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Werk je als bachelor of master in de gezondheidszorg en
streef je naar een leidinggevende functie? Dan is de gespecialiseerde BACHELOROPLEIDING ZORGMANAGEMENT zeker
iets voor jou.
Deze opleiding is de ideale vorming voor (toekomstige)
leidinggevenden die als hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw, diensthoofd of zorgcoördinator een verantwoordelijke
functie willen uitoefenen in de gezondheids- en welzijnszorg.

Aanpak

We kiezen in de opleiding voor begeleide zelfstudie. Dit betekent dat je
op een actieve manier de leerstof verwerkt, waarbij vaak een inbreng wordt
gevraagd vanuit de eigen werksituatie.
Door deze dynamische werkvorm
kan het klassikaal onderwijs beperkt
worden tot een dag per week. Voor het
eerste jaar (module 1) vinden de contacturen (hoorcolleges, interactieve
sessies en practica) steeds plaats op
een dinsdag en voor het tweede jaar
(module 2) telkens op een donderdag.
De lectoren werken als leidinggevende
in de gezondheids- en welzijnszorg of
zijn experten in hun vakdomein.

Wettelijk kader

Met deze bachelor-na-bacheloropleiding voldoe je aan de Vlaamse
regelgeving inzake hoger onderwijs en
de federale reglementering betreffende de kwalicatievoorwaarden
voor het uitvoeren van de functie van
hoofd- verpleegkundige, met name
het KB van 13 juli 2006 “houdende
uitvoering van artikel 17bis van de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd op
7 augustus 1987, voor wat de functie
van hoofdverpleegkundige betreft ”
(BS 28.08.06).

Structuur van de opleiding

De opleiding is een volwaardig
programma van 60 studiepunten, dat
gespreid wordt over twee academiejaren met telkens 30 studiepunten. Wie
niet het volledige programma afwerkt,
kan credits krijgen voor afzonderlijke
opleidingsonderdelen of een persoonlijk traject aanvragen via de programmacoördinator.

Doelgroep

De bachelor-na-bacheloropleiding
in het zorgmanagement richt zich tot
(toekomstige) leidinggevenden in de
gezondheidszorg:
• bachelors in de verpleegkunde;
• bachelors in de vroedkunde;
• andere bachelors of masters met
ervaring in het brede domein van de
gezondheidzorg zoals maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten,
psychologen...

Programma

module 1: leiding geven aan zichzelf en aan het
team - modeltraject 30 studiepunten (sp)
OPLEIDINGSONDERDEEL

module 2: organisatorische en wetgevende
aspecten - modeltraject 30 studiepunten (sp)
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Data
Module 1 - start op 22 september 2020
Alle sessies vinden wekelijks plaats op
dinsdag gedurende het academiejaar
2020 - 2021.
Module 2 - start op 24 september 2020.
Alle sessies vinden wekelijks plaats op
donderdag gedurende het academiejaar 2020 - 2021.
Kostprijs
€ 596, 20 per 30 sp.
Het studiegeld voor afzonderlijke
opleidingsonderdelen bedraagt € 245,
vermeerderd met € 11,70 per sp.
Boeken en cursusmateriaal en eventuele bijkomende studiedagen zijn
niet inbegrepen.
Vlaams opleidingsverlof
Deze opleiding is erkend in het kader
van Vlaams opleidingsverlof.
Inschrijven
Je kan je inschrijven via de website
www.viveshealthcareschool.be
Diploma
Als je slaagt voor 60 studiepunten ontvang je een officieel erkend diploma.
Melden van afwezigheden
Als je een dag niet aanwezig kan zijn,
kan je dat melden aan
stefanie.claeys@vives.be
De organisatie kan beslissen de
opleiding niet te laten plaatsvinden bij
onvoldoende inschrijvingen.
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Schrijf je nu online in via www.viveshealthcareschool.be

campuscoördinator
navorming campus Kortrijk:
Annelies De Langhe
annelies.delanghe@vives.be
056 26 41 10
www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES

