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Welkom!
Ben je zorgzaam, empathisch en sociaal? Hou je van
teamwork? Steek je graag de handen uit de mouwen? Ben
je iemand die dag na dag kwalitatieve verpleegkundige zorg
wil geven met een hart voor mensen? Dan is een graduaat
verpleegkunde iets voor jou!
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Waarom voor graduaat kiezen
Een graduaat (HBO5) situeert zich tussen het secundair
onderwijs en het bachelorniveau. De opleiding is erg
geschikt als je een praktijkgerichte studie wil volgen:
•

om het beroep van verpleegkundige aan te leren op
een zeer praktijkgerichte manier.

•

als je je bacheloropleiding niet afmaakte. Je kan
mogelijk behaalde studiepunten inzetten bij je
overstap.

•

als je al een aantal jaar werkt en opnieuw wil studeren
om je jobkansen te verbeteren of je te heroriënteren
naar een andere sector.

De opleiding is flexibel opgebouwd. Je kan ze onderbreken na
elke module. Je hebt ook de keuze uit verschillende leerwegen.
Je bepaalt zelf welk traject het beste bij je past.
Na twee modules heb je al een getuigschrift waarmee je aan
de slag kan als zorgkundige. Na vijf modules ben je een
gegradueerde verpleegkundige met een brede theoretische
basis en praktische kennis, inzetbaar in verschillende
werkdomeinen.
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“

Verpleegkunde gaat om het
hoofd, het hart en de handen. Een
noodzakelijke combinatie, maar
wel één waar je voor de patiënten
echt het verschil mee maakt.

“

Persoonlijk en praktijkgericht
Stages zijn een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Ze nemen
minimum de helft van de je studietijd in en zijn gelijkmatig gespreid over
de hele opleiding. De stagedocent en de stagementoren van de stageplaats
begeleiden je intens aan bed. Tijdens je stages maak je kennis met de
verschillende sectoren. Werk je al in de zorg? Dan kan je (een deel van) je
stages op je eigen werkvloer doen. De praktijkervaring wordt niet enkel op
stage aangeleerd, maar ook d.m.v. simulatieonderwijs in onze goed
uitgeruste vaardigheidscentra.

We streven naar een persoonlijke benadering van onze studenten. Via
permanente evaluatie ondersteunen je docenten en je persoonlijke
coach 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 kansen geven. Verschillende lesvormen brengen
je theoretische kennis bij rond pathologie, verpleegtechnische en
communicatieve vaardigheden, visie op zorg en ethisch denken,...
Zo leer jij op een kwalitatieve manier de zorgvrager in zijn totaliteit
verplegen.
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M O D U LE S
Studieduur: Volg je alle modules na elkaar, dan duurt je opleiding drie jaar.

•

Je kan de opleiding na elke module onderbreken. Na elke module ontvang je
een deelcertificaat dat altijd geldig blijft.

visie op verpleegkunde: je leert elke mens centraal te stellen in al zijn
aspecten (holistisch). Dat standpunt schept een referentiekader om met
een verruimde blik kritisch naar de zorg te kijken.
verpleegkundige kennis en vaardigheden: dit onderdeel richt zich op de
kernopdracht van de verpleegkunde, nl. de professionele zorgverlening.
Je bouwt kennis op over het menselijk functioneren, de anatomie,
fysiologie, pathologie,... en het uitvoeren van verpleegtechnische
vaardigheden in de praktijk.
communicatie en sociale vaardigheden: hier ligt de focus op
het ontwikkelen van basisvaardigheden, nodig voor een goede
communicatie met de zorgvragers en het team. Je leert ook kritisch te
reflecteren over je eigen handelen.
maatschappij en gezondheidszorg: in dit onderdeel verdiep je je in de
gezondheids- en welzijnszorg. Je maakt o.a. kennis met de ethische en
multiculturele aspecten van de zorg en de wettelijke regelgeving, zoals
beroepsgeheim en patiëntenrechten.

•

Startdatum: Je kan de opleiding starten in september of in februari.
Toepassingsgebieden: Door de keuze van een bepaald toepassingsgebied
in je laatste module ben je meer gericht opgeleid om in dat domein te
werken, maar je blijft breed inzetbaar als verpleegkundige in alle domeinen
van de gezondheidszorg. Je einddiploma is immers dat van gegradueerde
verpleegkundige.

•

Inhoud modules: Elke module bestaat uit dezelfde vier eenheden die de

•

rode draad vormen doorheen de opleiding. Een eenheid is een bundeling van
verschillende thema’s:

GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE

Toegepaste

Toegepaste

ZIEKENHUISZORG

40 weken

OF

GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

Toegepaste

OF

ZORG VOOR MENSEN
MET BEPERKINGEN

40 weken

oriënta�e
ALGEMENE
GEZONDHEIDSZORG
20 weken

40 weken

&

20 weken

INITIATIE
VERPLEEGKUNDE
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OUDERENZORG

40 weken

oriënta�e
OUDERENZORG EN
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
20 weken

VERPLEEGKUNDIGE
BASISZORG

20 weken
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dag

werkplekleren

Les- en stageblokken Ben je al aan het werk
wisselen elkaar af.
in de zorg? Dan kan
Tijdens de lesweken
je na akkoord van de
heb je een halve
school en je werkgever
dag vrijaf, tijdens de
in dit traject starten.
stageweken volg je
Je volgt 1 dag les op
de uurregeling van je school, de rest gebeurt
stageplaats.
op je werkplek en met
opdrachtgestuurd
onderwijs.

“
zorgportaal

verkort
traject

Wie behoefte heeft
aan extra taal- en
studieondersteuning
kan hier terecht.
Je opleiding wordt
gespreid over 3,5
jaar i.p.v. 3 jaar.

Al een bachelor- of
masterdiploma in de
menswetenschappen
op zak? Gedurende
slechts 2 jaar volg je
1 dag les, aangevuld
met begeleide
zelfstudie en stage.

ONZE TROEVEN
• Praktijk centraal: simulatielessen, praktijkoefeningen, stages,
studiebezoeken, werken met ervaringsdeskundigen, themaweken
projecten,,…
• Trajecten op maat: over hoeveel jaar wil je je studie spreiden?
Studeer je overdag of ‘s avonds? Op je eigen werkplek? In je eigen
stad? Jij beslist!
• Coaching: een persoonlijke coach bij wie je altijd terecht kan,
biedt je maximale kansen tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor een extra duwtje in de rug of hulp bij je studiemethode
kan je ook terecht bij onze studiebegeleiders.
• Permanente evaluatie: als student neem je voor een groot deel
zelf je leerproces in handen. Geen klassieke examenperiodes maar
permanente evaluatie en continue feedback, waardoor groei- en
leerkansen optimaal zijn.

De combinatie van theorie en
praktijk maakt deze opleiding zo
afwisselend en boeiend!

“

avond/
afstand

taliz

Les en stage lopen
We zetten tijdens je
parallel. Contact- studie in op een integratie
lessen worden
van het zorgnetwerk
gecombineerd met
aan de Oostkust (les in
begeleide zelfstudie. Knokke) en Westkust (les
Hierdoor kan je je
in Veurne en Koksijde).
studie combineren Ook de stages zijn in die
met een deeltijdse job.
omgeving.

WA A R KO M
T?
JE L AT E R T E R E C H
Door de stevige theoretische basis, doorspekt met praktijk,
ben je startensklaar voor het werkveld. Je diploma is
Europees erkend, wat maakt dat je er ook in het
buitenland mee aan de slag kan. Vast staat dat dit knelpuntberoep
je 100% werkzekerheid biedt na de opleiding.
Studeer je liever nog verder? Onze partnerhogeschool Howest biedt je een
vervolgtraject aan om je bachelordiploma verpleegkunde te behalen.

Levenslang leren
Om de kwaliteit van jouw verpleegkundig handelen
actueel te houden, is levenslang leren belangrijk.
Daarom organiseert de school regelmatig bijscholingen en
vormingen i.s.m. ZoWe vormingscentrum.
		www.zowevormingscentrum.be
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“Door omstandigheden heb ik mijn secundair niet afgemaakt en
ben ik aan het werk gegaan. Na mijn eerste zwangerschap ging
ik als bediende aan de slag. Dat heb ik 7 jaar gedaan. Tijdens
deze job had ik al eens uitgekeken om een opleiding te volgen,
maar de combinatie met gezin en werk was niet zo evident. Toen
er een herstructurering doorgevoerd werd op mijn werk heb ik
mijn kans gegrepen om een opleiding te volgen via de VDAB. Ik
kwam al snel bij verpleegkunde uit. Ik zocht vooral een sociale
en variabele job. En het pluspunt voor verpleegkunde was dat je
in deze sector echt iets kan betekenen voor anderen.
BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Via vrienden in de zorg ben ik dan bij ZoWe verpleegkunde
terecht gekomen. Dit was volgens hen dè school bij uitstek om
verpleegkunde te studeren. Ik heb er nog geen moment spijt van
gehad dat ik naar hen geluisterd heb. ZoWe is een toffe, moderne
school met een ultieme begeleiding en extra ondersteuning waar
nodig. Ik heb als mama van 2 de bewuste keuze gemaakt om
dagonderwijs te volgen omdat ik een kwalitatieve mama wou
blijven voor mijn kids en niet halfweg de opleiding met een burnout wou zitten. Omdat ik ook totaal geen ervaring had in de zorg
heb ik gekozen voor ziekenhuiszorg, wat een algemene en allround sector is. Ik heb al veel stageplaatsen gedaan en keer op
keer werd ik positief verrast, waardoor ik nog steeds heel tevreden
ben over mijn keuze om me om te scholen tot verpleegkundige.
BETERE VERSIE VAN MEZELF
De opleiding heeft me in zekere zin omgevormd tot een betere
versie van mezelf. Ik heb al zoveel bijgeleerd over mezelf en
anders leren kijken naar situaties. Ik zit nu in mijn 3de jaar en
heb dus nog een volledig jaar om nog zoveel meer bij te leren.
Ik kijk er enorm naar uit maar verlang ook naar de werkvloer. In
ieder geval wordt het nog een spannend laatste jaar, vol gezonde
stress!“
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“In het secundair onderwijs heb ik gezondheids- en

welzijnswetenschappen gevolgd. Ik proefde daar al een beetje
van stages in de zorg. Achteraf gezien een ideale vooropleiding.
Toen ik mijn opleiding aan ZoWe verpleegkunde startte, had ik
er zoveel zin in. Ik wou en zou een verpleegkundige worden. Dit
doel heb ik samen met mijn coach bereikt. Zij steunde mij en ik
kon altijd bij haar terecht. De individuele begeleiding was echt
top en ook een grote bonus voor iemand als ik die wat onzeker
was.
PERSOONLIJKE GROEI
ZoWe verpleegkunde heeft mij veel kennis en vaardigheden
bijgebracht, maar heeft mij ook laten groeien als persoon.
Kritisch denken en dikwijls durven kiezen voor een niet voor
de handliggende keuze hebben onvergetelijke momenten
opgeleverd op stage. ZoWe verpleegkunde liet mij als jonge
persoon toe te dromen. Dromen over verder groeien. En om elke
kans in het leven te nemen.
Eenmaal afgestudeerd mocht ik het eindelijk zeggen: ik ben
verpleegkundige. Een kippenvelmoment! Direct na het behalen
van mijn diploma kon ik starten als thuisverpleegkundige bij het
WZC Dunecluze te Koksijde. De job spreekt mij 100 procent aan.
De dankbaarheid en de oprechte lach van mijn bewoners zijn
dagdagelijkse kost. Het vult mijn hart met liefde.
UITDAGING
Sinds enkele maanden werk ik supplementair als
kwaliteitsmedewerker. Een uitdaging die ik met twee handen
aannam. Binnen enkele weken start ik met de kaderopleiding
tot hoofdverpleegkundige. Terug een nieuwe uitdaging in deze
boeiende wereld.”

CAMPUSSEN
BRUGGE

Barrièrestraat 2d
8200 Brugge
050/97 75 55
info@zowe.be
i.s.m. AZ Zeno Knokke
(leslocatie Taliz Oost)

OOSTENDE

Frère Orbanstraat 145a
8400 Oostende
059/71 15 55
www.zowe.be
i.s.m. het Kei Oostduinkerke
en AZ West Veurne
(leslocaties Taliz West)

ER
N O G V R AG E N O V P L E ID IN G?
ONZE O
Ga naar www.zowe.be en check onze infodagen of
maak een afspraak voor een openles of infosessie.

MPUSSEN
B E ZO E K O N Z E C A M E T D E O P L E ID IN G
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Volg ons:
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Toelatingsvoorwaarden
Je moet een diploma secundair onderwijs, een getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad
of een gelijkgesteld diploma voorleggen. Heb je dat niet, dan doe je een toelatingsproef. Heb je
een hoger diploma (bachelor of master) in de menswetenschappen? Dan kan je in aanmerking
komen voor vrijstellingen, na goedkeuring door de toelatingsklassenraad.

Hoeveel kost de opleiding
Voor de graduaatsopleiding verpleegkunde betaal je geen inschrijvingsgeld. Je betaalt
alleen voor studiemateriaal en activiteiten. Ben je werknemer, dan kan je soms een deel van
de kosten vergoeden met opleidingscheques of steunmaatregelen vanuit de overheid. Als
werkzoekende heb je in bepaalde gevallen recht op steun van de VDAB. 		
Info: www.wordverpleegkundige.be

Hoe schrijf ik me in
Je kan je inschrijven op onze campussen in Brugge en Oostende. Denk eraan om je secundair
diploma mee te nemen en vergeet ook je identiteitskaart niet.
Twijfel je nog? Kom dan langs op één van de infodagen om kennis te maken met de opleiding
of volg een les mee tijdens een openlesdag.

Partner Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)
Om het HBO5-onderwijsniveau te versterken, werkt ZoWe verpleegkunde samen met
de Hogeschool West-Vlaanderen, Howest. In dit partnerschap werken we samen rond
kwaliteitszorg, curriculumontwikkeling, innovatie, internationalisering,... Dankzij deze
samenwerking krijgen afgestudeerden de kans om verder op te klimmen op de onderwijsladder.
ZoWe verpleegkunde en Howest reiken samen je graduaatsdiploma uit.
Alle info over Howest vind je op www.howest.be.

