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Ben jij iemand die . . . .

• graag met en voor mensen werkt die zorg en 

ondersteuning nodig hebben?

• graag mensen verzorgt en daarbij rekening houdt met de 

zorgvrager in zijn totaliteit?

• handig is om allerlei verpleegkundige interventies uit te 

voeren?

• goed kan luisteren en zich goed kan inleven om de 

zorgvrager zich te laten thuis voelen?

• samenwerken in een team vanzelfsprekend vindt?

Dan beschik jij over belangrijke kwaliteiten van een gegradueerde 

verpleegkundige!

In deze brochure vind je alle nodige informatie over de opleiding 

HBO5 verpleegkunde in het HIVSET .

De brochure belicht de troeven en de opbouw van de 

verschillende trajecten van de opleiding .

Daarnaast vind je ook alle praktische informatie met betrekking 

tot de toelatingsvoorwaarden, de inschrijvingsprocedure en de 

studiekosten . 

1 . JIJ ALS STUDENT IN HET HIVSET
1.1 JIJ STAAT CENTRAAL
We verwachten dat je vertrekt vanuit je persoonlijke leervragen en dat je door continue zelfreflectie 

je bewust bent van je leergedrag .  Om dit te bereiken, moet je jezelf kritisch in vraag durven stellen .  Je 

docenten en stagebegeleiders ondersteunen je hierin . Ze stimuleren je door leer- en werkbegeleiding en 

het geven van feedback .   

1.2 NADRUK OP WERKPLEKLEREN
Je zal meer dan de helft van je opleiding doorbrengen op je toekomstige werkvloer . We leren je competent 

te functioneren in de verschillende omgevingen waar je als gegradueerde verpleegkundige tewerkgesteld 

kan worden .  

1.3 EEN INNOVATIEVE OPLEIDING
We houden onze opleiding up-to-date en laten je kennismaken met nieuwe technologieën en nieuwe 

wetenschappelijke inzichten .

Je hebt de keuze om de opleiding te volgen in een echte omgeving, namelijk een woonzorgcentrum en/of 

een ziekenhuis in de regio Turnhout . Op deze manier worden de theoretische inhouden vanaf de eerste 

dag levensecht .  

1.4 WE ONDERSTEUNEN JE WAAR JIJ HET NODIG HEBT
Het standaardtraject van de opleiding duurt drie schooljaren . Omwille van externe omstandigheden is dit 

standaardtraject niet altijd haalbaar voor studenten . Indien dit bij jou van toepassing is, kunnen we een 

individueel traject voorzien . We bekijken dan samen met jou wat haalbaar is om je slaagkansen zo hoog 

mogelijk te maken .

1.5 EEN VERTROUWDE OMGEVING
Het is belangrijk dat je je thuis voelt op onze school . Hiervoor kan je rekenen op een warm, enthousiast en 

betrokken medewerkersteam dat op alle vlakken zorg voor je wil dragen . Omdat we een zorgschool zijn, vinden we 

het belangrijk om zelf het voorbeeld te geven op vlak van zorgzaamheid, empathie, respect en verantwoordelijkheid .  

4 HBO5-Verpleegkunde - januari 2023HBO5-Verpleegkunde - januari 2023 5



2 . OPLEIDING TOT 
VERPLEEGKUNDIGE

2.1 HBO5
In het HBO5 of Hoger Beroepsonderwijs vind je beroepsgerichte opleidingen op het niveau van hoger 

onderwijs . HBO5-opleidingen zijn sterk praktijkgericht, laagdrempelig en flexibel, en daardoor toegankelijk 

voor een ruim publiek .

HBO5 situeert zich op de vijfde trede van de leerladder, vandaar de afkorting HBO5 . Het is een niveau 

tussen secundair onderwijs en professionele bachelor . Via een brugopleiding kan je na het behalen van je 

HBO5-graduaatsdiploma doorgroeien tot professionele bachelor, indien je dat wenst .

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, behaal je een diploma hoger onderwijs, namelijk het Europees 

erkend diploma van gegradueerde verpleegkundige. Daarnaast krijg je meteen ook een diploma 

secundair onderwijs (als je dat nog niet hebt) .

8 . Dokter

H
og

er
on

de
rw

ijs Kennis
Je beheerst domeinspecifieke kennis erg grondig
Vaardigheden
Je kan de kennis uit de theorielessen toepassen in de praktijk .
Je zet je kennis in om concrete en abstracte problemen op te lossen .
Context
Je werkt in nieuwe, complexe contexten .
Autonomie
Je functioneert autonoom en neemt zelf initiatief
Verantwoordelijkheid
Je neemt je verantwoordelijkheid op om zowel persoonlijke resultaten als 
teamresultaten te bereiken .

7 . Master

6 . Bachelor

5. HBO5

4 . ASO / TSO / KSO / BSO / 7e jaren

Se
cu

nd
air

on
de

rw
ijs3 . 6e jaar BSO

2 . 4e jaar BSO

1 . Lager onderwijs

figuur: HBO5 op de Europese onderwijsladder 

2.2 WAAROM KIEZEN VOOR HBO5?

Beroepsgericht

• Veel praktijk

• Theorie wordt altijd gekoppeld aan de praktische noden van het beroep

• Minder theoretische inhouden dan een professionele bachelor

Flexibel

• Start in september of in februari

• Is het standaardtraject niet haalbaar voor jou, dan stippelen we een traject op jouw maat uit

Volwassen, persoonlijke aanpak

• Aandacht en begrip voor de combinatie werk-gezin-studie

• De klassen zijn een mix van schoolverlaters en mensen met werkervaring

• Omdat je in een kleine klas zit, kunnen we je persoonlijk begeleiden

Arbeidsmarktgericht

• Verhoogde kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden

• Betere doorgroeimogelijkheden voor werkenden

2.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
We kunnen je wettelijk toelaten tot de opleiding HBO5-verpleegkunde indien je voldoet aan één van 

onderstaande voorwaarden:

• Je bezit een diploma secundair onderwijs

• Je bezit een getuigschrift 6BSO

• Je bezit een attest van de opleiding zorgkundige 

• Je bent een Nederlandse student met attest van HAVO/VWO/MBO3/MBO4/MAVO

• Je bezit een zorgdiploma (bij voorkeur verpleegkunde) behaald in een niet-Europees land . Je wordt 

uitgenodigd voor een assessment om je individueel traject te bepalen . 

• Je moedertaal is Nederlands of je behaalde een taalniveau van tenminste 2 .4 in een erkende NT2 op-

leiding . Indien je taalniveau tenminste 2 .1 is, kan je instappen in een aangepast traject (zorgportaal) . 

Heb je geen van bovenstaande diploma’s of getuigschriften, of heb je een niet-Europees zorgdiploma, dan 

kan je een afspraak maken voor een toelatingsproef . 

Contact per mail: coordinatie-hbo5@hivset.be en Michel.Paeshuyse@hivset.be  
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2.4 ONDERSTEUNING VAN DE OVERHEID
Verpleegkundige is een knelpuntberoep en om die reden is het mogelijk om de opleiding te volgen met 

ondersteuning van de overheid . Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk .

Vlaams Opleidingsverlof

Als je werkt, kan je aan je werkgever Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere “educatief verlof”) vragen om 

een opleiding HBO5 Verpleegkunde te volgen .

Meer info: www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof 

‘Opstap naar verpleegkunde’

Het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ geeft werknemers uit ziekenhuizen en privé-rusthuizen of woon-

zorgcentra de kans om de opleiding naar verpleegkunde aan te vatten of verder te zetten .

Voor werknemers die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen (zie voordien), bieden de Sociale Fondsen 

bijkomend vormingsverlof bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof aan, alsook de 

terugbetaling van het inschrijvingsgeld .

Meer info: www.fe-bi.org

Project 600

‘Project 600’ richt zich tot werknemers in de federale gezondheidssector en biedt hen de mogelijkheid om 

een opleiding HBO5 Verpleegkunde te volgen met behoud van wedde . 

Meer info: www.fe-bi.org .

#kiesvoordezorg

Het project #kiesvoordezorg wil inspelen op de grote vraag naar verpleegkundigen door werknemers uit 

andere sectoren, die een tweede carrière als verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer 

een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector .

Wanneer het diploma wordt behaald, kan de kandidaat-werknemer meteen in dienst blijven van de werk-

gever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten .

Het project biedt dus opleidingskansen en een grote werkzekerheid nadien . Twee vliegen in één klap!

Vragen? Contacteer FeBi (www.fe-bi.org) op 02/227 69 44  

of mail naar kiesvoordezorg@fe-bi.org

VDAB

Als werkzoekende kan je bij de VDAB terecht voor een opleidingscontract . De RVA voorziet dan een 

financiële tussenkomst voor het volgen van de opleiding HBO5 Verpleegkunde (behoud van werkloos-

heidsvergoeding, kinderopvang, vervoerskosten, stimulanspremie en studiekosten) . 

HEB JIJ DE 
KWALITEITEN?
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2.5 KOSTEN
Als student HBO5 Verpleegkunde betaal je geen inschrijvingsgeld . Wel vraagt de school een beperkte 

bijdrage (€105 per semester) in de kosten van cursussen, studiebezoeken, gebruik van materialen, huur 

chromebook, …  . 

Sinds september 2022 ontvangt elke startende student in HIVSET een chromebook . Deze chromebook 

gebruik je voor je schoolwerk en hou je zelf bij zolang je bij HIVSET studeert . Wanneer je de opleiding 

stopt, bezorg je de chromebook terug aan de school . 

Daarnaast moet je rekening houden met volgende uitgaven:

• In de modules VB (€20) en OAG/OOG (€35) verwachten we dat je een set oefenmateriaal aankoopt . 

Bedoeling is dat je deze materialen in de praktijklessen, maar ook thuis gebruikt bij het inoefenen van 

verpleegtechnische vaardigheden .

• Je stage-uniformen moet je zelf kopen (2 x €41) en onderhouden . Tijdens de eerste lesweek voorzien 

we een moment waarop je een stage-uniform kan passen en bestellen . Je bestelt dan ook een polo 

(€12) van de school die je draagt tijdens de vaardigheidslessen .

• Naast de cursussen die we je bezorgen, kan het handig zijn om in de module VB (2e module) een 

Carpenito, zakboek verpleegkundige diagnosen (Wolters-Noordhoff) aan te kopen .

• Daarnaast zijn er nog een aantal variabele kosten, zoals bijscholingen, aangepast schoeisel voor stage, 

verplaatsingskosten naar de stageplaats, . . .

• Kies je voor het traject GOZO (Leren & Werken), dan komt er nog een handboek anatomie bij 

(€73,95) .  Je gebruikt dit handboek (en bijhorende toegang tot online oefeningen) gedurende de hele 

opleiding .

Overzicht van de kosten van de opleiding HBO5-Verpleegkunde*

Module IV VB OAG OOG TVv TVa

inschrijvingsgeld - - - - -

algemene kosten, cursussen, materiaalgebruik €105 €105 €105 €105 €105 €105

oefensets skillslab €20 €35

2 stage-uniformen €82

polo skillslab €12

Totaal €199 €125 €140 €105 €105 €105

*De bedragen in deze tabel zijn richtprijzen die lichtjes kunnen afwijken van de actuele prijs.

10 HBO5-Verpleegkunde - januari 2023HBO5-Verpleegkunde - januari 2023 11

Europees Diploma Gegradueerde Verpleegkundige + Diploma Secundair Onderwijs

IV Initiatie Verpleegkunde

Verpleegkundige Basiszorg

Oriëntatie Ouderenzorg en

Geestelijke Gezondheidszorg

Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

Toegepaste Verpleegkunde

Visum Zorgkundige

OOG

TVV

VB

OAG

TVA

HBO5 VERPLEEGKUNDE - MODULES



3 . DE OPLEIDING ONTLEED
3.1 MODULAIR SYSTEEM
HBO5 Verpleegkunde bestaat uit drie studiejaren samengesteld uit vijf modules . Na elke module 

behaal je een deelcertificaat . Je kan de opleiding starten in september of in februari . In elke module wisselen 

les en stage elkaar af . De stage is een belangrijk onderdeel van je opleiding omdat je de vaardigheden en 

kennis die je opdoet tijdens de lessen, moet omzetten in de praktijk . Daarnaast zullen de ervaringen die je 

tijdens je stage opdoet, je helpen om de theoretische kennis te verwerken .

De opleiding start met de module Initiatie Verpleegkunde (IV) . Deze module duurt 20 weken . Je 

zet je eerste stappen in de verpleegkundige wereld . Als je voor deze module slaagt, stroom je door naar 

de tweede module Verpleegkundige Basiszorg (VB) . Ook deze module duurt een half schooljaar . 

Je ontwikkelt je verpleegkundige basisvaardigheden verder . Indien je slaagt voor de module VB, krijg je een 

deelcertificaat waarmee je een visum van zorgkundige kan aanvragen .

Het tweede opleidingsjaar bestaat eveneens uit twee modules: Oriëntatie Algemene Gezondheids-

zorg (OAG) en Oriëntatie Ouderenzorg en geestelijke Gezondheidszorg (OOG) . Tijdens 

deze modules verdiep je je in de taken van een verpleegkundige in de verschillende zorgsectoren, zoals 

het ziekenhuis, woonzorgcentrum en de geestelijke gezondheidszorg . De volgorde waarin je deze twee 

modules doorloopt, is niet belangrijk .

De laatste module Toegepaste Verpleegkunde (TV) duurt een volledig schooljaar . Na deze vijfde 

module behaal je het diploma van gegradueerde verpleegkundige en het diploma secundair onderwijs als 

je dit nog niet hebt .

HOE COMBINEER 
IK DIT?
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3.2.1.2  DAGONDERWIJS: CIEZO

Sinds 1 september 2015 breidde de opleiding HBO5 Verpleegkunde uit naar Herentals en Mol . Via 

een samenwerkingsakkoord met woonzorgcentrum Vogelzang (Armonea-groep) uit Herentals en 

woonzorgcentrum Witte Meren (Zorgnet Vlaanderen) uit Mol startten we met een groot innovatief 

pedagogisch project . Concreet betekent dit dat de meerderheid van de lessen doorgaat in de woonzorgcentra 

zodat de theorie onmiddellijk gekoppeld, getoetst en toegepast kan worden in de praktijk . Dit gebeurt in 

overleg met het ziekenhuis Sint-Elisabeth uit Herentals en het Heilig Hartziekenhuis in Mol .

HIVSET wil met dit innovatief project de relatie tussen de school en het werkveld versterken en de studenten 

verpleegkunde in eigen regio vertrouwd maken met de bestaande gezondheidszorgorganisaties .

Omdat dit project ondertussen als succesvol werd geëvalueerd, startten we in 2017 ook een CIEZO 

(Centra voor Innovatieve Externe Zorgopleidingen) in Hoogstraten (WZC Stede Akkers) en in 2018 in 

Zoersel (ZNA Joostens) . Hiervoor werd ook een intensieve samenwerking met het ziekenhuis AZ St-Jozef 

in Malle uitgebouwd .

Vanaf 1 september 2023 zullen we een nieuwe CIEZO opstarten in Westerlo . We krijgen dan enkele mooie 

lokalen ter beschikking in WZC Parel der Kempen .

De studenten in een CIEZO hebben een lesrooster dat gelijkaardig is aan de studenten in Turnhout . 

Belangrijk om weten is wel dat je enkel in CIEZO Herentals en Zoersel alle modules kan volgen . In CIEZO 

Hoogstraten en Mol kan je enkel de eerste 4 modules (2 jaar) volgen . Voor het laatste jaar moet je dan de 

overstap maken naar Turnhout, Herentals of Zoersel . 

• Start: de eerste module kan je enkel op 1 september starten

• Duur: 3 jaar

• Evaluatie: permanente evaluatie en geïntegreerde proeven

• Locatie: CIEZO (Herentals, Hoogstraten, Mol, Zoersel)

CIEZO HERENTALS
WZC Vogelzang
Vogelzang 1
2200 Herentals
bieke.hannes@hivset.be

CIEZO HOOGSTRATEN
WZC Stede Akkers
Jaak Aertslaan
2320 Hoogstraten
inge-frieda.maes@hivset.be 

CIEZO MOL
WZC Witte Meren
Collegestraat 69
2400 Mol
nancy.willemsen@hivset.be 

CIEZO ZOERSEL
ZNA Joostens
Kapellei 133
2980 Halle
chris.pintens@hivset.be 

CIEZO WESTERLO
WZC Parel der Kempen
Verlorenkost 20
2260 Westerlo
ann.van.caenegem@hivset.be 

3.2 TRAJECTEN
3.2.1 VOLTIJDS DAGONDERWIJS

3.2.1.1  DAGONDERWIJS: TURNHOUT (CAMPUS HERENTALSSTRAAT)

In het dagonderwijs wisselen lesweken en stageweken elkaar af . Tijdens de lesweken heb je theoretische 

vakken, maar oefen je ook bepaalde vaardigheden in een skillslab onder toezicht van een docent . Een 

normale lesweek ziet er als volgt uit:

MA DI WO DO VR

1. 8u25 - 9u15 Les Les Les/Afst . Ond .* Les Les

2. 9u15 - 10u05 Les Les Les/Afst . Ond .* Les Les

3. 10u20 - 11u10 Les Les Les/Afst . Ond .* Les Les

4. 11u10 - 12u00 Les Les Les/Afst . Ond .* Les Les

middagpauze middagpauze

5. 12u50 - 13u40 Les Les/Afst . Ond .* Les/Afst . Ond .* Les

6. 13u40 - 14u30 Les Les/Afst . Ond .* Les/Afst . Ond .* Les

7. 14u45 - 15u35 Les Les/Afst . Ond .* Les/Afst . Ond .* Les

8. 15u35 - 16u25 Les Les/Afst . Ond .* Les/Afst . Ond .* Les

*Je hebt afwisselend de ene week les en de andere week afstandsonderwijs . De dagen voor het afstandsonderwijs wisselen tussen 
dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag of donderdagnamiddag . Voor de les kom je gewoon naar school, voor het afstandsonderwijs 
werk je thuis onder begeleiding van je docent aan een opdracht of krijg je online les . Je vindt in je lesrooster terug wanneer je les hebt 
of wanneer je afstandsonderwijs hebt . 

In onze school bieden we jou een voltijdse opleiding met persoonlijke begeleiding . Een team van docenten 

gidst je door de theoretische achtergronden en de technische vaardigheden . 

• Start: 1 september & 1 februari 

• Duur regulier traject: 3 jaar 

• Locatie: Turnhout

• Evaluatie: permanente evaluatie en geïntegreerde proeven
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3.2.1.3 DAGONDERWIJS: ZORGPORTAAL HBO5

Wil je na anderhalf jaar al beginnen werken als zorgkundige, dan is het zorgportaal een geschikt traject 

voor jou . Speciaal voor dit traject hebben we onze eerste twee modules verpleegkunde verlengd tot drie 

modules: De eerste module IV wordt verspreid over één schooljaar (twee modules), de derde module VB 

volgt dan na het eerste schooljaar .  Je krijgt dus meer tijd om de nodige competenties te behalen . Zo nemen 

we meer de tijd om alle leerstof te zien, de momenten voor testen zijn meer gespreid en we bekijken wat 

een student nodig heeft aan individuele ondersteuning  . Dit kan gaan om taal, medisch rekenen, praktijk 

oefenmomenten, kortom we gaan in overleg met de student waar de noden en groeimogelijkheden liggen . 

Als je na anderhalf jaar beslist om verder te studeren voor verpleegkundige, dan kan je voor het tweede 

jaar HBO5 verpleegkunde gewoon aansluiten bij een reguliere klas . 

Is je moedertaal niet het Nederlands, dan kan je starten als je kan aantonen dat je minimum het taalniveau 

2 .1 behaald hebt in een erkende NT2 opleiding . Je wordt verwacht om tijdens je opleiding verder taallessen 

te volgen . Je behaalt het taalniveau 2 .4 op het einde van de module VB . 

• Start: 1 september & 1 februari

• Duur: 1,5 jaar (om zorgkundige te worden)

• Evaluatie: permanente evaluatie en geïntegreerde proeven

• Locatie: Turnhout

OP MAAT
VAN JOUW
SITUATIE
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3.2.2 WERKEN EN STUDEREN (GOZO)

In GOZO combineer je werken en studeren . Het accent ligt hier op een mix van face-to-face en online 

onderwijs . Studenten bekijken thuis leermateriaal om daarna in de klas hiermee aan de slag te gaan .

Via het traject gecombineerd onderwijs (GOZO = Gecombineerd Onderwijs Zorg Opleidingen) kan je 

zorgkundige (één jaar) of verpleegkundige (vier jaar) worden . Het uitgangspunt van GOZO is ‘begeleide 

zelfstudie’: je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden via beperkte zelfstudie, dit alles met de nodige 

digitale en persoonlijke begeleiding . 

We gebruiken Smartschool als elektronisch leerplatform waarop we interactief leermateriaal zetten om 

het instuderen van de leerstof te vergemakkelijken . Daarnaast gebruiken we binnen dit traject ook een 

handboek voor anatomie dat je moet aankopen: Gafni, A . (2019) . Anatomie en fysiologie voor het MBO 

(978-90-831-8164-6, € 77,5 )

Uitdieping van de leerstof gebeurt via gespreide contactmomenten met docenten in een schoolse omgeving 

waar oefenkansen en persoonlijke begeleiding centraal staan . Je hebt elke week één contactdag met les op 

de campus . De planning van deze contactmomenten krijg je bij de start van de module zodat je daarvoor 

vrijaf kan nemen op je werk .

Dit traject duurt vier jaar (acht modules van een half schooljaar) en dus ziet de opbouw er iets anders uit .

1 Module IV

2 Module VB

3 Module OOG

4 Module OPG

5 Module OAG

6 Module TVv1

7 Module TVv2

8 Module TVa

Uiteraard loop je binnen dit traject ook stage . Je krijgt een individuele stageregeling die rekening houdt met 

de mogelijkheden binnen jouw job en gezin . Tijdens de vier opleidingsjaren loop je 1908 uren stage, waarbij 

er een gezonde mix is van externe stage en stage op jouw eigen werkplek .

De evaluatie van jouw kennis en vaardigheden gebeurt zowel op stage als tijdens de contactmomenten . 

De contactmomenten vinden plaats in Turnhout .

• Start: 1 september & 1 februari

• Duur: 4 jaar (Elke week 1 lesdag van 8u25-17u15 op de campus)

• Evaluatie: permanente evaluatie en geïntegreerde proeven

• Locatie: Turnhout

COMBINEER 
WERKEN EN 
STUDEREN
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ZORG VOOR
DE TOEKOMST

3.3 WERKPLEKLEREN: STAGE
De opleiding HBO5 Verpleegkunde besteedt niet alleen aandacht aan kennis, maar evenveel aan de 

ontwikkeling van je vaardigheden en bekwaamheden, zodat je kan uitgroeien tot een competente 

verpleegkundige .

De stages zijn een essentieel onderdeel binnen de opleiding . Naarmate je vordert in je leertraject, stijgt 

de moeilijkheidsgraad . Via de stage kan je je vaardigheden oefenen in een realistische werksituatie en je 

competenties toetsen in de praktijk . 

In de trajecten binnen het voltijds onderwijs, komt je stagebegeleider van de school regelmatig met jou 

samenwerken . Hij/zij voert samen met jou verpleegkundige zorgen uit en geeft je nadien meteen feedback . 

Bovendien kan je steeds rekenen op de ondersteuning van een stagementor, een ervaren verpleegkundige 

die werkt op de stageplaats en je er dagelijks begeleidt .

Wanneer je stage loopt, is sterk afhankelijk van het gekozen traject .

3.4 VERDER STUDEREN
Wil je nog verder doorgroeien en meer verantwoordelijkheid opnemen? Dan kan je verder studeren en 

via een verkort traject de professionele bachelor in Verpleegkunde behalen .

Je kan je bijvoorbeeld verder bekwamen in specifieke taken in een zorginstelling, zoals referentieverpleegkundige 

voor wondzorg, diabetes en geriatrische zorgverlening . Ook de lerarenopleiding behoort tot de mogelijkheden .

Kortom, een opleiding als HBO Verpleegkunde geeft volop kansen en heel wat toekomstmogelijkheden .

3.5 TOEKOMST
Naast een taak met interessante verpleegtechnische handelingen, ben je als verpleegkundige voortdurend 

in contact met mensen . Zorgen voor mensen, omgaan met mensen, luisteren naar mensen is niet alleen 

werken met je handen, maar ook met je hoofd en met je hart! De job is bij uitstek multidisciplinair: als 

verpleegkundige werk je samen met artsen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, enz .

Als gegradueerde verpleegkundige kan je aan het werk in ziekenhuizen op verschillende afdelingen zoals 

geneeskunde, heelkunde, operatiekwartier, geriatrie, psychiatrie, radiologie en andere diensten .

Ook buiten de ziekenhuissfeer kan je aan de slag als gegradueerde verpleegkundige . Je kan onder meer 

een loopbaan uitbouwen in een woon- en zorgcentrum, revalidatiecentrum, instellingen voor geestelijke 

gezondheidszorg, kinderopvang, thuisverpleging (eventueel als zelfstandige), zorg voor mensen met 

beperkingen, artsenpraktijk, ontwikkelingshulp, medisch vertegenwoordiger, enzovoort .
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4 . DE INHOUD VAN DE OPLEIDING
Gedurende je opleiding werk je door middel van onder andere lessen, opdrachten, projecten, studiebezoeken 

en studiedagen aan zes hoofdcompetenties:

Competentie 1: verantwoordelijkheid nemen voor het zorgproces

Je verzamelt, ordent en analyseert gegevens . Je formuleert verpleegproblemen, stelt een verpleegplan op 

en voert dat ook uit . Indien nodig, stuur je het verpleegplan bij .

Competentie 2: samenwerken

Je werkt samen en communiceert op een professionele manier met de verschillende actoren die bij het 

zorgproces betrokken zijn: de zorgvrager, zijn familie, het multidisciplinaire team, . . .

Competentie 3: organiseren en coördineren zorg

Je organiseert en coördineert de zorg . Je weet ook hoe je moet handelen in crisissituaties .

Competentie 4: bevorderen van gezondheid

Je geeft gezondheidsvoorlichting aan je zorgvrager . Je weet welke informatie je daarvoor zal gebruiken en 

kan hem stimuleren om zijn gedrag aan te passen in het belang van zijn gezondheid .

Competentie 5: bevorderen van kwaliteit

Je werkt doordacht, evidence-based en handelt conform juridische en ethische principes .

Competentie 6: professioneel ontwikkelen

Gedurende de hele opleiding ondersteunen we je om de mens achter de verpleegkundige professioneel te 

ontwikkelen . Daarbij staan heel wat kwaliteiten centraal: leerbereid zijn, zelfreflectie, authenticiteit, oprecht-

heid, betrouwbaarheid, flexibel, stressbestendig, beroepsfier, . . .

5 . WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?
Je kan je inschrijven tijdens de opendeurdag en op de infodagen . Als je niet op één van deze momenten 

aanwezig kan zijn, kan je op de website een persoonlijke afspraak maken . Een collega van de opleiding 

HBO5 verpleegkunde geeft je dan de info over de opleiding en geeft een antwoord op al je vragen . Indien 

je wenst, kan je je ook inschrijven tijdens deze afspraak .

Alle info: www.hivset.be 
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6.3 OPVOEDINGSPROJECT
In onze opleiding willen we de missie van de Gasthuiszusters van Turnhout in gedachten houden . We trachten 

een sterke wederzijdse en mensbevorderende zorgzaamheid voor elkaar waar te maken en een sfeer van open-

heid in geest en relaties te realiseren .

Er wordt ruimte geboden voor bezinning en we dragen zorg voor het innerlijke van de student . We zorgen 

voor een toegankelijk en betaalbaar onderwijsaanbod . We willen ook een dynamisch leer- en opleidingsklimaat 

realiseren, waar aandacht is voor een evenwichtige beroepsopleiding én voor een degelijke algemene vorming .

Deze beroepsopleiding is uitgewerkt in een geïntegreerd leerpakket van theorie en praktijk . We ondersteunen de 

algemene persoonlijkheidsontwikkeling en de relationele vorming van de student en beklemtonen de ontwikkeling 

van een evangelisch geïnspireerde visie op gezondheidszorg . Respect, trouw, zelfstandigheid en verantwoorde-

lijkheidszin vormen de kernpunten van de beoogde beroepshouding . Dit opvoedingsproject krijgt gestalte in het 

dagelijks werk van directie, leerkrachten, studentenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel, . . .

6.4 CAMPUS
Het postsecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs vind je in de Herentalsstraat 70 . Gebouw E 

(voorkant) bevat onder meer een centrale inkomhal, kantoren, twee moderne auditoria en een bibliotheek . In 

gebouw H vind je tal van les- en praktijklokalen, een computerklas, skillslabs, de cafetaria en het lerarenlokaal . 

Het secundair onderwijs vind je in de Apostoliekenstraat 4 . Het gebouw bevat onder meer een sporthal 

en een fitnesszaal voor conditietraining en rugscholing .

6.5 BIBLIOTHEEK
De campus beschikt over een gespecialiseerde vakbibliotheek, met een ruim aanbod aan boeken en 

audiovisueel materiaal . Daarnaast heeft de bibliotheek een abonnement op tientallen gespecialiseerde 

tijdschriften . Tevens kunnen de studenten gebruik maken van de werkplekken met internet, een leeszaal 

en een kopieerapparaat .

6 . PORTRET VAN DE SCHOOL
6.1 SCHOOL 
Het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout werd gesticht door de Gasthuiszusters van 

Turnhout . De christelijke en sociale levenshouding van deze kloosterorde vormt nog altijd een leidraad voor 

het beleid en onderwijs op de campus . Onze school is gespecialiseerd in de gezondheids- en welzijnszorg . 

Daar hebben we heel bewust voor gekozen . In al onze opleidingen proberen we jongeren te vormen die 

bekwaam zijn hun medemensen te verzorgen in de meest kwetsbare momenten van het leven .

6.2 OPDRACHTVERKLARING 
HIVSET is een vormingsinstituut voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere gezondheidswerkers . De 

doelstelling van het instituut is het aanbieden en verzorgen van kwalitatief hoogstaande opleidingen voor 

allen die zich op een professionele wijze willen inzetten in de gezondheidszorg .

Gegroeid uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout, bewogen door evangelische inspiratie, vervult 

HIVSET deze opdracht in een vrij en open klimaat en in een geest van mensbevorderende zorgzaamheid . 

Als katholiek vormingsinstituut situeert HIVSET zich zo midden in de maatschappelijke opdracht van de 

kerkgemeenschap: de opbouw van een wereld van liefde en gerechtigheid .

HIVSET wil flexibel inspelen op elke regionale behoefte aan geschoolde gezondheidswerkers . Om dit te 

realiseren, richt HIVSET secundair onderwijs in, binnen erkende en gesubsidieerde onderwijsinstellingen 

en beschikt het over een vormingscentrum voor beroepsopleiding en permanente vorming . HIVSET staat 

open voor samenwerking . Zo verzorgt het vormingsinitiatieven met of op vraag van andere organisaties, 

onderwijsinstellingen of instanties .
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MAAK KENNIS 
MET HIVSET

7 . KOM EENS LANGS
7.1 OPENINGSUREN

De balie in de Herentalsstraat is elke 

schooldag open 

• Maandag van 8u tot 20u

• Dinsdag van 8u tot 20u

• Woensdag van 8u tot 15u

• Donderdag van 8u tot 20u

• Vrijdag van 8u tot 16u30 

• Tijdens de zomervakantie: elke werkdag van 

9u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 13u .

• De sluitingsperiode van de school vind je op 

www .hivset .be

7.2 INFODAGEN
Op onze opendeurdag en onze infodagen staan 

we klaar om je deskundige uitleg te geven op al 

je vragen over de opleiding en onze school . Na-

tuurlijk ben je ook op andere momenten welkom . 

Maak dan wel eerst een afspraak met één van onze 

contactpersonen . Alle data en uren kan je vinden 

op www.hivset.be

Parkeergelegenheid op wandelafstand:

• Betalende parking Muylenberg  

(tegenover de school)

• Gratis parking Stadspark  

(hoek Graatakker en ring, 10 min . wandelen)

7.3 CONTACT
Je kan de afdeling post secundair onderwijs 

bereiken op: +32(0)14 47 13 00

Contactpersonen:

Aanspreekpunt dagonderwijs:

Sofie Berckvens  (sofie .berckvens@hivset .be)

Elke Leemans (elke .leemans@hivset .be )

Algemene mail (coordinatie-HBO5@hivset .be) 

Aanspreekpunt leren en werken (GOZO)

*Wendy Leysen (wendy .leysen@hivset .be)

Directeur HBO5 verpleegkunde: 

Wim Peeters (wim .peeters@hivset .be ) 

Algemene mail HIVSET:

info@hivset.be

7.4 ADRES
Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth

Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout

Tel .: +32(0) 14 47 13 00

www.hivset.be

Routes

• www .delijn .be

• www .b-rail .be
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CAMPUS HIVSET TURNHOUT

Westmalle Mol

Tilburg/
Breda

Hoogstraten

Station Markt

EindhovenAntwerpen

Trein • Herentals
 • Antwerpen
 • Brussel

GeelGierle

23 24 E34

Herentalsstraat 70Herentalsstraat 70

Apostoliekenstraat 4

Druivenstraat

Noord-Brabantlaan 4

Utopolis

2

1

Secundair onderwij s 1

Apostoliekenstraat 4
OKAN
• Onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers
1e graad
• A-stroom Maatschappij  en welzij n
• B-stroom Maatschappij  en welzij n
• B-stroom Opstroom
2de graad
• Zorg en Welzij n (arbeidsfi naliteit)
• Maatschappij  en Welzij n (dubbele 

fi naliteit - enkel 3de jaar)
• Maatschappij  en 

Welzij nswetenschappen 
(doorstroomfi naliteit)

3de graad
• Verzorging (BSO)
• Farmaceutisch-technisch assistent 

(TSO)
• Gezondheids- en 

welzij nswetenschappen (TSO)

Postsecundair onderwij s 2

Herentalsstraat 70
• 7de jaar Kinderzorg (BSO)

• Duaal leren Kinderbegeleider
• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

• Duaal leren Zorgkundige
• Se-n-Se Leefgroepenwerking
• Se-n-Se Tandartsassistent
• Se-n-Se Duaal Tandartsassistent 
• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5-Verpleegkunde 2

Herentalsstraat 70
Dagonderwij s
• Campus Turnhout
• CIEZO in Herentals, Mol,
Hoogstraten en Zoersel
Leren & werken
• Avondonderwij s
• Gecombineerd onderwij s Zorgoplei-

dingen (GOZO)
Zorgportaal

Vormingscentrum HIVSET 2

Herentalsstraat 70
• Vormingen: open aanbod & op maat
• Advies
• Coaching
• Procesbegeleiding

Centrum voor Interculturaliteit en
Meertaligheid DoorElkaar 2

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 
Elisa-care 2

Herentalsstraat 70

Zorgethisch lab deSpiegeling
Heiend 10A
2275 Lille

HBO5


