
Postsecundair onderwijs (1)

Herentalsstraat 70
• 7de jaar Kinderzorg
• 7de jaar Duaal Kinderbegeleider
• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg
• 7de jaar Duaal Zorgkundige
• Se-n-Se Leefgroepenwerking
• Se-n-Se Tandartsassistent 
• Se-n-Se Apotheekassistent

HBO5 Verpleegkunde (1)

Herentalsstraat 70 
Werkplekleren in Lille, Herentals, Mol, 
Hoogstraten en Zoersel 

Afstandsonderwijs voor zorgkundigen 
en verpleegkundigen

Vormingscentrum HIVSET (1)

Herentalsstraat 70
Zorg, diversiteit, communicatie 
• Open aanbod
• Op maat

Centrum voor Interculturaliteit en 
Meertaligheid DoorElkaar (1)

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 
Elisa-care (1)

Herentalsstraat 70

Secundair onderwijs (2)

Apostoliekenstraat 4
• Onthaalklas anderstalige 

nieuwkomers (Okan)
• 1e graad 1e leerjaar A en B
• 2de graad Verzorging-Voeding
• 3de graad Verzorging
• 3de graad Farmaceutisch-technisch 

Assistent
• 3de graad Gezondheids- 

en welzijnswetenschappen 

Centrum voor leren en werken (3)

Noord-Brabantlaan 4
• Onderhoud
• Voeding
• Personenzorg
• Decoratie

Zorgethisch lab 
deSpiegeling

Heiend 10A
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CAMPUS HIVSET TURNHOUT

deSPIEGELINGdeSPIEGELING

AANBOD

Als zorgethisch lab organiseert deSpiegeling inleef-

sessies voor studenten uit zorgopleidingen en voor 

professionele zorgverleners uit heel Vlaanderen.  Er 

worden dagsessies aangeboden van 9.00 u. tot 16.00 

u. aan kleine groepjes van zes personen. Daarnaast 

staat deSpiegeling open voor leerlingen van het laatste 

jaar BSO, TSO en ASO.  Zij kunnen hier kennismaken 

met zorg vanuit een andere invalshoek.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Deze vorming komt in aanmerking voor educatief verlof.

ATTEST

Er wordt een attest van deelname afgeleverd.

INFO

Ria Engelen, MA

Projectverantwoordelijke

ria.engelen@hivset.be

014 47 13 12

INSCHRIJVING

despiegeling@hivset.be

deSPIEGELING VERBONDEN IN 
KWETSBAARHEID



ZORGETHISCH LAB 
deSPIEGELING

EEN PROJECT

 waarin zorg en ethiek een plaats hebben en waarbij menselijke kwetsbaarheid op 

de voorgrond staat.

EEN LAB

waar zorg mag gegeven en aan den lijve ondervonden worden en waar deze 

ervaringen bereflecteerd worden vanuit ethisch perspectief.

EEN NAAM

die verwijst naar kwetsbaarheid en verbondenheid,  als mens in de 

kwetsbaarheid van de andere je eigen kwetsbaarheid (h)erkennen:

een spiegeling.

deSpiegeling streeft naar een nauwe en betrokken 

samenwerking met verschillende actoren 

in de zorg, zowel onderwijsinstellingen als 

zorginstellingen.  

Samen met hen wil zij zoeken naar 

manieren om de zorg zo goed 

mogelijk af te stemmen op de meest 

kwetsbare mensen.

deSPIEGELING
In onze huidige maatschappij is autonomie een belangrijke waarde.  Tegelijk staat daar tegenover dat 

afhankelijkheid of hulpbehoevendheid een onwaarde is die men moeilijk een plaats kan geven. In de 

zorg kunnen we op zoek gaan naar manieren om mensen te ondersteunen in hun afhankelijkheid zonder 

daarbij afbreuk te doen aan hun waardigheid. deSpiegeling wil daartoe bijdragen.

PARTNERS VAN deSPIEGELING

LOCATIE: HEIEND 10A, LILLE

Vanuit Turnhout neem je de E34. Na een 12 km neem je de afrit 21, richting Herentals-Malle-Lille. Op het 

einde van de afrit kies je linksaf richting Lille (N153 Wechelsebaan). In centrum Lille blijf je de N153 volgen die 

overgaat in de Rechtestraat en juist voorbij het centrum in de Poederleeseweg. Op het kruispunt Berg-Heiend 

zie je links Bpost, daar rijd je rechts Heieind op. In deze straat vind je rechts deSpiegeling met ruime parking.

Er is een bushalte aan de kerk in Lille. 

Deze halte is op wandelafstand 

van deSpiegeling.
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