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GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
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Ben je zorgzaam, empathisch en sociaal? Hou
je van teamwork, steek je graag de handen
uit de mouwen en wil je op een professionele,
praktijkgerichte en kwalitatieve manier zorg dragen
voor mensen?
Dan is een graduaat verpleegkunde iets voor jou.

Op een boeiende en praktijkgerichte manier
leren hoe je vanuit een mensgerichte visie
verpleegkundige totaalzorg verleent.

WAT WIL JE WORDEN?

	WAARVOOR KIES JE?

Verpleegkundige natuurlijk! Iemand die dag na
dag kwalitatieve verpleegkundige zorg kan geven
met een hart voor mensen.
Verpleegkunde is een knelpuntberoep, dus werk
is verzekerd.

Bij ZoWe verpleegkunde kies je voor een driejarige opleiding
in een warme omgeving in nauw contact2 met het docententeam.
De lessen worden praktijkgericht gegeven door docenten met
beroepservaring. Op stage word je intensief aan bed begeleid.
Je leerproces neem je zelf in handen: dankzij de permanente evaluatie
en persoonlijke coaching zijn je kansen tot groei en leren optimaal.
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GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE
600

STUDENTEN
IN DE OPLEIDING

105

ENTHOUSIASTE
DOCENTEN

3

JAAR

5

MODULES

100%

WERKT 3 MAAND
NA AFSTUDEREN

4

4

“Voor ons staat de student centaal!
We coachen, we begeleiden, we
zijn betrokken. De school geeft je
maximale kansen tot persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Dit bereiken
we o.a. via intense coaching in kleine
groepjes.”
Karen, docent

denk.

doe.

word.

Via verschillende lesvormen
verwerf je theoretische
kennis over de gezondheidsen welzijnszorg. Kennis
rond pathologie en
verpleegtechnische
en communicatieve
vaardigheden, visie op zorg
en ethisch denken,... zorgen
dat jij op een kwalitatieve
manier de zorgvrager in zijn
totaliteit kan verplegen.

Stages, oefeningen in de
les en simulatieoefeningen
in het skillslab,
casusbesprekingen,
studiebezoeken,
werken met
ervaringsdeskundigen,
themaweken, projecten,....
zorgen ervoor dat de
theorie voortdurend
gelinkt wordt aan de
praktijk.

Na twee modules heb je al
een getuigschrift waarmee
je aan de slag kan als
zorgkundige.
Na vijf modules ben
je een gegradueerde
verpleegkundige met een
brede theoretische basis en
praktische kennis, inzetbaar
in elk domein.

“VANAF HET BEGIN HEB
IK NOOIT HET GEVOEL
GEHAD DAT IK ER
ALLEEN VOOR STOND.
GOEDE BEGELEIDING,
PERMANENTE
EVALUATIE,
PRAKTIJKGERICHTE
OPLEIDING EN
DUIDELIJKE CURSUSSEN
WAREN DE SLEUTELS
TOT SUCCES”
Yasmine, student
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STUDIE-

PROGRAMMA
STUDIEDUUR
Volg je alle modules na elkaar,
dan duurt je opleiding drie
jaar. Je kan de opleiding na
elke module onderbreken of
de modules spreiden over
meerdere jaren. Na elke module
ontvang je een deelcertificaat
dat altijd geldig blijft.
STARTDATUM
Je kan de opleiding starten in
september of in februari.

EERSTE JAAR

duurtijd

Module 1: initiatie verpleegkunde

20 weken

Module 2: verpleegkundige basiszorg

20 weken

TWEEDE JAAR
Module 3: oriëntatie algemene ziekenhuiszorg

20 weken

Module 4: oriëntatie ouderenzorg en
geestelijke gezondheidszorg

20 weken

DERDE JAAR
Module 5: toegepaste verpleegkunde

40 weken

Tijdens deze module kies je een
toepassingsgebied:
Je hebt de keuze uit:
Geestelijke gezondheidszorg
Ouderenzorg
Ziekenhuiszorg
Zorg voor mensen met beperkingen

Door de keuze van een bepaald toepassingsgebied ben je
meer gericht opgeleid om in dat domein te werken, maar je blijft
breed inzetbaar als verpleegkundige in alle domeinen van de
gezondheidszorg. Je einddiploma is immers dat van gegradueerde
verpleegkundige.

6

Elke module bestaat uit
dezelfde vier eenheden
die de rode draad vormen
doorheen de opleiding. Een
eenheid is een bundeling van
verschillende thema’s.

VISIE OP VERPLEEGKUNDE
In ‘Visie op verpleegkunde’ leer je elke mens ’centraal’ te
stellen in al zijn aspecten (holistisch). Dat standpunt schept
een referentiekader om met een verruimde blik kritisch naar
de zorg te kijken.
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 ...
Alles wordt gekaderd binnen het verpleegkundig handelen in
diverse zorgcontexten.
COMMUNICATIE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN
In het thema ‘Communicatie en sociale vaardigheden’ ligt de
focus op het ontwikkelen van basisvaardigheden, nodig voor
een goede communicatie met de zorgvragers en het team.
Je leert ook kritisch te reflecteren over je eigen handelen.
MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEIDSZORG
In dit thema verdiep je je in de gezondheids- en welzijnszorg.
Je maakt o.a. kennis met de ethische en multiculturele
aspecten van de zorg en de wettelijke regelgeving van de
verpleegkunde, zoals beroepsgeheim en patiëntenrechten.
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TRAJECTEN
OP MAAT
De opleiding is flexibel
opgebouwd. Je kan ze niet
alleen onderbreken na elke
module of spreiden over een
langere periode, je hebt ook
de keuze uit verschillende
leerwegen. Je bepaalt zelf welk
traject het beste bij je past.

VOLTIJDS DAGONDERWIJS
Les- en stageblokken wisselen elkaar af. Tijdens de lesweken
heb je een halve dag vrijaf, tijdens de stageweken volg je de
uurregeling van je stageplaats.
AFSTANDS- EN AVONDLEREN
Les en stage lopen parallel. Contactlessen worden
gecombineerd met begeleide zelfstudie en afstandsonderwijs.
Hierdoor kan je jouw studie combineren met een deeltijdse job.
ZORGPORTAAL (i.s.m. VDAB en ESF)
Studenten uit kansengroepen (anderstaligen of
laagtaalvaardigen, kortgeschoolden, mensen met gemiste
onderwijskansen ...) kunnen terecht bij het Zorgportaal voor
extra ondersteuning. Je opleiding wordt gespreid over 3,5 jaar.

Ontdek onze trajecten op maat:

VERKORT TRAJECT
Als je al een bachelor- of masterdiploma met ervaring in
menswetenschappen hebt, kom je in aanmerking voor een
verkort traject van 2 jaar. Stage en les wisselen elkaar af. Je volgt
1 dag contactonderwijs, aangevuld met begeleide zelfstudie.
WERKPLEKLEREN
Ben je al aan het werk in de zorg? Dan kan je na akkoord van je
werkgever kiezen voor dit traject. 1 lesdag volg je op school, de
rest van de opleiding gebeurt op de werkplek.

www.zowe.be/trajectopmaat
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TALIZ
Het ‘traject anders leren in de zorg’ zet in op een kennismaking
met en integratie van het zorgnetwerk in de regio’s Oostkust
(met lessen in AZ Zeno Knokke) en Westkust (met lessen in
het Kei Oostduinkerke en AZ West Veurne). De stageplaatsen
bevinden zich steeds in die omgeving. In de lesweken kom je
ook een dag naar de campus.

PRAKTIJK
& STAGE
Stages zijn een heel belangrijk onderdeel van de
opleiding. Ze nemen de helft van je studietijd in
en zijn gelijkmatig gespreid over de hele opleiding.
Je wordt intens begeleid aan bed door je
stagedocent en door de stagementoren van de
dienst.
Tijdens je stages maak je kennis met de
verschillende sectoren. Dit zorgt ervoor dat
je veel ervaring opdoet, die nuttig is voor je
toekomstige job.
Afhankelijk van je gekozen traject, wordt de stage
anders ingepland: afwisselend met lesblokken of
gespreid over de hele module.
Werk je al in de zorg? Dan kan je (een deel van) je
stages op je eigen werkvloer doen.
De praktijkervaring wordt niet enkel op stage
aangeleerd, maar ook d.m.v. simulatieonderwijs
in onze goed uitgeruste skillslabs.

“NAAST DE VELE KENNIS
DIE IK OPGEDAAN HEB BIJ
ZOWE VERPLEEGKUNDE
HEB IK OOK VOORAL LEREN
GELOVEN IN MEZELF. DOOR
DE STERK PRAKTIJKGERICHTE
OPLEIDING KAN IK MET
ZELFVERTROUWEN
EN TROTS EEN GOEDE
ZORG BIEDEN AAN MIJN
PATIENTEN EN EEN
LUISTEREND OOR ZIJN
VOOR HUN FAMILIE.”
Fien, oud-student
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(OUD-)STUDENTEN

VERTELLEN

De eerste vier jaar van het secundair onderwijs volgde ik
de richting ‘handel’. Op een bepaald moment miste ik iets.
Ik miste vooral sociaal contact en het kunnen zorgen voor
anderen. Na dit besef ben ik overgestapt naar de richting
verzorging. Toen ging er een wereld voor mij open. Ik had
eindelijk de sociale contacten waar ik naar verlangde. Stage
in de woonzorgcentra waren voor mij de hemel op aarde.
Het gevoel hebben dat je iets kan betekenen voor iemand
is onbeschrijfelijk. In de laatste drie jaar van het secundair
onderwijs ben ik echt opengebloeid en socialer geworden.
Larissa Vantomme I 24 jaar
student

“IK BEN EEN
ANDER MENS
GEWORDEN DOOR
DE OPLEIDING.
NU VOEL IK ME
COMPLEET!”

VAN ZORGKUNDIGE NAAR VERPLEEGKUNDIGE
Na het middelbaar begon ik te werken als zorgkundige in een
woonzorgcentrum. Na een drietal jaar gezien te hebben wat
de verpleegkundigen deden, begon het bij mij te kriebelen om
mij om te scholen tot verpleegkundige. Na wat research en
info vragen aan collega-verpleegkundigen kwam ik bij ZoWe
verpleegkunde terecht! Mijn collega’s spraken vol lof over
deze school, vooral over de permanente evaluatie en coaching.
Wat zij mij in de tijd vertelden over ZoWe verpleegkunde
kan ik alleen maar beamen: een toffe school met heel veel
leermogelijkheden, constante begeleiding en coaching,...
Ik koos voor het traject ‘werkplekleren’. Dit leek mij het meest
haalbare, aangezien voltijds onderwijs moeilijk te combineren
viel met mijn werk.
COMPLEET
Ik ben echt een ander mens geworden door het volgen van
de opleiding. De extra verantwoordelijkheid die je krijgt als
verpleegkundige en de specifieke taken die je mag uitvoeren,
zorgen ervoor dat ik mij compleet voel!
Larissa Vantomme
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In het secundair onderwijs heb ik gezondheids- en
welzijnswetenschappen gevolgd. Ik proefde daar al
een beetje van stages in de zorg. Achteraf gezien een
ideale vooropleiding. Toen ik mijn opleiding aan ZoWe
verpleegkunde startte, had ik er zoveel zin in. Ik wou en zou
een verpleegkundige worden. Dit doel heb ik samen met mijn
coach bereikt. Zij steunde mij en ik kon altijd bij haar terecht.
De individuele begeleiding was echt top en ook een grote
bonus voor iemand zoals mij die wat onzeker was.
PERSOONLIJKE GROEI
ZoWe verpleegkunde heeft mij veel kennis en vaardigheden
bijgebracht, maar heeft mij ook laten groeien als persoon.
Kritisch denken en dikwijls durven kiezen voor een niet voor
de handliggende keuze hebben onvergetelijke momenten
opgeleverd op stage. ZoWe verpleegkunde liet mij als jong
persoon durven dromen. Dromen over verder groeien. En om
elke kans in het leven te nemen.
Eenmaal afgestudeerd kon ik het eindelijk zeggen: ik
ben verpleegkundige. Een kippenvelmoment! Direct
na het behalen van mijn diploma kon ik starten als
thuisverpleegkundige bij het WZC Dunecluze te Koksijde.
De job spreekt mij 100 procent aan. De dankbaarheid en de
oprechte lach van mijn patiënten zijn dagdagelijkse kost. Het
vult mijn hart met liefde.

Fien Huyghe I 23 jaar I
verpleegkundige WZC Dunecluze

“ZOWE
VERPLEEGKUNDE
LIET MIJ DROMEN
OVER VERDER
GROEIEN EN OM
ELKE KANS IN HET
LEVEN TE NEMEN.”

UITDAGING
Sinds enkele maanden werk ik supplementair als
kwaliteitsmedewerker. Een uitdaging die ik met twee handen
aannam. Binnen enkele weken start ik met de kaderopleiding
tot hoofdverpleegkundige. Terug een nieuwe uitdaging in
deze boeiende wereld.
Fien Huyghe
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ONZE

TROEVEN
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TRAJECT OP MAAT

COACHING

GROEIKANSEN

Over hoeveel jaar wil je
jouw studie spreiden?
Studeer je overdag
of ‘s avonds? Op je
eigen werkplek? In je
eigen stad? Jij beslist!
ZoWe verpleegkunde
biedt een ruime waaier
aan leertrajecten en
opleidingslocaties aan.

ZoWe verpleegkunde
biedt je maximale kansen
tot persoonlijke en
professionele ontwikkeling.
Een persoonlijke coach,
bij wie je altijd terecht kan,
helpt je daarbij.
Heb je een extra duwtje
in de rug nodig? Op
zoek naar de beste
studiemethode? Onze
studiebegeleiders staan tot
jouw beschikking.

Als student neem je bij
ZoWe verpleegkunde
voor een groot deel zelf je
leerproces in handen. De
klassieke examenperiodes
zijn vervangen door
permanente evaluatie,
waardoor groei- en
leerkansen optimaal zijn.
Continue feedback geeft je
inzicht in je vorderingen en
uitdagingen, waardoor je
meteen kan bijsturen.

WAAROM

GRADUAAT?
Een graduaat (HBO5) situeert zich
qua onderwijsniveau tussen het
secundair onderwijs en een bachelor.
De opleiding is erg geschikt als je een
praktijkgerichte studie wil volgen:
ONZE CULTUUR

KLAAR VOOR MORGEN

De student centraal, dat is
onze focus!
Een vriendelijke, volwassen
omgang vormen daarbij
de basis; samenleven
en samenleren binnen
een warme en gedragen
omgeving.
Duurzaamheid dragen we
hoog in het vaandel, net
zoals respect voor mens en
milieu.

De opleiding geeft je
een stevige theoretische
basis, maar is doorspekt
met praktijk. Je stapt
buiten als een startklare
professional. Je vindt
gegarandeerd snel werk in
één van de vele sectoren
van de gezondheids- en
welzijnszorg.
Jouw diploma is Europees
erkend, wat maakt dat je er
ook in het buitenland mee
aan de slag kan.

• om je beter te kwalificeren voor de
arbeidsmarkt
• als je al een aantal jaar werkt
en opnieuw wil studeren om je
jobkansen te verbeteren of je te
heroriënteren naar een andere
sector
• als je nadien verder wil studeren,
want na een graduaat kan je
via een vervolgtraject een
bachelordiploma behalen in een
verwant studiegebied.
• als je je bacheloropleiding niet
afmaakte. Je kan mogelijk behaalde
studiepunten inzetten bij je
overstap.

LEVENSLANG LEREN
Om de kwaliteit van jouw verpleegkundig handelen
actueel te houden, is levenslang leren belangrijk.
Daarom organiseert de school regelmatig bijscholingen
en vormingen i.s.m. ZoWe vormingscentrum.
www.ZoWeVormingscentrum.be.
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STUDEREN
IN 4 VRAGEN
01

WAT ZIJN DE
TOELATINGSVOORWAARDEN?
Je moet een diploma secundair
onderwijs, een getuigschrift van
het 2de jaar van de 3de graad
of een gelijkgesteld diploma
voorleggen. Heb je dat niet, dan
doe je een toelatingsproef.
Heb je een hoger diploma
(bachelor of master) in de
menswetenschappen? Dan kan
je in aanmerking komen voor
vrijstellingen, na goedkeuring
door de toelatingsklassenraad.
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HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Voor de graduaatsopleiding
Verpleegkunde betaal je geen
inschrijvingsgeld. Je betaalt
alleen voor studiemateriaal en
activiteiten. Ben je werknemer,
dan kan je soms een deel
van de kosten vergoeden
met opleidingscheques of
steunmaatregelen vanuit de
overheid. Als werkzoekende
heb je in bepaalde gevallen
recht op steun van de VDAB.
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HOE SCHRIJF IK ME IN?
Je kan je inschrijven op onze
campussen in Brugge en
Oostende. Denk eraan om je
secundair diploma mee te nemen
en vergeet ook je identiteitskaart
niet.
Twijfel je nog? Kom dan langs
op een van de infodagen om
kennis te maken met de opleiding
of volg een les mee tijdens de
openlesdagen.
MEER INFO: www.zowe.be
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WELKE VERVOLGOPLEIDINGEN ZIJN MOGELIJK?
Via een vervolgtraject van
150 studiepunten kan je
een bachelordiploma
Verpleegkunde behalen aan een
hogeschool. In principe hebben
gegradueerden en bachelors
in de Verpleegkunde dezelfde
handelingsbekwaamheid. In
de praktijk nemen bachelors
doorgaans een coachende rol op
in het zorgteam en groeien ze
vaker door naar specialisaties en
leidinggevende functies.
14
2
14

PARTNER
ARTEVELDEHOGESCHOOL
ZOWE VERPLEEGKUNDE
Hoofdcampus Brugge:
Barrièrestraat 2d
8200 Brugge
050 97 75 55
Campus Oostende:
Frère Orbanstraat 145a
8400 Oostende
059 71 15 55

Om het HBO5-onderwijsniveau te versterken,
werkt ZoWe verpleegkunde samen met
Arteveldehogeschool.
In dit partnerschap werken we samen rond
kwaliteitszorg, curriculumontwikkeling,
innovatie, internationalisering,... Dankzij
deze samenwerking krijgen afgestudeerden
de kans om verder op te klimmen op de
onderwijsladder.

Leslocatie Oostkust:
AZ Zeno Knokke

ZoWe verpleegkunde en de
Arteveldehogeschool reiken samen je
graduaatsdiploma uit.

Leslocatie Westkust:
het KEI Oostduinkerke
AZ West Veurne

Alle info over het Arteveldeleernetwerk vind
je op de website: www.arteveldehogeschool.
be/opleidingen//type/hbo5

info@zowe.be

Graduaat verpleegkunde (HBO5)

ZoWe verpleegkunde, academiejaar 2020-2021
V.U. Ingrid Lingier, directeur
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INFODAGEN 2020 - 2021
Kom langs op onze campussen, stel al je vragen aan
docenten en studenten en neem een kijkje in de praktijk.
WOENSDAG 9

DECEMBER

ZATERDAG 13

MAART

ZATERDAG 24

APRIL

ZATERDAG 26

JUNI

ZATERDAG 28

AUGUSTUS

16-19 u.

14-17u. (campus Brugge)
10-13 u.

10-13 u.
10-13 u.

OPENLESDAGEN
Ervaar hoe het voelt om met medestudenten in een
klaslokaal te zitten en een les mee te volgen.
Meer info op www.zowe.be/openlesdagen.

