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Welkom!
Combineer jij een analytische geest met een zorgend karakter?
Staat levens redden op je bucket list? Word je blij van sociaal
contact? Droom je van een ruime jobinvulling met een brede
waaier aan carrièremogelijkheden? Dan is verpleegkunde iets
voor jou! Wij stomen je klaar om kinderen, volwassenen én
ouderen te helpen, te ondersteunen en te begeleiden in hun
ziekteproces. Met je hart, je hoofd én je handen.
PS: Heb je al een HBO5 diploma verpleegkunde of een
bachelordiploma vroedkunde? Bekijk dan de opleidingsbrochures
‘verkort traject verpleegkunde na graduaat’ of ‘verkort traject
vroedkunde naar verpleegkunde’.
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Maak het verschil

Verpleegkunde gaat om het
hoofd, het hart en de handen.
Een noodzakelijke combinatie,
waarmee je bovendien echt voor
de patiënt het verschil maakt.

“

De context waarop je als verpleegkundige voorbereid moet
worden, is zeer divers. Er wacht je later immers een belangrijke verantwoordelijkheid. Binnen de opleiding verpleegkunde leer je kinderen, volwassenen en ouderen te verzorgen en op weg te zetten naar een gezonde levensstijl.
Tijdens deze boeiende opleiding krijg je een stevige basis
voor je latere (knelpunt)beroep als bachelor in de verpleegkunde. We benaderen de verpleegkunde als wetenschap,
we hebben aandacht voor de verpleegkundige als mens en
voor de diverse verpleegkundige vaardigheden op technisch, communicatief én relationeel vlak.
Je bestudeert in deze opleiding het lichaam met de ziektebeelden en bijhorende verpleegkundige zorg, communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden, wetenschappelijke
basisprincipes ,... Klinisch redeneren en het in de praktijk
toepassen van je kennis en vaardigheden staan centraal.
Dit doen we eerst in de les, daarna via simulatie in Howest
Hospital op de campus en tenslotte op stage.
Veel studenten werken deze stage zelfs deels af in het
buitenland!
Wanneer je na 4 jaar de Howest-campus buitenstapt, ben je
helemaal voorbereid om te beginnen aan je boeiende carrière. Klaar om het verschil te maken! Met zorg op maat van
de patiënt.
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“

Persoonlijk en praktijkgericht
Wat onze studenten verpleegkunde verwachten? Een
stevige basis voor hun latere beroep, tijdens een boeiende,
praktische en persoonlijke opleiding. Daar speelt de opleiding
verpleegkunde van Howest in Brugge optimaal op in. Onze
innovatieve praktijkvleugel lijkt net een echt ziekenhuis. In
het skills lab leer je bloed afnemen, wonden verzorgen en een
infuus plaatsen. Maar we helpen je ook om praktijkcases op
te lossen met een kritische en analytische blik. Zo bereiden

we je voor op je stage en je latere beroep. Om die reden staat
de praktijk ook zo centraal in onze opleiding. We streven
zoveel mogelijk naar een persoonlijke benadering van onze
studenten. We ondersteunen je maximaal om je eigen
leerproces in handen te nemen. Anderzijds blijf je als student
eigenaar van je leerproces waarin wij je als opleiding maximaal
faciliteren en uitdagingen aanbieden.
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Als verpleegkundige vervul je verschillende
rollen tegelijk. Elk van deze beroepsrollen krijgt
aandacht in het studieprogramma.

OTOR
KWALITEITSPROM
Verplegen doe je niet vanuit de buik. Je leert daarom
wetenschappelijke literatuur opzoeken, interpreteren en
toepassen. Zo zetten we je op weg naar evidence-based nursing
en dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

X P E RT
KLINISCH ZORGE
Dit is de kern van je beroep als verpleegkundige. Je verdiept
je in de fysiologie, pathologie, farmacologie en de bijhorende
verpleegkundige observaties en interventies. De verschillende
zorgdomeinen komen hierbij aan bod (eerstelijnszorg en thuiszorg,
medische zorg, heelkundige zorg, pediatrie, verzorging van moeder
& kind, psychiatrie, geriatrie). In de opleidingsonderdelen ‘proactief
verplegen’ gaat veel aandacht naar klinisch redeneren en simulatie
onderwijs.
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TE
PATIENT ADVOCA
Hoe verwoord je iets het best? Hoe werk je efficiënt samen in een
team en hoe zet je mensen aan tot een gezonde levensstijl? Wij
scherpen je communicatieve vaardigheden aan. Je leert gesprekken
voeren met patiënten en familie en we reiken je hulpmiddelen
aan om patiënten op weg te zetten naar een gezonde levensstijl
en therapietrouw (preventie). Daarnaast zetten we in op het leren
samenwerken in een team van professionals.

NURSE@WORK

PROFESSIONELE
ONTWIKKELAAR
Je leert kritisch kijken naar jezelf én de verpleegkundige praktijk.
In de opleidingsonderdelen ‘Professionele groei’ werk je aan je
eigen persoonlijke én professionele ontwikkeling als bachelor in
de verpleegkunde. Door middel van opdrachten, werkcolleges,
getuigenissen, ...ontwikkel je een attitude van levenslang leren en
groei je in je visie op goede verpleegkunde. Een boeiende weg...

Als bachelor in de verpleegkunde integreer je alle voorgaande
rollen in het professioneel, verpleegkundig handelen en dit in
complexe en gespecialiseerde situaties. Tijdens de skills labs leer
je de vaardigheden aan. Op stage ontwikkel je je stapsgewijs
naar een bachelor verpleegkunde die de verworven kennis en
inzichten kritisch kan toepassen in de praktijk. Je doet dit met
grote autonomie, veel initiatiefname en creativiteit, professionele
assertiviteit en vanuit een wetenschappelijke basishouding.
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MA
STUDIEPROGRAM - 2024

KLINISCH ZORGEXPERT

2023

Een verpleegkundige vervult verschillende rollen tegelijk.
Dat zie je ook in het studieprogramma van deze bacheloropleiding.

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

SEMESTER 6

SEMESTER 7

Biomedische weten
schappen 1 (6 SP)

Biomedische
wetenschappen 2
(5 SP)

Pathologie 1 (3 SP)

Pathologie 2 (3 SP)

Pathologie 3 (3 SP)

Proactief verplegen
3 (3 SP)

Proactief verplegen 4 (4 SP)

Zorgdomein: algemene
verpleegkunde 2 (4 SP)

Proactief verplegen
2 (3 SP)

Zorgdomein: algemene
verpleegkunde 3 (5 SP)

Zorgdomein: zorg
voor moeder en
pasgeborene (3 SP)

Keuzemodule (5 SP)

Zorgdomein: algemene
verpleegkunde 1 (5 SP)
Verkenning zorg
domeinen (3 SP)

Proactief verplegen
1 (3 SP)

Zorgdomein:
geriatrische zorg (3 SP)

SEMESTER 8

Zorgdomein:
pediatrische zorg (3 SP)

Zorgdomein: trans
versale zorg (3 SP)

PATIENT ADVOCATE

Zorgdomein: geestelijke
gezondheidszorg (3 SP)

(Gezondheids)
psychologie (5 SP)
Algemene en
ontwikkelings
psychologie
Preventie en gezondheidspromotie

Gesprekstechnieken
& diversiteit (5 SP)
Communicatie en
gesprekstechnieken

Samenwerken in de zorg (5 SP)

Zorgvakantie (4 SP)

Preventie, educatie en participatie in
de zorg (3 SP)

Kwaliteitszorg en innovatie 2 (3 SP)

Kwaliteitszorg en innovatie 3 (3 SP)

Bachelorproef (10 SP)

Diversity &
Health@world

Ethiek, visie
en organisatie van
zorg 1 (3 SP)

Ethiek, visie
en organisatie van
zorg 2 (5 SP)

Professionele groei 1 (3 SP)

Professionele groei 2 (3 SP)

Professionele groei 3 (3 SP)

Professionele groei 4 (3 SP)

Skills lab 1 (4 SP)

Skills lab 2 (3 SP)

Skills lab 3 (3 SP)

Skills lab 4 (3 SP)

Skills lab 5 (3 SP)

Skills lab 6 (3 SP)

(Contract) Stage 8
(400 uur) (15 SP)

Stage 1 (2 x 4 weken)
(12 SP)

Stage 2 (5 weken) (7 SP)

Stage 3 (5 weken)
(7 SP)

Stage 5 (6 weken) (9 SP)

Stage 6 (6 weken)
(9 SP)

NURSE@WORK

PROFESSIONELE ONTWIKKELAAR

KWALITEITS
PROMOTOR

Kwaliteitszorg en innovatie 1 (3 SP)

Stage 4 (5 weken)
(7 SP)

(Contract)Stage 9
(400 uur) (15 SP)

Stage 7 (6 weken)
(9 SP)

opleidingonderdelen met dit symbool, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling op basis van een bachelor of masterdiploma in
gezondheidszorg en welzijn gerelateerde opleidingen ((indien voldaan aan bepaalde voorwaarden)

Programma onder voorbehoud

In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.
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VERPLEEGKUNDE
FACTS & FIGURES

92%

is tevreden over de
opbouw van het
opleidingsprogramma

100%

is tevreden over de
aanwezigheid van
stimulansen om
initiatief te nemen

100%

is tevreden
over de gevolgde
opleiding

84%

is tevreden over de
praktijkgerichtheid
van de opleiding

92%

is tevreden over
de persoonlijke
aanpak tijdens
de opleiding

ONZE TROEVEN
• Praktijk centraal: simulatielessen, praktijkoefeningen, stages, gastcolleges, inleefsessies, klinisch redeneren … Theorie
is nodig, maar dan ga je verder... Blended learning waar
mogelijk, on campus waar het kan.

Op het moment van de
diplomauitreiking is ...

92%

professioneel
actief

&

studeert

4%
verder

• Howest Hospital: op de campus oefen je alle verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. Met echt materiaal,
echte diagnoses en (soms) echte patiënten.
• Persoonlijke begeleiding: in functionele praktijkgroepen,
met bereikbare lectoren en een persoonlijke coach, word je
allerminst aan je lot overgelaten.
• Excellentietraject: klaar voor nog meer uitdaging? Tijdens
je bacheloropleiding kan je ook een drietal vakken uit het
masterprogramma Verpleegkunde & vroedkunde aan UGent
volgen!
• Internationale mogelijkheden: je kan kiezen om een deel van
je studie of stage in het buitenland te doen. Zowel dichtbij als
ver weg. Een verrijkende ervaring!

80%

is tevreden over de
mogelijkheden om in het
buitenland te studeren,
stage te lopen, …
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• Zorgvisie: je leert zorg verlenen vanuit het perspectief van de
zorgvrager. Dat is het uitgangspunt.

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH
Met een bachelor Verpleegkunde op zak kan je aan de slag
op alle diensten binnen een ziekenhuis (dat is niet zo voor
de HBO5-opleiding). Van pediatrie tot de operatiezaal, de
spoedafdeling en heelkunde. Daarnaast kan je ook aan de
slag in de psychiatrische hulpverlening, in de thuiszorg, in
woonzorgcentra en verzorgingstehuizen, bij Kind & Gezin of
het CLB en op arbeidsgeneeskundige diensten.
Vast staat dat dit knelpuntberoep je 100% werkzekerheid
biedt na de opleiding. Verder studeren
Verder studeren
Heb je zin in meer? Na je bacheloropleiding kan je je
verder specialiseren tijdens een van de postgraduaten
binnen de opleiding Verpleegkunde van Howest:
•
•
•
•

Postgraduaat Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
Postgraduaat Palliatieve Zorg
Postgraduaat Cardiologische Verpleegkunde
Postgraduaat Stomatherapie en wondzorg (ism
EduWond)
Daarnaast heb je als bachelor in de verpleegkunde ook de
mogelijkheid om een masteropleiding te volgen.
Kijk je graag over de grenzen heen?
In het buitenland zullen je expertise
en kennis zonder enige twijfel mee het
verschil maken.
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AAN HET
WOORD
INTERNATIONALE

STAGE

HEERE
SANDRA JONCK
EEGKUNDIGE

ALS VERPL
AFGESTUDEERD

“In het derde jaar vertrok ik naar Kajaani in Finland. Daar liep ik
stage op de ICU en de spoedgevallendienst. Ondanks de taalbarrière
bleek mijn opleiding een goede basis, want op korte tijd leerde ik
veel theorie toepassen door verbanden te leggen tussen de patiënt
en zijn ziekte. Deze buitenlandse ervaring heeft me ook als persoon
verrijkt. Reizen, lokale evenementen, mijn kotgenoten … ik ben met
veel meer teruggekeerd dan met wat ik vertrokken was. Na mijn
buitenlandse stage wist ik ook zeker dat ik op spoedgevallen wilde
werken, en dat is me ook effectief gelukt. Ik ben enorm dankbaar
voor de kans die ik van Howest heb gekregen.”

WERKVELD

ACKEVELT
QUINCY VAN BR
ENDE
Z DAMIAAN OOST
A
SPOEDGEVALLEN

“Als bachelor Verpleegkunde met een postgraduaat Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg werk ik vandaag op de
spoedgevallendienst van AZ Damiaan in Oostende. Beide opleidingen
volgde ik aan Howest en dat was een doordachte keuze. Ik bezocht
destijds namelijk alle hogescholen van Oost- en West-Vlaanderen
die de opleiding Verpleegkunde aanboden. Bij Howest viel meteen
de persoonlijke benadering op. Dat bleek later niet gelogen. Ook
de nauwe band met het werkveld, de internationale ervaringen,
de moderne praktijklokalen en de ‘serve, empower en care’-cultuur
zijn me altijd bijgebleven. Die herinneringen hebben me vorig jaar
overigens overtuigd om stagebegeleider aan Howest te worden.“
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Een oase van rust

ALUMNA

De campus ligt op een
boogscheut van het station en
vlak bij het centrum van Brugge.
Die ideale locatie combineren
we met aangename leslokalen
en een perfect uitgeruste
praktijkvleugel. De theorie
koppelen aan de praktijk
gebeurt hier dus in de allerbeste
omstandigheden.

NS
FRAN WILLEMSEER
PLEEGKUNDIGE

AFGESTUDEERD

ALS V

“Verpleegkunde was voor mij een evidente keuze. Het was soms
zweten en zwoegen, maar ik zou het zo opnieuw doen. Wat me altijd
zal bijblijven, is het organiseren van de Zorgvakantie. Een echte troef
van de opleiding. Ik kon ook altijd terecht bij het lectorenteam. De
persoonsgerichte aanpak van Howest heeft er mee voor gezorgd
dat ik van een klein schuchter vogeltje ben uitgegroeid tot een
verpleegkundige die opkomt voor haar zorgvrager en samenwerkt
met verschillende disciplines. Ik volg nu de opleiding Master of
Science in de verpleegkunde en de vroedkunde. Er zijn dus zeker
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als verpleegkundige.”

WERKVELD

BRUGGE,
DENTEN
U
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Tijdens je opleiding deel je de stad met
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje?
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen
tussen twee lessen door? Een film of optreden
meepikken? Of de toerist uithangen op de
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …

DAVID DE CLEER

H
EN PARAMEDISC
VERPLEEGKUNDIG
IS TIELT
DRIES ZIEKENHU
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A
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“Tien jaar geleden studeerde ik af aan Howest. De gedreven
lectoren, hun ervaring in het werkveld en hun bereikbaarheid
zijn me altijd bijgebleven. Ze leerden ons ook kritisch nadenken.
Een eindpunt werd mijn bachelor niet, wel een perfect begin. Ik
kwam terecht in het operatiekwartier van het militair hospitaal
van Neder-Over-Heembeek, maar later kon ik doorgroeien tot
hoofdverpleegkundige en zorgmanager. Tussendoor werkte ik ook
mijn master Verpleegkunde en Vroedkunde af en ook toen bleek
Howest me zeer goed voorbereid te hebben. Kortom, de uitstekende
theoretische én praktische basis die je aan Howest krijgt, biedt heel
veel doorgroeimogelijkheden, ook naar managerposities.

Specifieke infomomenten
over de opleiding tijdens
de infodagen op 11 maart,
6 mei, 1 juli, 26 augustus en
8 september 2023

PUS EN
BEZOEK DE CAMIS MET DE OPLEIDING
MAAK KENN
BE/KENNISMAKEN
WWW.HOWEST.

Mail naar:

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING

Verpleegkunde@howest.be
Trajectbegeleider - lyndsey.van.avermaet@howest.be
Volg ons:
@HowestVerpleegkunde
@howest_verpleegkunde

www.howest.be/vpl
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Ergotherapie (bachelor)
Werk je graag creatief en actief met mensen? Wil je samen op zoek gaan naar
oplossingen op maat voor wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd? Dan is
Ergotherapie iets voor jou! In deze opleiding word je een expert in het begeleiden van
kinderen, volwassenen en ouderen met fysieke, psychische of cognitieve problemen.

Toegepaste Psychologie (bachelor)
Weten je vrienden je wel te vinden voor een goede babbel? Zoek je daarna hoe je ze
kan helpen en wil je dat later ook professioneel gaan doen? In deze opleiding leer je
het gedrag van mensen begrijpen, analyseren en beïnvloeden. Zo groei je uit tot een
expert in onder meer psychologische gespreksvoering, psychodiagnostiek, coaching
en begeleiding.

Sociaal Werk (bachelor)
Ben je sociaal bewogen en zou je later graag met én voor mensen werken? Wil je ze
helpen bij de uitdagingen in hun leven? En meebouwen aan een duurzame, inclusieve
en solidaire samenleving? Dan is de bacheloropleiding Sociaal Werk je op het lijf
geschreven.

Toegepaste Gezondheidswetenschappen (bachelor)
Ben je gebeten door preventie en een gezonde levensstijl? Werk je graag met mensen
en zit je niet graag stil? In de bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen leiden
we je op tot een gezondheidscoach die individuen, groepen of organisaties helpt om
hun gedrag duurzaam te veranderen in het kader van een gezonde levensstijl.

ZoWe Verpleegkunde (HBO5)
Wil je verpleegkunde studeren met een absolute focus op praktijkgerichtheid? Dan is
het graduaat van ZoWe Verpleegkunde in Brugge of Oostende je op het lijf geschreven.
Aan Howest zelf blijft onze bacheloropleiding Verpleegkunde onze specialiteit, maar
we verrijken wel de HBO5-opleiding van ZoWe met de expertise uit onze bachelor.

www.howest.be/vpl • verpleegkunde@howest.be

