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Wat

Klemtonen van de opleiding

Didactische aanpak

Inhoud

Ben je bachelor in de verpleegkunde met een ruime interesse voor de
zorg en begeleiding van kinderen en
hun ouders? Met het postgraduaat
pediatrie-neonatologie bieden we
een brede opleiding aan die voldoet
aan de voorwaarden tot het behalen
van de bijzondere beroepstitel van
verpleegkundige in de pediatrie en
neonatologie.

In de opleiding is er zowel aandacht
voor het verpleegkundige luik van de
zorg als voor de medische aspecten.
Daarnaast komt ook het psychosociale en pedagogische aspect aan bod.
De opleiding sluit nauw aan bij de
praktijk. De lessen worden gegeven
door gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen uit het werkveld en door
eigen docenten met een bijzondere
ervaring in de thema’s.

Doelgroep

De opleiding is gericht op bachelors in
de verpleegkunde met een brede interesse voor pediatrie en neonatologie.

Het PG pediatrie (20sp) bestaat uit vier
specifiek pediatrisch georiënteerde
modules. Het PG pediatrie BBT van 60sp
wordt aangevuld met twee theoretische
opo’s en een blok van 30 sp stage.
De stage wordt onderverdeeld in 3
blokken van elk 10 studiepunten
Als je slaagt in de opleiding van 60sp
kan je een bijzondere beroepstitel (BBT)
pediatrie/neonatologie aanvragen.

• PICU en kind op spoed - 5 sp
• Bijzondere neonatale zorg (NICU)
- 5 sp
• psycho-sociale zorg bij kinderen
- 5 sp
• langdurige zorg op maat bij kinderen
- 5 sp
• Zorg voor zorgverlener / ethiek
- 5 sp
• Keuze OPO - 5 sp
• Klinisch onderwijs 1 - 10 sp
• klinisch onderwijs 2 - 10 sp
• klinisch onderwijs 3 - 10 sp

Data
De lesdagen zijn telkens op maandag
en dinsdag: van 08.30u - 17.00u
reeds voorziene lesdata zijn:
• 5, 6, 19, 20, 26 en 27 oktober 2020
• 16, 17 , 30 november 2020
• 1, 7, 8, 15 december 2020
• 18, 19 januari 2021
• 1, 2, 22, 23 februari 2021
• 1, 2, 15, 16 maart 2021
• 26, 27 april 2021
• 3, 4 (inhaallesdag) mei 2021
De data voor het opo Zorg voor zorgverlener / ethiek en het keuze OPO zijn
terug te vinden op de website:
www.viveshealthcareschool.be.
Eventuele wijzigingen worden via het
studenten platform en de website
bijtijds meegedeeld.
Het is mogelijk dat enkele dagdelen op
een externe locatie worden ingericht in
kader van maximale leermogelijkheden.
Examens zijn voorzien op: 6 & 15
januari 2021 en 1, 7 en 11 juni 2021.
Kostprijs
PG pediatrie (20 sp): € 1450
PG pediatrie BBT (60 sp): € 2150
Je kan ook afzonderlijke modules
volgen.
Inschrijving
Je kan je voor deze opleiding inschrijven viaw ww.viveshealthcareschool.be
Getuigschrift
Als je slaagt voor 60 studiepunten
ontvang je een getuigschrift van
postgraduaat.
Annulering
Je kan enkel per e-mail annuleren als
je niet aanwezig kan zijn.
heidi.descheemaecker@vives.be
De organisatie kan beslissen de
opleiding niet te laten plaatsvinden bij
onvoldoende inschrijvingen.
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campuscoördinator navorming Brugge:
Michiel Nemegeer
michiel.nemegeer@vives.be
050 30 51 87
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studiegebiedcoördinator navorming:
Heidi Vanden Eeckhoute
heidi.vandeneeckhoute@vives.be
inschrijvingen:
Heidi Descheemaecker
heidi.descheemaecker@vives.be
050 30 51 93
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www.viveshealthcareschool.be
www.facebook.com/VIVESnavorming/
#VERYVIVES
KORTRIJK A17
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campus Brugge
Gezondheidszorg
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00
www.vives.be

Schrijf je nu online in via www.viveshealthcareschool.be

