BEREIKBAARHEID

De lessen vinden plaats op het
Sainte-Adresseplein 12
in het centrum van Anderlecht.

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

Onze school is gemakkelijk te bereiken
met het openbaar vervoer.
In de nabije omgeving vind je
het metrostation Sint-Guido, trams en bussen.

ZORGPORTAAL

• Ben je al een tijdje van de schoolbanken?
• Vrees je dat de studies te hoog gegrepen zijn
voor jou?
• Heb je problemen bij het studeren?
• Nood aan bijkomende ondersteuning?
• Wil je je slaagkansen maximaliseren?

Jaarlijks start in februari de module “zorgportaal”
en dit in samenwerking met de VDAB.
Dit project houdt in dat je je 1ste module spreidt
over 1 schooljaar.
Naast de reguliere vakken krijg je ook bijkomende
taalondersteuning.

VER P L EEG K U N D E
HOGER BEROEPSONDERWIJS
OPLEIDING TOT GEGRADUEERD
VERPLEEGKUNDIGE

DAGOPLEIDING
ANDERSLOPENDE OPLEIDING

DAGOPLEIDING

De opleiding verpleegkunde van het Sint-GuidoInstituut biedt een 3-jarige modulaire opleiding
aan in het hoger beroepsonderwijs. Je kan het
diploma van gegradueerde in de verpleegkunde
verwerven na het volgen van 5 modules.
Elke module is een mooi afgerond leerpakket
waarin zowel het beroepsgerichte deel als de
nodige algemene vorming vervat zit.

Het schooljaar wordt ingedeeld in afzonderlijke
les- en stageperioden. Naast de theoretische en
praktische training op school bieden de stages
kansen tot het verder trainen van sociale en verpleegtechnische vaardigheden.

Aan het einde van een module worden de competenties geëvalueerd die nodig zijn om over te
gaan naar de volgende module.
Binnen een thema komen verschillende leerinhouden aan bod. De 3 basisthema’s zijn:
gezondheid en ziekte, zorg- en hulp verlenende
relatie en verpleeginterventies.
Het studieprogramma omvat theoretisch en klinisch onderwijs. Het klinisch onderwijs omvat
praktijkoefeningen, studiebezoeken en stages.
Naarmate je vordert in de opleiding, neemt
het specifieke karakter van de stages toe. De
school beschikt over een brede waaier aan stageplaatsen in Brussel, Vlaams-Brabant en OostVlaanderen.
Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Dit deelcertificaat is nodig om een
volgende module aan te vatten. Het diploma
‘gegradueerde in de verpleegkunde’ verkrijg je
als je met succes alle modules doorlopen hebt.

De lessen vinden plaats tussen 8.25 en 16.30 uur
volgens een “bloksysteem”, afwisselend weken
les en weken stage.
De stages worden gelopen tussen 6.00 en 22.00
uur, vanaf het 2de jaar worden een aantal weekends op jaarbasis gepresteerd. Vanaf het 3de jaar
worden naast een aantal weekends ook een aantal nachtdiensten gepresteerd.

ANDERS LOPENDE OPLEIDING

De ‘Anders Lopende Opleiding Verpleegkunde’
(ALOV) staat open voor de cursisten die niet de
mogelijkheid hebben om de dagopleiding te volgen. Iedere week omvat lessen en stages.
De lessen vinden plaats op één dag van 8.25 tot
16.30 uur en op 3 avonden van 17.30 tot 21.00
uur. Initiatie verpleegkunde start om 17.00 uur.
Hoewel de opleiding in principe 3 jaar duurt, kan
je volgens noodzaak en wensen je studies spreiden over meerdere jaren.
Door middel van aanvangstoetsen en –proeven
gaan we na welke kennis en vaardigheden je
reeds bezit.
We kunnen je vrijstellen van bepaalde modules
en/ of leerstofonderdelen afhankelijk van je doorlopen traject.

