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VERPLEEGKUNDE

BACHELOR - BRUGGE Campus Rijselstraat
Ben je graag met mensen bezig? Draag je vaak zorg voor anderen? Heb je interesse in het menselijk lichaam?
Wil je mensen helpen gezond te worden én te blijven? Wil je zowel met je handen, je hoofd als je hart werken?
Verpleegkunde is een tof en dynamisch knelpuntberoep dat veel voldoening geeft. Als bachelor in de verpleegkunde krijg je
vandaag de dag heel wat verantwoordelijkheden. Hiervoor heb je medische maar ook wetenschappelijke kennis, management
skills, communicatievaardigheden, een kritische blik, … nodig.

Extra troeven:
• Persoonlijke benadering: elke student krijgt een mentor die hem persoonlijk
begeleidt.
• Zorgvisie: Zorg verlenen zoals je deze zelf zou willen ontvangen staat steeds centraal.
• Aandacht voor praktijk: de theorie wordt telkens gelinkt aan praktijkvoorbeelden, zodat deze meer gaat ‘leven’ en de student direct kennis maakt met het echte werkveld.
• Creatieve werkvormen die uitdagen om je grenzen te verleggen: door middel van
ervaringsgericht leren, klinisch redeneren, sociale vaardigheidstraining, … word je
verder gevormd.

Tip: nog niet helemaal zeker? Neem een kijkje op www.ikgaervoor.be
Vraag via deze website een gratis inleefmoment (kijkstage) aan om te
zien of verpleegkunde bij je past. Voor onze andere opleidingen binnen
Mens en welzijn neem een kijkje op howest.be
Volg ons op facebook www.facebook.com/HowestVerpleegkunde

Je komt terecht
in volgende settings:
Ziekenhuizen, psychiatrische hulpverlening,
thuiszorg, Kind en Gezin, CLB, ouderenzorg,
arbeidsgeneeskundige diensten, …
Kijk je liever over de grenzen heen: zowel
binnen Europa als in ontwikkelingslanden
heeft men verpleegkundigen nodig!

Meer info:
vpl@howest.be
www.howest.be/verpleegkunde

050 38 12 77

2017-2018

ZORGVERLENER

VERPLEEGKUNDE

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

De gezonde
mens 1

De gezonde
mens 2

Pathologie &
ziektebeelden 1

Pathologie &
ziektebeelden 2

Basisverpleegkunde

Proactief
verplegen 1

Algemene
verpleegkunde 1

Proactief
verplegen 2

Verkenning
zorgdomeinen

Geriatrische
zorg

SEMESTER 5

SEMESTER 6

Algemene
verpleegkunde 2

Proactief
verplegen 3

Zorg voor
gezin en kind

SEMESTER 7

SEMESTER 8

Proactief
verplegen 4
Palliatieve en
chronische zorg

(Gezondheids)psychologie

Gesprekstechnieken &
diversiteit

Thuiszorg en
mantelzorg

Samenwerken
in de zorg

Gesprekstechnieken &
preventie

Zorgvakantie

Ethiek, visie
en organisatie
van zorg 1
Professionele
groei 1

Ethiek, visie
en organisatie
van zorg 2
Professionele
groei 1

Evidencebased nursing 1

Skills lab 1

Professionele
groei 2

Professionele
groei 2

Professionele
groei 3

Professionele
groei 3

Professionele
groei 4

Professionele
groei 4

Keuzemodule(s) (*)

Keuzemodule(s) (*)

Evidencebased nursing 2

Kwaliteitszorg 1

Kwaliteitszorg 2

Innovatie
in de zorg

Bachelorproef

Bachelorproef

Stage 1
(2 x 4 weken)

Stage 2
(5 weken)

Stage 3
(2 x 5 weken)

Stage 4
(6 weken)

Stage 5
(2 x 6 weken)

Stage 6
(11 weken)

Stage 7
(11 weken)

Skills lab 2

Skills lab 3

Skills lab 4

Skills lab 5

Skills lab 6

(*) Te kiezen uit Howest programma of Schakelprogramma Masteropleiding
Voor al onze opleidingen en info: howest.be

In deze semesters kan er gekozen worden voor buitenlandse studie of stage.

Programma onder voorbehoud

NURSE
@WORK

KWALITEITSPROMOTOR

PROFESSIONELE
ONTWIKKELAAR

COMMUNICATOR &
GEZONDHEIDSBEVORDERAAR

Psychiatrische
zorg

