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Na een aantal jaren dienst als zorgkundige
startte ik mijn studies verpleegkunde in
ALOV in februari 2012. Gedurende drie fantastische jaren leerde ik veel bij en groeide
uit tot een goede en zorgzame verpleegkundige. Na mijn studies ging ik de uitdagingen opzoeken, ik startte in een nieuw
woon-en zorgcentrum en na een aantal
maanden groeide ik door naar de functie van hoofdverpleegkundige. Ik denk nog vaak terug aan men tijd op Sint-Guido , zij hielpen mij uitgroeien tot de verpleegkundige die ik nu ben met de
nodige kennis en vaardigheden en dit door hun goede opleiding
en begeleiding. Yentl A. (28 jaar)

Sainte-Adresseplein 12 • 1070 Brussel
 02 520 86 30
e-mail: info@sintguido.be

Ik werkte 27 jaar op een spoeddienst als
zorgkundige, maar om verpleegkundige
taken te kunnen uitvoeren, ben ik aan deze
opleiding begonnen. Dankzij ALOV kan ik
deze droom waarmaken. Ik zit nu in mijn 2e
jaar. Geen evidente keuze op mijn leeftijd
en de combinatie met een gezin, maar het
is de moeite waard. Marleen VM (55 jaar)
Toen ik na een onafgewerkte opleiding
bachelor in orthopedagogie begon te
werken in een RVT als zorgkundige, dacht
ik: ‘dit voor altijd? Dat wil ik niet’. Maar in
de zorg werken, dat wou ik wel! Een voltijdse opleiding was geen optie voor mijn
man en mij. Sint-Guido was vlakbij en bood
een avondopleiding aan. Het was soms vermoeiend en zwaar, maar vooral zeer leerrijk en leuk! De band
met de leerkrachten en klasgenoten was geweldig en ik mis dit
na bijna 3 jaar nog steeds! Ik ben zo dankbaar dat deze opleiding
bestaat! Sandrien VK (28 jaar)
Ik ben Nathalie en ben sinds 2011 afgestuurd als verpleegkundige. Ik begon mijn
studies op latere leeftijd, het team van
St-Guido zorgde ervoor dat ik me vlug thuis
voelde tussen de jeugdige medestudenten.
Als student werd ik heel goed begeleid en
klaargestoomd voor op het terrein. Dankzij
de vele stages leerde ik de verschillende
facetten van het beroep als verpleegkundige kennen. Het behalen van het diploma HBO5 in St-Guido, zorgde voor een goede
bagage, die mij enorm heeft geholpen bij de brugopleiding om
het diploma “Bachelor in de Verpleegkunde” te kunnen behalen.

BEREIKBAARHEID

De lessen vinden plaats op het
Sainte- Adresseplein 12
in het centrum van Anderlecht.
Onze school is gemakkelijk te bereiken
met het openbaar vervoer.
In de nabije omgeving vind je
het metrostation Sint Guido,
trams en bussen.

ALTERNATIEVE
INNOVATIEVE
ANDERS LOPENDE OPLEIDING
VERPLEEGKUNDE
VOOR WERKENDEN

Nieuw opleidingstraject vanaf
1 februari 2019 om werken, studeren
en gezin beter te combineren.

OPLEIDINGSTRAJECT ALOV:

Anders:
één lesdag (8u25-16u30), één avond (17u30 tot
21u) + zelfstandig begeleid leren.

Lopend:

ORGANISATIE VAN DE
OPLEIDING
Theoretische vorming:
Een deel van de theoretische lessen kan je
volgen op school. Je kan het ook zelfstandig en
op eigen tempo studeren.

Klinische vorming of stage:
Ben je al zorgkundige en is je werkgever
hiermee akkoord dan kan je een groot deel van
je stage op je werk doen. Met uitzondering van
150u ziekenhuisstage.

Stage lopen op je eigen werk volgens eigen
planning.

Ben je geen zorgkundige dan worden je stages
in overleg met jou gepland.

Opleiding:

Vanaf de derde module (tweede jaar) wordt er
een individueel stagetraject opgesteld samen
met jou in functie van je werksituatie.

Na het slagen in de tweede module (één jaar)
ben je zorgkundige of met vrijstellingsproef na
één module.

Verpleegkundige

:

VRIJSTELLINGEN OF VERKORT
STUDIETRAJECT

Ben je geslaagd in alle modules dan ben je
“gegradueerd verpleegkundige”

DOELGROEP
• Voor wie (halftijds) werken en studeren wil
combineren.
• Voor verzorgenden en zorgkundigen die
verpleegkundigen willen worden.
• Voor wie zorgkundige wil worden.
• Voor wie een buitenlands diploma in de zorg
heeft dat niet erkend is in België.

Beschik je over werkervaring of eerder
verworven kwalificaties, denk je recht te hebben
op vrijstellingen neem dan persoonlijk contact
op met de opleidingscoördinator.
Voor wie?
• Heb je credits behaald maar de
bacheloropleiding niet afgewerkt
• Buitenlandse diploma’s in de zorgsector die
niet erkend zijn in België

