VERPLEEGKUNDE (GRADUAAT)

GRADUAAT IN DE

Verpleegkunde (HBO5)

De HBO5-opleiding Verpleegkunde heeft
een mooie balans tussen theorie en
praktijk. De lessen lopen parallel, zodat
je steeds de nodige praktische kennis
hebt voor je op je werkplek begint. Ook
de trajectbegeleiding is een grote troef.
Dat je van in het begin tot het einde van
je opleiding terecht kunt bij dezelfde
persoon is een grote houvast.

Wil je graag mensen helpen en verplegen, maar twijfel je of een bacheloropleiding wel iets
voor jou is? Overweeg dan zeker de graduaatsopleiding Verpleegkunde. Een graduaatsopleiding
maakt deel uit van het hoger beroepsonderwijs en heeft een heel eigen profiel. De opleiding is erg
praktijkgericht en slaat de brug tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding.

Amber Mignon
Studente HBO5-Verpleegkunde BenedictusPoort
avondonderwijs. Als je heel snel echt
wil voelen wat verpleegkunde inhoudt,
dan biedt het Sint-Augustinusinstituut
in Geraardsbergen een traject aan waar
je van bij de start oefenmomenten hebt
op de werkvloer.

Word gegradueerde
in de verpleegkunde

De bacheloropleiding Verpleegkunde
duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan
een hogeschool. Beide opleidingen zijn
erg praktijkgericht, waarbij stages een
essentieel onderdeel van je opleiding
uitmaken. In de bacheloropleiding
wordt meer zelfstandigheid, initiatief en
verantwoordelijkheid van jou verwacht
dan in de graduaatsopleiding. In de
graduaatsopleiding zijn de contexten
die aangeboden worden vertrouwder
en minder complex dan in de bacheloropleiding.

Wat is het verschil met
de bacheloropleiding?

Inhoud van het traject

Bij partnerschool Sint-Guido instituut
te Anderlecht kun je de opleiding ook
volgen in een combinatie van dag- en

De graduaatsopleiding Verpleegkunde
duurt 3 jaar en wordt georganiseerd
in scholen voor secundair onderwijs.

De opleiding tot gegradueerde in de Verpleegkunde telt vijf modules, gespreid
over drie jaren. Na elke module behaal

Met je diploma kun je onmiddellijk aan
de slag in heel wat domeinen van de
gezondheids- en welzijnssector. Het
beroep van verpleegkundige is immers
nog steeds een knelpuntberoep.

Module
Oriëntatie
Algemene
Gezondheidszorg
20 weken2
Module Initiatie
Verpleegkunde

Module
Verpleegkundige
Basiszorg

20 weken2

20 weken2

40 weken2

20 weken2
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Module
Oriëntatie
Ouderenzorg
en Geestelijke
Gezondheidszorg

Toegepaste
Verpleegkunde

DIPLOMA VAN
GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDE

Wist je dat Odisee samen met haar
partnerscholen in Oost-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant een kwalitatief
hoogstaande opleiding organiseert die
leidt tot de titel van gegradueerde in de
Verpleegkunde? Het gaat om een opleiding hoger onderwijs die drie jaar duurt
en die je voltijds overdag volgt.
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Na het behalen van het deelcertificaat Verpleegkundige Basiszorg kun je je registreren als zorgkundige
Duurtijd module – minimum 36 uren/week

je een deelcertificaat. Na het behalen van de deelcertificaten Initiatie
Verpleegkunde en Verpleegkundige
Basiszorg (1 jaar) kun je je registreren
als zorgkundige. Na het behalen van de
vijf deelcertificaten krijg je het diploma
van gegradueerde in de Verpleegkunde.

Wat na je opleiding?
Na je graduaatsopleiding Verpleegkunde kun je meteen aan het werk
in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de
thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg of de zorg voor mensen met een
beperking. Je kunt ook verder studeren
en via een verkort traject van 2,5 jaar
bij Odisee je bachelordiploma in de
Verpleegkunde behalen. De contactmomenten in die opleiding hebben
afwisselend plaats op Campus Aalst en
Campus Sint-Niklaas. Meer info vind je
op odisee.be/verpleegkunde-brugprogramma.

Naast een bacheloropleiding zijn er nog
andere mogelijkheden om je verder te
professionaliseren.

Heroriëntering vanuit
de bacheloropleiding
Ben je al geslaagd voor een aantal
opleidingsonderdelen of één of meerdere stages in de bacheloropleiding
Verpleegkunde en overweeg je een
alternatieve weg naar je doel? Neem
dan zeker contact op met één van de
partnerscholen om te bekijken of je
vrijstellingen kunt krijgen voor één of
meerdere modules. Zo wordt je opleidingsduur korter.

Toelatingsvoorwaarden
en inschrijven
Je kunt starten met de graduaatsopleiding Verpleegkunde als je 18 jaar bent
én een diploma secundair onderwijs op

Tijdens het werkplekleren maak
je kennis met verschillende
medische afdelingen en de
verpleegkundige vaardigheden
die daarbij horen. Zo leer je
veel bij én ontdek je wat jou
het meeste voldoening geeft.

zak hebt. Je kunt ook starten nadat je
het 6de jaar BSO succesvol afrondde.
Als je niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kun je toch starten
als je slaagt voor de toelatingsproef.
Inschrijven doe je steeds bij één van
de partnerscholen. Je betaalt geen
inschrijvingsgeld en de studiekosten
blijven beperkt.

Vragen?
Wens je meer informatie? Neem gerust
contact op met één van de partnerscholen.
• BenedictusPoort (Gent):
09-222 37 82
www.benedictuspoort.be
• Sint-Augustinusinstituut
(Aalst en Geraardsbergen):
053-70 33 79
www.sai-aalst.be
• Sint-Carolus (Sint-Niklaas):
03-780 89 07
www.sint-carolus.be
• Sint-Guido Instituut (Anderlecht):
02-520 86 30
www.sintguido.be

Meer info over dit
graduaat vind je op
odisee.be/graduaten

Femke De Kuyper
Studente HBO5-Verpleegkunde
Sint-Augustinusinstituut
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