HBO 5 Verpleegkunde in de kijker
BenedictusPoort Campus Maria Middelares
De opleiding die vroeger A2 verpleegkundigen vormde, wordt
nu het “Hoger Beroepsonderwijs niveau 5” (HBO5) genoemd. Je
behaalt hiermee het diploma “Gegradueerde in de verpleegkunde”. Dit is een Europees erkende opleiding die 3 jaar duurt en
waar naast theorie veel aandacht aan praktijk wordt gegeven.
De opleiding sluit vooral aan op het beroeps secundair onderwijs (BSO). Ook afstuderende uit het secundair technisch onderwijs (TSO) zijn van harte welkom.

Verpleegkunde iets voor jou?
Als gemeenschappelijke kenmerken van verpleegkundigen
beschouwen wij:
BRAINS
Als verpleegkundige moet je in moeilijke situaties snel, met
menskennis én met kennis van zaken kunnen werken. Vaak
maak je gebruik van de meest geavanceerde technieken. Een goede verpleegkundige moet dus ook wetenschappelijk onderbouwd kunnen handelen.
BREDE SCHOUDERS
Een verpleegkundige draagt nogal wat verantwoordelijkheid.
Gaat de patiënt achteruit? Heeft hij nood aan een andere behandeling? Werkt het medicijn? Op cruciale momenten moet
je de juiste beslissingen durven en kunnen nemen.
HART
Verpleegkundigen vinden het tof om voor anderen te zorgen.
Veel jongeren kiezen terecht voor verpleegkunde omwille van
de vele contacten met de patiënten.
TEAMSPIRIT
Een verpleegkundige is een teamworker.
Je kunt in deze sector niet zonder de steun van collega's.
Zij hebben jou nodig. Voortdurend overleggen met andere
hulpverleners blijft telkens weer een must.

Opleiding

De opleiding tot gegradueerde verpleegkundige duurt 3 jaar. De opleiding wordt in modules georganiseerd. Het eerste en tweede jaar bestaan telkens uit 2 modules van 18 weken, het derde
jaar bestaat uit één module van 36 weken. Na het slagen in een module wordt een deelcertificaat
uitgereikt.
1ste jaar
initiatie
verpleegkunde

verpleegkundige
basiszorg

2de jaar
oriëntatie
algemene
gezondheidszorg

3de jaar
oriëntatie ouderen- toegepaste
zorg en geestelijke verpleegkunde
gezondheidszorg

Je start in de module initiatie verpleegkunde waar naast anatomie, visie op verpleegkunde,
ethiek en andere vakken, eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd als bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden.

Slaag je voor deze module dan ga je naar de module verpleegkundige basiszorg. Hier wordt
de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd.

Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.

Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en
geestelijke gezondheidszorg. In deze twee modules komen pathologie, theorie over verpleegkunde, wetgeving en ethiek aan bod. Daarnaast zie je ook verpleegkundige technieken zoals
sonderen, infuustherapie, wondzorg, communicatie en relationele vaardigheden.

In de laatste module toegepaste verpleegkunde wordt de theorie en praktijk verder uitgediept
en is er de mogelijkheid tot oriëntatie algemeen ziekenhuis, geriatrie/thuiszorg en psychiatrie.

Ongeveer de helft van de studietijd van elke module bestaat uit ‘Klinische Praktijk’ waarvan stages in instellingen van de gezondheidszorg het overgrote deel vormen.

Wie kan starten in deze studierichting?
Om met deze studie te kunnen beginnen, zijn er volgende
voorwaarden:



ofwel het getuigschrift van het tweede jaar van de derde
graad BSO;



ofwel het diploma secundair onderwijs;



en indien men niet aan deze wettelijke toelatingsvereisten
voldoet maar 18 jaar is of wordt tegen 31 december van
het startjaar, dan kan men via een advies van de toelatingsklassenraad, toegelaten worden tot de studies;



ofwel via het examen van de centrale examencommissie.

Wat na deze studierichting?
De gegradueerde verpleegkundige kan werken in de klassieke werkvelden in de gezondheidszorg:

algemene ziekenhuizen

psychiatrische ziekenhuizen

instellingen voor ouderenzorg

thuisverpleegkunde
Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden in bijvoorbeeld:

poliklinieken

dagziekenhuizen

instellingen voor gehandicaptenzorg

...
Mits de nodige bijscholing zijn er nog meer mogelijkheden,
bijvoorbeeld:

bedrijfsgeneeskundige diensten

vertegenwoordiger farmaceutische producten

ontwikkelingshulp

...

Waarom kiezen voor HBO 5 in
BenedictusPoort Campus Maria Middelares?
BenedictusPoort is een school die voor
vernieuwing kiest
De BenedictusPoort is een school die voor vernieuwing kiest. Wij geloven in de groei van elke
leerling en dit van het eerste middelbaar tot in het
hoger onderwijs. Samen dragen wij zorg voor
meer dan 1000 leerlingen, verspreid over 2 locaties.

Missie/Visie
Wij werken met een levensregel voor leerlingen,
gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus.
Deze levensregel is een bron die zich richt op de
groei van elk individu in het dagelijks leven.
GROEI:
Wij geloven in de groei van elke leerling
met zijn talenten, waarop wij een positief
antwoord geven.

Bereikbaarheid:
BenedictusPoort
campus Maria Middelares
Kortrijksesteenweg 1024
9000 GENT
tel. 09 222 37 82
Voor alle info:
www.benedictuspoort.be

LUISTERBEREIDHEID:
Aandachtig luisteren en begrijpen zijn het
begin van elk groeiproces.
TIJD:
We gaan op zoek naar een gezond ritme
om te groeien.
ORDE:
Orde en regelmaat werken aanstekelijk,
dragen bij tot een aangename schoolsfeer
en geven zuurstof om te leren.
FLEXIBILITEIT:
Omgaan met verandering en diversiteit
biedt kansen in het leven.
GASTVRIJHEID:
Onze warme gastvrijheid leidt tot respect
voor iedereen.
ENGAGEMENT:
Elke dag opnieuw kiezen wij voor haalbare
uitdagingen.

