVV 
 Sarah Hocquet
 Eline Hendrickx
 Toni Dufort 
 
 
Opmaak: Toni Dufort

© IVV Sint-Vincentius



Een dag op IVV in een notendop 
8.15 - 11.50 lesblok voormiddag 
  korte pauze om 10.00
11.50 - 12.40 middagpauze
12.40 - 16.15 lesblok namiddag
  korte pauze om 14.15

Tijdens stageperiodes volg je de uurregeling van 
de stageplaats. Bovenstaand uurrooster geldt 
niet voor de leerweg ‘Studeren en werken’.

Vraag & antwoord
Heb ik een laptop nodig voor mijn studies?
Elke student op IVV heeft een chromebook in 
bruikleen. Tijdens de lessen gebruik je jouw 
chromebook om informatie op te zoeken, je digitale 
cursussen in te vullen of om groepswerken te maken. 

Hoeveel kost de opleiding? 
Voor de opleiding HBO Verpleegkunde betaal je geen 
inschrijvingsgeld. Je dient alleen cursussen en andere 
benodigdheden aan te kopen. Ben je werknemer, 
dan kan je 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 op alle campussen inschrijven op één van de 
infodagen of op andere momenten na afspraak.

Wat na HBO Verpleegkunde?
Na de 3-jarige opleiding kan je onmiddellijk aan de 
slag op de arbeidsmarkt. Wil je nog verder studeren? 
Dat kan! Via een aangepast, verkort traject kan je een 
bachelordiploma in de verpleegkunde halen aan de 
Arteveldehogeschool.

Wat zijn de Toelatingsvoorwaarden?
Om te kunnen starten aan de opleiding HBO 
Verpleegkunde moet je één van volgende 
studiebewijzen kunnen voorleggen:
• een diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig)
• een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 

3de graad van het secundair onderwijs 
• een certificaat van een opleiding van het secundair 

volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden 
Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande 
documenten, maar wil je toch starten met de 
opleiding? Dan is er nog de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de toelatingsproef. Hiervoor moet je wel 
minimum 18 jaar zijn.

Welkom op IVV!
Wil je graag nog meer weten over IVV? Check de 
website en kom naar een infomoment, opendeurdag 
of openklasdag. 
www.ivv-gent.be.

Kom langs, bel of schrijf ons!
IVV Sint-Vincentius vzw | 09 235 82 40 
Molenaarsstraat 30 - 9000 GENT 
ingang Brandweerstraat 4

@IVV.Gent @ivv_graduaatverpleegkunde

Secundair
1ste graad A-stroom & B-stroom
2de graad Humane Wetenschappen
2de graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen
2de graad Maatschappij en Welzijn
2de graad Zorg en Welzijn
3de graad Sociaal en Technische Wetenschappen
3de graad Defensie en Veiligheid
3de graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg
3de graad Verzorging

Se-n-Se
Leefgroepenwerking
Integrale Veiligheid 
 
 

7de jaar 
Thuis- en Bejaardenzorg /  
Verzorgende/Zorgkundige duaal
Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal
Veiligheidsberoepen
Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (7de BSO 
Naamloos leerjaar)

HBO Verpleegkunde
Verpleegkunde – Dagonderwijs
Verpleegkunde – Studeren & Werken
Verpleegkunde – Zorgportaal

Bekijk alle info over onze opleidingen op www.ivv-gent.be


