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Welkom!
Werk je als verpleegkundige en wil je je theoretische
achtergrond versterken of je carrièremogelijkheden
vergroten? Of heb je net je HBO5-diploma op zak en wil
je verder studeren tot bachelor in de verpleegkunde?
Dan is de brugopleiding Verpleegkunde aan Howest
iets voor jou. Via dit aangepaste programma haal je in
2,5 jaar je bachelordiploma Verpleegkunde.

Van HBO5 naar bachelor
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De brugopleiding versterkt je in je
rol van verpleegkundige. Je gaat
verder dan ‘wat’ en ‘hoe’ en leert
ook ‘waarom’.

“

Tijdens de brugopleiding Verpleegkunde groei je via
een verkort traject (2,5 jaar tegenover 4 jaar voor
de reguliere opleiding) door naar het niveau van
bachelor. Het programma is volledig afgestemd op
de combinatie met je werk (en mogelijk ook je
gezin). Zo worden de contactmomenten beperkt tot
één vaste lesdag per week en kan je meestal stage
lopen op je eigen werkplek.
Als HBO5-verpleegkundige heb je al heel wat bagage
verworven: tijdens je opleiding en stage, en
eventueel ook al op je werkplek. Daar houden we in
deze brugopleiding zeker rekening mee. We starten
dus niet van nul. Het programma vertrekt vanuit de
competenties van de HBO5-verpleegkundige en
wordt verder opgebouwd rond je specifieke
voorkennis
en
praktijkervaring.
Die
‘gepersonaliseerde’ invulling blijft niet beperkt tot
het studieprogramma. Je kan namelijk op elk
moment terecht bij je persoonlijk aanspreekpunt en
je hebt slechts één lesdag per week. Deze aanpak
helpt je om zowel op studievlak als op werkvlak
optimaal te presteren.
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“

Verpleegkundige is een tof en dynamisch beroep
dat veel voldoening geeft. Dat weet je uit je eigen
werkervaring, of heb je op je stage tijdens je HBO5opleiding ervaren. Tegelijk heb je misschien wel al
gevoeld
dat
de
kennis,
inzichten
en
carrièremogelijkheden van je collega’s met een
bachelordiploma net iets groter zijn. En misschien
verlang je bovenop de praktijk iets meer
theoretische diepgang om klinisch te kunnen
redeneren in de praktijk.

Vergroot je kansen en kennis
Tijdens de brugopleiding wordt je opgebouwde kennis verder
verdiept. Je leert kritisch nadenken, theoretische inzichten
toepassen in de praktijk, wetenschappelijke literatuur
gebruiken … Je groeit met andere woorden in je job als
verpleegkundige, binnen de verschillende zorgdomeinen.
Dat biedt kansen op professioneel én persoonlijk vlak.
Voor sommige verantwoordelijkheden of functies is een
bachelordiploma nu eenmaal vereist en daarnaast sta je met
je bachelordiploma op zak nog steviger in je schoenen om je
taken vakkundig uit te voeren.
De didactische aanpak van de brugopleiding is specifiek gericht

op werkstudenten met een HBO5-diploma Verpleegkunde.
De lessen zijn allerminst eenrichtingsverkeer. De lectoren
maken dankbaar gebruik van jouw expertise en jij leert van de
(vaak uiteenlopende) werkvelden van je collega’s uit andere
ziekenhuizen en instellingen. Daar met een kritische blik naar
kijken en de inzichten implementeren in de praktijk, maakt
dan ook integraal deel uit van het curriculum. De stage die
je in elk semester loopt, kan je veelal op de eigen werkvloer
doen, onder begeleiding van je mentor en je dagelijks
leidinggevende. Ben je nog niet aan het werk? Dan loop je 180
uur stage per semester.
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Als verpleegkundige vervul je verschillende
rollen tegelijk. Elk van deze beroepsrollen
krijgt aandacht in het studieprogramma van
de brugopleiding Verpleegkunde, weliswaar
aangepast aan je voorkennis.

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 (psychiatrie, geriatrie,
pediatrie, spoed, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg). In de
opleidingsonderdelen ‘proactief verplegen’ gaat veel aandacht naar
klinisch redeneren.
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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 ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ leer
je de opgedane inzichten toepassen via praktijkopdrachten.
Zo groei je stap voor stap in de verschillende verpleegkundige
rollen. De opdrachten bereiden je daarnaast zeer goed voor op je
bachelorproef.

De bachelor in de verpleegkunde integreert alle voorgaande rollen
in het professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe
en gespecialiseerde situaties. Hij kan hiertoe kennis en inzichten
uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren, en
complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gekoppeld
aan onderzoeksuitkomsten. Bovendien functioneert hij met
volledige autonomie en een ruime mate van initiatief en neemt
hij medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen van collectieve
resultaten. Klinisch redeneren, autonomie, creativiteit, evidence
based werken, ondernemerschap, professionele assertiviteit en
transfervaardigheid staan centraal.
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MA
STUDIEPROGRAM - 2022
2021

Het opleidingsprogramma van de brugopleiding Verpleegkunde omvat 150 studie
punten. Dit komt overeen met 2,5 studiejaren in het hoger onderwijs. Je kan het
brugprogramma starten in september, maar ook instappen in februari. In dat laatste
geval spreid je de opleiding over 3 jaar.

Start in februari

Basiswetenschappen
VKT 2 (9 SP)

Basiswetenschappen
VKT 3 (6 SP)

Verpleegkundige
wetenschappen VKT 1
(6 SP)

Proactief verplegen
VKT 1 (3 SP)

Verpleegkundige
wetenschappen VKT 2
(6 SP)

Proactief verplegen
VKT 2 (6 SP)

Psychische zorgverlening
(3 SP)

Geriatrische
zorgverlening (3 SP)

Verpleegkundige
wetenschappen VKT 3
(6 SP)

Transversale
zorgverlening (3 SP)

Zorg voor gezin en kind
(3 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 2 (10 SP)

Onderzoeksvaardigheden (6 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 3 (8 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 4 (10 SP)

Bachelorproef (10 SP)

KWALITEITS
PROMOTOR

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 1 (8 SP)

Sociale wetenschappen
VKT 3 (3 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 5 (8 SP)

PROFESSIONEEL
ONTWIKKELAAR

Kwaliteitszorg en EBP
VKT 2 (3 SP)

Proactief verplegen
VKT 3 (12 SP)

NURSE@
WORK

Kwaliteitszorg en EBP
VKT 1 (3 SP)

NURSE@
WORK

Sociale wetenschappen
VKT 2 (3 SP)

SEMESTER 5

Stage

Programma onder voorbehoud
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KLINISCH ZORGEXPERT

Basiswetenschappen
VKT 1 (9 SP)

Sociale wetenschappen
VKT 1 (3 SP)

SEMESTER 4

SEMESTER 1

SEMESTER 2

Basiswetenschappen
VKT 2 (9 SP)

Basiswetenschappen
VKT 1 (9 SP)

Psychische
zorgverlening (3 SP)

Verpleegkundige
wetenschappen
VKT 1 (6 SP)

PATIENT
ADVOCATE

SEMESTER 3

PATIENT
ADVOCATE

SEMESTER 2

KWALITEITS
PROMOTOR

SEMESTER 1

PROFESSIONEEL
ONTWIKKELAAR

KLINISCH ZORGEXPERT

Start in september

Sociale
wetenschappen
VKT 1 (3 SP)

Kwaliteitszorg en
EBP VKT 2 (3 SP)

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

SEMESTER 6

Verpleegkundige
wetenschappen
VKT 2 (6 SP)

Proactief verplegen
VKT 2 (6 SP)

Proactief verplegen
VKT 3 (12 SP)

Transversale
zorgverlening (3 SP)

Verpleegkundige
wetenschappen
VKT 3 (6 SP)

Geriatrische
zorgverlening (3 SP)

Zorg voor gezin en
kind (3 SP)

Basiswetenschappen
VKT 3 (6 SP)

Proactief verplegen
VKT 1 (3 SP)

Sociale
wetenschappen
VKT 2 (3 SP)

Sociale
wetenschappen
VKT 3 (3 SP)

Kwaliteitszorg en
EBP VKT 1 (3 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 1 (8 SP)

Onderzoeksvaardigheden (6 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 2 (10 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 3 (8 SP)

Bachelorproef (10 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 4 (10 SP)

Persoonlijk
ontwikkelingsplan
VKT 5 (8 SP)

Stage

Programma onder voorbehoud
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WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH

ONZE TROEVEN
• Apart programma voor werkstudenten: aan Howest
hebben we een lange traditie in het verder opleiden van
studenten die al aan de slag zijn als verpleegkundige. Al
vele jaren bieden wij een aangepast brugprogramma aan
dat inspeelt op de specifieke voorkennis, behoeften en
praktijkervaring van werkstudenten.
• Kruisbestuiving tussen theorie en praktijk: in de
brugopleiding diepen we de theorie verder uit dan in de
HBO5-opleiding. Het neemt niet weg dat we daarvoor
vaak vertrekken van de praktijk en de inzichten ook
vertalen naar de werkplek. Zo ontstaat een continue
kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.
• Laagdrempelige begeleiding: het programma van de
brugopleiding is aangepast aan je specifieke (werk)situatie
en dat geldt ook voor onze begeleiding. Met individuele
feedback, een eigen mentor voor de opdrachten uit het
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persoonlijk ontwikkelingsplan, een coördinator specifiek
voor de brugopleiding en gemakkelijk aanspreekbare
lectoren stellen we alles in het werk om je de
ondersteuning te bieden die je nodig hebt.
• Vastgelegde planning: als werkstudent verwacht je
van ons structuur, een goede planning en organisatie.
Lesdagen en examens liggen bijgevolg lang op voorhand
vast, zodat je de nodige afspraken kan maken met je
leidinggevende. In het eerste jaar krijg je altijd les op
dinsdag, in het tweede jaar en het laatste semester word
je op donderdag op de campus verwacht.
• Leren op de (eigen) werkvloer: door stage te lopen op
de eigen werkvloer, sla je twee vliegen in één klap. Ben je
niet aan het werk? Dan ga je samen met de coördinator
van de brugopleiding op zoek naar een stageplek die
aansluit op de competenties die je verder wil uitdiepen.

Als HBO5-verpleegkundige verricht je al heel waardevol
werk als zorgverlener. Een diploma van bachelor in de
verpleegkunde opent echter nog meer deuren. Door je verder
te verdiepen in de job, krijg je doorheen de opleiding vaak
kansen aangeboden. Zo worden veel brugstudenten gevraagd
om op hun werk deel te nemen aan werkgroepen in het kader
van kwaliteitszorg of om door te groeien naar een rol als
referentieverpleegkundige of adjunct-hoofdverpleegkundige.
Daarnaast merken we dat veel studenten door de opleiding
getriggerd worden om zich nog verder te specialiseren en
een postgraduaat te volgen of zelfs een masteropleiding. De
brugopleiding zorgt dus voor meer carrièremogelijkheden!

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
Daarnaast heb je als bachelor in de verpleegkunde ook
de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen.

Na de brugopleiding kan je als bachelor in de verpleegkunde
terecht op alle diensten binnen een ziekenhuis en in tal van
instellingen en sectoren.
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“Ik ben meteen na de HBO5-opleiding Verpleegkunde gestart met de
brugopleiding. De basis verpleegkunde had ik op zak, maar ik wilde
me nog wat meer verdiepen in de medische en professionele zorg.
Enerzijds heeft de brugopleiding mijn kennis verruimd, anderzijds
ben ik er een professionelere verpleegkundige door geworden. Ik
werd me beter bewust van het effect van mijn houding op anderen, ik
leerde redeneren en sta nu vaker stil bij alle handelingen die ik uitvoer
als verpleegkundige. De combinatie van mama, verpleegkundige in
de psychiatrie en studente was niet te onderschatten, maar aan
Howest word je omringd door mensen die het beste in jezelf naar
boven brengen. Ze ondersteunen je op heel je pad, staan altijd klaar
en doen dit met heel hun hart.”

ALUMNA

LETJE BLONDIA
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“Is het slim om tegelijk te werken en te studeren? Is dit niet wat te
hoog gegrepen? Hoe zal ik alles kunnen organiseren? Ondanks heel
wat vragen schreef ik me toch in voor de brugopleiding. De basis
kende ik uit de HBO5-opleiding, maar ik zocht meer diepgang,
meer specifieke kennis, meer mogelijkheden. Dat is ook gelukt. Als
verpleegkundige ben ik sterk gegroeid, zeker wat inzicht en redeneren
betreft. Mijn houding is ook veranderd. Ik ben nu leergieriger en zoek
tussen mijn werk door regelmatig artikels op om bij te blijven over
de laatste evoluties in de zorg. De brugopleiding heeft niet alleen
mijn kennis vergroot, maar ook mijn horizon verruimd. En daar pluk
ik op mijn werk elke dag de vruchten van.”

PAAZ AZ ALMA EE

“Ik ben aan de brugopleiding begonnen om mijn kennis te
verruimen. De basis had ik meegekregen in de HBO5-opleiding,
maar met specifiekere kennis hoopte ik later meer mogelijkheden te
krijgen binnen het verpleegkundige werkveld. Dat is ook gelukt. De
brugopleiding zorgt nu eenmaal voor een veel breder perspectief.
Vanuit dezelfde optiek volg ik nu ook nog het postgraduaat Intensieve
Zorg en Spoedgevallenzorg aan Howest. Door de brugopleiding
ben ik sterker geworden als persoon, maar ze heeft me ook als
verpleegkundige anders gevormd. Ik heb nu een ruimere kennis en
veel meer toekomstgerichte mogelijkheden. Als ik terugdenk aan dit
bijkomende traject, zie ik de brugopleiding als een berg die ik met
veel doorzetting heb overwonnen.”
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De campus bevindt zich vlak
bij het station van Brugge en
op wandelafstand van alles
waar de stad zo bekend om
is: de Reien, de Grote Markt,
de Burg en de vele winkeltjes,
cafeetjes en koffiebars. Die
ideale locatie combineren we
met aangename leslokalen
en alle nodige faciliteiten
voor fysieke én online lessen.
De theorie koppelen aan de
praktijk gebeurt hier dus in de
allerbeste omstandigheden.
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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 …

ALUMNA

R
INEZ DECRAEMKELO

Een oase van rust

WERKVELD

DAVID DE CLEEZR SINT-JAN BRUGGE
ZORGMANAGER

A

“Meer dan 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 Verpleegkunde niet, wel een perfect
begin. Ik kwam terecht in het operatiekwartier van het militair
hospitaal in 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 brugopleiding
tijdens de infodagen op
6 maart, 8 mei, 26 juni en
28 augustus 2021: telkens
om 10 uur, 13 uur en 15 uur.

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
WWW.H

VER
NOG VRAGEN O ING?
DEZE OPLEID
Mail naar:
kaat.cornelis@howest.be
Volg ons:
@HowestVerpleegkunde
@howest_verpleegkunde
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Ergotherapie
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
In deze opleiding leer je het gedrag van mensen te begrijpen, te analyseren en te
beïnvloeden. Daarvoor krijg je een flink stuk theorie aangereikt, maar je leert ook
heel wat vaardigheden aan. Zo word je een expert in onder meer psychologische
gespreksvoering, psychodiagnostiek, coaching en begeleiding.

Sociaal Werk
Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt ze bij de
uitdagingen in hun leven, informeert en versterkt ze en draagt bij tot een
inclusieve en solidaire samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven.
Ben je sociaal bewogen en gepassioneerd door mens en maatschappij? Dan is de
opleiding Sociaal Werk je op het lijf geschreven.

Toegepaste Gezondheidswetenschappen
Gebeten door preventie en een gezonde levensstijl? Als gezondheidscoach zet
je je overtuigingskracht in om de gezondheid en levenskwaliteit van individuen,
groepen of organisaties duurzaam te veranderen.

Lerarenopleiding
Als leerkracht in het kleuter, het lager of het secundair heb je steeds dezelfde
missie: je klas kennis en vaardigheden bijbrengen en tegelijk hun talenten en
persoonlijkheid ontwikkelen. Werk je graag met kinderen en jongeren en wil
je later zelf aan de andere kant van de klas staan? Kies dan voor een van de
lerarenopleidingen aan Howest.

